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วิทยานิพนธ์เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับค านิยามและกฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)” ผู้เขียนได้ท าการศึกษาการก าหนดค านิยาม การแบ่ง
ขนาดของวิสาหกิจ หลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบ และบทบัญญัติกฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริม SMEs 
ของไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายของเกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์  

จากการศึกษา พบว่าในปัจจุบันค านิยาม SMEs ของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ยังมีปัญหาทางกฎหมายหลายประการ ได้แก่ การแบ่ง
ขนาดของวิสาหกิจซึ่งไม่มีการแยกค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ออกมาโดยเฉพาะ
จากค านิยามวิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprises) ท าให้ค านิยามทั้งสองส่วนซ้ าซ้อนกัน ส่งผลให้
เกิดความไม่เสมอภาค เนื่องจากท าให้ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดจิ๋ว 
(Micro Enterprises) สามารถขอรับการส่งเสริมได้ในสัดส่วนเดียวกัน ทั้งๆ ที่การประกอบวิสาหกิจ
ขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) นั้นมีข้อจ ากัดในการด าเนินกิจการมากมาย การก าหนดหลักเกณฑ์
ของ SMEs ที่ยึดจ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรในทุกประเภทกิจการท าให้ ไม่มีความ
เหมาะสมและไม่สามารถสะท้อนความเป็น SMEs ได้อย่างเพียงพอ และค านิยาม SMEs ที่ก าหนด
จ านวนการจ้างงานไว้ถึง 200 คน และก าหนดจ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไว้ถึง 200 ล้านบาท เป็น
การก าหนดขอบเขตกว้างหรือสูงมากเกินไป ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าไม่ใช่การประกอบ SMEs แต่เป็นการ
ประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนหรือกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ซึ่งสามารถที่จะบริหารจัดการ และดูแลธุรกิจ
ของตนได้เองอยู่แล้ว เนื่องจากมีศักยภาพสูงโดยภาครัฐไม่จ าต้องให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใด 
นอกจากนี ้บทบัญญัติกฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริม SMEs พบว่าไม่สามารถให้การช่วยเหลือวิสาหกิจ
ดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่มีความละเอียดและครอบคลุมในทุกด้านอีกทั้งยังไม่มี
เอกภาพมากนัก เพราะจะมีลักษณะที่กระจัดกระจายและสอดแทรกในกฎหมายอ่ืน ท าให้อาจเกิด
ความสับสนและยากต่อการน าไปปฏิบัติ  

ทั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่าประการแรก ควรบัญญัติค านิยามค าว่าวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro 
Enterprises) ออกมาโดยเฉพาะเพ่ือความสะดวกในการจัดท านโยบายและจัดตั้งส านักงานที่มีหน้าที่
โดยตรงในการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ให้มีความครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งค า
นิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) เห็นว่าควรมีลักษณะดังนี้ “การประกอบวิสาหกิจใดๆ 
ซึ่งมีจ านวนการจ้างงานในประเภทกิจการผลิตไม่เกิน 10 คน หรือมีจ านวนการจ้างงานในประเภท
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กิจการค้าส่ง การค้าปลีก และกิจการให้บริการจ านวนไม่เกิน 5 คน ทั้งนี้ไม่ว่าการประกอบวิสาหกิจ
ดังกล่าวจะมีการจดทะเบียนการค้าไว้หรือไม่” ประการที่สอง ส าหรับหลักเกณฑ์ของ SMEs นั้นเห็น
ว่ากิจการประเภทผลิตสินค้ายังคงใช้จ านวนการจ้างงานหรือจ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเป็นตัวชี้วัด
เหมือนเดิม แต่กิจการประเภทค้าส่ง ค้าปลีก และกิจการให้บริการควรยึดจ านวนการจ้างงาน และ
รายได้ที่เกิดขึ้นมาแทนหลักเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ถาวร เพราะกิจการดังกล่าวมีลักษณะเป็นการค้า 
การให้บริการซึ่งแสวงหาผลก าไรเป็นส าคัญ และไม่ใช่ประเภทอุตสาหกรรมหนักซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ผลิตวัตถุดิบหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ประการที่สาม ควรลดจ านวนการจ้าง
งานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรลงมาเพ่ือให้มีความเหมาะสมตามสัดส่วนของวิสาหกิจ และประการ
สุดท้าย ควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติกฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริม SMEs ของประเทศไทยให้มีความ
ละเอียดและครอบคลุมในทุกด้านตั้งแต่การเริ่มต้นประกอบวิสากิจจนกระทั่งส่งเสริมให้ SMEs ก้าวสู่
ระดับสากลหรือระดับนานาชาติต่อไป  

ดังนั้น หากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตามที่ผู้เขียนได้เสนอไปก็จะส่งผลท าให้มาตรการใน
การช่วยเหลือในทางปฏิบัติสามารถตอบสนองวิสาหกิจที่ประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือได้
อย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม พ.ศ.2543 ที่ต้องการส่งเสริมโดยการก าหนดนโยบายตลอดจนมาตรการด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
แก่ผู้ประกอบการรายย่อยหรือที่มีขนาดเล็กๆ และมีความส าคัญอย่างยิ่งยวดต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถแข่งขันกับกลุ่มทุนหรือกลุ่มธุรกิจที่ขนาดใหญ่ได้  ท าให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) พัฒนาวิสาหกิจของตนให้มีความเข้มแข็ง เจริญเติบโตเป็นหน่วยธุรกิจ
ที่มีขนาดใหญ่ และสามารถสร้างเม็ดเงินตลอดจนมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยต่อไป 
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This thesis entitled, “Legal problems Relating to Definitions and Legislations 
Affecting Promotion of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)” aims to study 
and to determine definitions and enterprise size classification, as well as rules, legal 
elements, also legislations affecting promotion of SMEs in Thailand in comparison 
with legislations of South Korea, Australia, Japan, and Singapore. 

From this study, it is found that under the current Small and Medium 
Enterprises Promotion Act, B.E. 2543 (2000), the definition of ‘small and medium 
enterprises’ still has several problematic legal issues, including problem regarding 
enterprise size classification, which does not disaggregate micro enterprises. 
Particularly, under the definition of ‘small enterprises’, the Act provides overlapping 
definitions of those two terms, resulting in an unjust treatment between the two 
types of enterprises, as the operators of SMEs and those of micro enterprises will 
benefit from the promotion in the same proportion, despite the fact that micro 
enterprise operators have numerous limitations in operating their business. In making 
of rules on SMEs, if the legislature only relies on the numbers of jobs and value of 
fixed assets for all types of business, it will result in inappropriateness and insufficient 
reflection towards SMEs natures. Also, the definition of SMEs that means the 
enterprise with employees up to 200 persons and fixed assets valued up to 200 
million Baht provides too broad definition and sets a high scope. In the author’s 
opinion, such classification does not reflect SMEs operations, but large-scaled 
investment groups or business groups who are capable to manage and operate their 
business by themselves, due to their high potentials without any support from state 
organs. Moreover, the provisions of law affecting the promotion of SMEs are unable 
to assist those enterprises according to the spirit of law, since they do not provide 
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details and do not cover all aspects of enterprises, as well as the fact that the 
provisions are not composed in unity with other provisions of law which are put in 
place in other legislations. These can create confusion and difficulties in law 
enforcement. 

The results of this study show as follows: Firstly, the legislature should define 
the term of ‘micro enterprises’ particularly to facilitate preparation for policy and the 
establishment of an office empowered to render a support directly to micro 
enterprises in all aspects and should provide comprehensive definition of micro 
enterprises as “the operation of any enterprise with employees in a production line 
of not more than 10 persons or employees in wholesale, retail and service sectors of 
not more than 5 persons, regardless whether such enterprise has registered its 
business”; Secondly, regarding the criterions for SMEs, the author is in opinion that 
criterions on numbers of employees and fixed asset values should remain applied in 
manufacturing business; however for wholesale, retail, and service sectors, criterions 
on numbers of employees together with the generated incomes should be applied 
instead of fixed assets, as those types of enterprises are trading and service business 
that majorly seeks profits; Thirdly, the author suggests that numbers of employees 
and fixed asset value should be reduced in a reasonable proportion that fit each 
type of enterprise. Finally, the author recommends that the Act, which affects 
promotion of national SMEs should be amended to be well-rounded and to cover all 
aspects of enterprises, from the starting of the enterprises until the promotion of 
SMEs into global or international arenas.  

Henceforth, if the Act is amended in line with the recommendations that the 
author proposed, it will give rise to a practical measure to solve issues of enterprises 
which truly face difficulties and need assistance, as well as serving the spirit of law of 
the Small and Medium Enterprises Promotion Act, B.E. 2543 (2000), that aims to 
promote small and medium-sized enterprises by stipulating policy and measures to 
provide benefits to individual enterprises or small enterprises, that is critically 
important for Thailand economy, in order to ensure competitiveness with big 
investors or large sized business groups, also to enhance micro enterprises to be 
more strengthened and to develop into large sized enterprises and to further 
contribute to national economy and income generation. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามที่ผู้เขียนได้ปรารถนาไว้ ผู้เขียนต้องขอกราบขอบพระคุณ

บุคคลดังต่อไปนี้   
รองศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร ซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ของ

ผู้เขียน และได้ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ท าให้
วิทยานิพนธ์ของผู้เขียนมีความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์ ซึ่งท่านเป็นกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วริยา ล้ าเลิศ ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการให้
ความรู้ ค าปรึกษา ค าแนะน า ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เขียน ตลอดจนให้ก าลังใจและสร้างแรง
กระตุ้นแก่ผู้เขียนในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ตลอดมา อีกทั้ง เป็นผู้ที่ชี้แนะประเด็นปัญหาส าหรับการ
เขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ตั้งแต่ต้นจนวิทยานิพนธ์ดังกล่าวส าเร็จสมบูรณ์ 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาที่ให้ก าเนิด การอบรมเลี้ยงดูที่ดี และสนับสนุน
การศึกษาแก่ผู้เขียนตลอดมา รวมถึงขอบพระคุณพ่ีน้องของผู้เขียนทุกท่านที่คอยให้ค าปรึกษา ให้
ค าแนะน า และให้ก าลังใจแก่ผู้เขียนในยามที่ผู้เขียนประสบปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ทั้งในด้านการ
เรียน การใช้ชีวิต จนท าให้ผู้เขียนมีก าลังใจ และสามารถข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นได้ 

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ รุ่น 5 ภาคปกติ ทั้ง
สาขากฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมายและสาขากฎหมายมหาชนทุกคนที่เป็นผู้ร่วมชั้นที่ดี คอยช่วยเหลือ
ต่างๆ ทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิต ตลอดจนคอยให้ก าลังใจที่ดีแก่ผู้เขียนตลอดมา  

ขอกราบขอบพระคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่เปิดโอกาสในการสอบแข่งขันเพ่ือ
เข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาในระดับปริญญาโท และพิจารณาให้ผู้เขียนได้รับทุนส่งเสริ มการศึกษา
ดังกล่าวตั้งแต่เข้าศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 

ท้ายที่สุดนี้ หากวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนฉบับนี้เกิดประโยชน์แก่การศึกษา และทางวิชาการไม่
มากก็น้อย ผู้เขียนของยกคุณงามความดีที่เกิดขึ้นจากวิทยานิพนธ์ดังกล่าวแก่บุคคลที่ผู้เขียนได้
กล่าวถึงข้างต้นและรวมถึงบุคคลอ่ืนๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง ทั้งญาติพ่ีน้อง ครูบาอาจารย์ที่คอยประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้เขียนตลอดมา เพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ และรวมถึงผู้ที่มีพระคุณต่อผู้เขียนทุกท่าน 
ขอให้มีความสุข ความสมหวังตลอดไป 
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บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

การประกอบธุรกิจสามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจโดย
บุคคลเพียงคนเดียวเป็นเจ้าของ หรืออาจด าเนินการโดยการร่วมลงทุนกับบุคคลอ่ืนเป็นกลุ่มคณะก็ได้ 
ทั้งนี้ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) จะเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการประกอบธุรกิจแต่ละ
ประเภทว่ามีข้อดี ข้อเสียอย่างไรบ้าง เพ่ือที่จะสามารถเลือกรูปแบบการประกอบธุรกิจที่มีความ
เหมาะสมกับตนเอง โดยค านึงถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบต่างๆ อาทิ จ านวนเงินทุน แรงงาน ความรู้
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจ และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือที่จะให้การประกอบ
ธุรกิจประสบความส าเร็จและเจริญก้าวหน้า1 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs)2 ก็เป็น
รูปแบบหนึ่งของการประกอบธุรกิจซึ่งมีบทบาทและส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนารากฐาน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ซึ่งมีข้อจ ากัดหรืออุปสรรคในการ
ประกอบกิจการหลายประการ ได้แก่ ข้อจ ากัดเรื่องเงินทุนส่งผลท าให้ขาดสภาพคล่องในการบริหาร
จัดการ และความสามารถในการพัฒนาสินค้าตลอดจนการให้บริการต่างๆ ข้อจ ากัดเรื่องการตลาด
และการเข้าถึงตลาดเชิงลึก ข้อจ ากัดเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ข้อจ ากัดเรื่องการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร และผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอด
ทั้งข้อบังคับในการท าธุรกิจ เป็นต้น แต่ภาครัฐก็มิได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนเท่าที่ควร เนื่องจาก
จะเน้นการให้ความช่วยเหลือที่เอ้ือประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นหลัก โดยรัฐบาล
เพ่ิงให้ความส าคัญและเห็นคุณค่าของ SMEs ส่งผลให้วิสาหกิจดังกล่าวเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วๆไป 
ตั้งแต่ประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงที่เกิดขึ้นในช่วงกลาง 
พ.ศ.2540 “วิกฤตต้มย ากุ้ง” ซึ่งภาวะวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวเริ่มประสบปัญหาด้านการเงิน
ที่ส าคัญในหลายประการ ได้แก่ ปัญหาการขาดแหล่งเงินทุนในการด าเนินการตามโครงการใหม่ๆ การ
ขอปรับปรุงในส่วนของโครงสร้างหนี้ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นกับกลุ่มสถาบัน
การเงิน จากปัญหาการขาดสภาพคล่องจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่ตกต่ า มีผลท าให้อ านาจซื้อ 
การอุปโภคบริโภคของประชาชนมีอัตราลดลง ส่งผลกระทบต่อกลุ่ม SMEs โดยตรง เเละยิ่งไปกว่านั้น
วิสาหกิจดังกล่าวต้องลดการผลิตและจ าหน่าย จนกระท่ังปิดกิจการของตนไปในที่สุดนั่นเอง  

                                                           
1กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, รูปแบบองค์กรธุรกิจ, ค้นวันที่ 22 สิงหาคม 

2558 จาก http://www.dbd.go.th/dbdweb56/ewt_news.php?nid=381&filename=index 
2ต่อไปในวิทยานิพนธ์ผู้เขียนจะใช้ค าว่า “SMEs” แทน 



2 
 

แต่อย่างไรก็ดี ยังมีกลุ่ม SMEs ในอัตราไม่น้อยที่ยังสามารถปรับตัว และประคับประคอง
กิจการของตนจนสามารถก้าวผ่านมรสุมทางเศรษฐกิจเหล่านั้น กระทั่งในที่ สุดสามารถประกอบ
วิสาหกิจของตนสืบต่อไปได้3 ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้รัฐบาลหรือผู้บริหารประเทศเล็งเห็นถึงบทบาท
และความส าคัญของ SMEs ในสถานะที่เป็นหน่วยธุรกิจซึ่งสามารถพัฒนาและเป็นรากฐานที่มั่นคงใน
การเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ กล่าวคือ ก่อให้ เกิดมูลค่าของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในอัตราที่สูง เป็นแหล่งรองรับกลุ่มแรงงานต่างๆซึ่งถูกผลักดันออกจากกลุ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่ เป็นหน่วยสนับสนุนกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดรายได้ให้กับ
ประเทศอย่างมหาศาล ช่วยลดปัญหาความแออัดของประชาชนและชุมชนจากการเจริญเติบโตของ
สังคมเมือง อีกทั้งยังเป็นการกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วทั้งประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นของผู้
ที่มีความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ และเป็นการใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุดอีกด้วย ดังนั้นท าให้รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนนโยบายตลอดจนมาตรการในการ
ส่งเสริมกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่มาส่งเสริม สนับสนุนและให้ความส าคัญกับกลุ่ม SMEs อย่างเป็นรูปธรรม
มากขึ้น   

ในอดีตยังไม่มีการก าหนดค านิยาม SMEs ที่มีความหมายเป็นอย่างเดียวกันโดยสถาบันที่
เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม  (บอย.) บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม บรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( IFCT) และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น ล้วนแต่ให้ค า
นิยามซึ่งมีความหมายที่หลากหลายกันออกไปแล้วแต่สถาบันนั้นๆได้ก าหนดขึ้น จนกระทั่งรัฐบาลได้
ก าหนดนโยบายตลอดจนมาตรการในการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่การประกอบ SMEs ซึ่งหนึ่ง
ในนั้น ได้แก่ การจัดตั้งหน่วยงานและการตรากฎหมายสนับสนุน SMEs คือ พระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.25434 ส่งผลให้มีค านิยามของค าว่า SMEs ที่มีความหมาย
เหมือนกันและเป็นทางการนั่นเอง5    

                                                           
3จันทรณี กิตติภูริวงศ์, ปัญหำและอุปสรรคของกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด

ย่อม (SMEs): ศึกษำเฉพำะโครงกำรเสริมสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2548), หน้า 1.  

4เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่ของประเทศและมีความส าคัญต่อกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมยังขาดความสามารถในการประกอบการทั้งหมดทางด้านเทคโนโลยี การผลิต การจัดการ 
การตลาด และการเงิน ท าให้ไม่อาจแข่งขันกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ได้ และประกอบกับในสภาพการณ์
ปัจจุบันประเทศไทยต้องเปิดเสรีทางด้านการลงทุน การบริการ และการค้า จึงท าให้วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมประสบภาวะที่ต้องแข่งขันกับกิจการค้าท านองเดียวกันมากยิ่งขึ้นทั้งระดับ
ภายในประเทศและระดับนานาชาติ ดังนั้น เพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถพัฒนา
กิจการให้เกิดความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และเป็นตัวจักรส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
จึงสมควรจัดให้มีกระบวนการช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุน และมาตรการด้านสิทธิและประโยชน์
ที่เหมาะสม นอกจากนี้สมควรจัดตั้งส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดลางและขนาดย่อมเป็นศูนย์กลาง
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แต่อย่างไรก็ดี เมื่อผู้เขียนได้ท าการศึกษาค านิยามของ SMEs อย่างละเอียดตามมาตรา 4 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ซึ่งก าหนดค านิยามไว้ใน
กฎกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2545 ซึ่งตามทัศนะของผู้เขียนเห็นว่าค านิยาม
ยังมีปัญหาทางกฎหมายหลายประการ 
 
ตำรำงท่ี 1.1 ค านิยาม SMEs ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม              

พ.ศ.25436 
 

 
ประเภทกิจกำร 

 

วิสำหกิจขนำดย่อม วิสำหกิจขนำดกลำง 

กำรจ้ำงงำน มูลค่ำสินทรัพย์
ถำวร 

กำรจ้ำงงำน มูลค่ำสินทรัพย์ถำวร 

กิจการผลิต ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 50 ล้านบาท 51-200 คน เกิน 50-200  
ล้านบาท 

กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 25 คน ไม่เกิน 50 ล้านบาท 26-50 คน เกิน 50-100  
ล้านบาท 

กิจการค้าปลีก ไม่เกิน 15 คน ไม่เกิน 30 ล้านบาท 16-30 คน เกิน 30-60  
ล้านบาท 

กิจการให้บริการ ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 50 ล้านบาท 51-200 คน เกิน 50-200  
ล้านบาท 

 
วิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprises) ได้แก่ กิจการที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้7 
1. กิจการผลิตสินค้า ที่มีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่

เกิน 50 ล้านบาท 
2. กิจการค้าส่ง ที่มีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 25 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 

ล้านบาท 
                                                           

ประสานระบบการท างานของส่วนราชการ องค์กรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน   

5สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, รำยงำนกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์เพื่อเปรียบเทียบ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำและส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในประเทศไทย 
ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2546), หน้า 
17.  

6กรมสรรพากร, รูปแบบธุรกิจ SMEs, ค้นวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 จาก http://www.rd. 
go.th/publish/38056.0.html 

7ข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545 
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3. กิจการค้าปลีก ที่มีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 15 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 
30 ล้านบาท 

4. กิจการให้บริการ ที่มีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 
50 ล้านบาท 
 วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprises) ได้แก่ กิจการที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้8 

1. กิจการผลิตสินค้า ที่มีจ านวนการจ้างงานเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 200 คน หรือมี
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกินกว่า 50 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท 

2. กิจการค้าส่ง ที่มีจ านวนการจ้างงานเกินกว่า 25 คน แต่ไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่า
สินทรัพย์ถาวรเกินกว่า 50 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท 

3. กิจการค้าปลีก ที่มีจ านวนการจ้างงานเกินกว่า 15 คน แต่ไม่เกิน 30 คน หรือมีมูลค่า
สินทรัพย์ถาวรเกินกว่า 30 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท 

4. กิจการให้บริการ ที่มีจ านวนการจ้างงานเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 200 คน หรือมีมูลค่า
สินทรัพย์ถาวรเกินกว่า 50 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท 

ในการพิจารณาว่ากิจการนั้นมีลักษณะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อม ให้ถือ
จ านวนการจ้างงานหรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่น้อยกว่าเป็นเกณฑ์ กล่าวคือ กรณีที่จ านวนการจ้างงาน
ของกิจการเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม แต่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของกิจการเข้าลักษณะของ
วิสาหกิจขนาดกลาง หรือในทางกลับกัน กรณีจ านวนการจ้างงานของกิจการเข้าลักษณะของวิสาหกิจ
ขนาดกลาง แต่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของกิจการเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม ให้ถือว่ากิจการนั้น
เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม9 

กรณีการพิจารณาจ านวนการจ้างงานหรือจ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวร ให้พิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1. จ านวนการจ้างงาน ให้พิจารณาจากหลักฐานแสดงจ านวนการจ้างงานที่ได้จัดท าขึ้นตาม
กฎหมายก าหนด 

2. มูลค่าสินทรัพย์ถาวรให้พิจารณาจาก 
1)  มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิซึ่งไม่รวมที่ดิน ตามที่ปรากฎในงบการเงินล่าสุดของกิจการ

ที่ได้จัดท าขึ้น โดยผู้ท าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีหรืองบการเงินล่าสุดของกิจการที่ได้รับการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี 

2)  มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิซึ่งไม่รวมที่ดิน ตามที่ได้รับการประเมินจากสถาบันการเงิน
หรือบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินที่น่าเชื่อถือ   

                                                           
8ข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545 
9ข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545 
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ในกรณีที่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิตาม 1) และ 2) ต่างกันให้ถือจ านวนที่น้อยกว่าเป็นมูลค่า
สินทรัพย์ถาวร10 

กล่าวคือ ค านิยามดังกล่าวแบ่งขนาดของวิสาหกิจไว้เพียง 2 ขนาดเท่านั้น ได้แก่ วิสาหกิจ
ขนาดกลาง (Medium Enterprises) และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprises) แตกต่างกับ
กฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริม SMEs ของประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่ รัฐบัญญัติว่าด้วยวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ค.ศ.2011 (Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011) ที่
แบ่งการประกอบธุรกิจในรูปแบบ SMEs ออกเป็น 3 ขนาด กล่าวคือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (Small and Medium Enterprises) ธุรกิจขนาดย่อม (Small Businesses) และวิสาหกิจ
ขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) หรือส านักงานว่าด้วยสถิติแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian 
Bureau of Statistics) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสนับสนุน SMEs ในประเทศออสเตรเลียที่
แบ่งขนาดธุรกิจออกเป็น 4 ประการ ได้แก่ ธุรกิจขนาดใหญ่ (Large Businesses) ธุรกิจขนาดกลาง
(Medium Businesses) ธุรกิจขนาดย่อม (Small Businesses) และธุรกิจขนาดจิ๋ว (Micro 
Businesses) นอกจากนี้ กฎหมายพื้นฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ค.ศ.1999 (Small and 
Medium-Sized Enterprise Basic Act 1999) ของประเทศญี่ปุ่นได้แบ่งขนาดของวิสาหกิจออกเป็น 
2 ประการ ได้เเก่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจขนาดจิ๋วหรือวิสาหกิจ
ขนาดเล็ก (Small Enterprise) จะเห็นได้ว่ากฎหมายของประเทศดังกล่าวมีการก าหนดค านิยามหรือ
ค าจ ากัดความของวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ออกมาโดยเฉพาะ ท าให้สามารถก าหนด
มาตรการและแผนในการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มวิสาหกิจดังกล่าวได้โดยตรง ตลอดจนอยู่ภายใต้
การสนับสนุนและได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่จากทางภาครัฐและองค์การเอกชน ในขณะที่
กฎหมายของประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดแยกออกมาเช่นนั้น ทั้งๆ ที่ประเทศไทยมีส่วนสัดของ
วิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro  Enterprises) ในปริมาณที่สูงมาก แต่ยังไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 เพียงแต่เป็นการก าหนดค า
จ ากัดความเบื้องต้นของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (สสว.)11 เท่านั้น ท าให้
ค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) มีความหมายซ้ าซ้อนกับค านิยามวิสาหกิจขนาดย่อม 
(Small Enterprises) ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เพ่ิงเริ่มประกอบกิจการหรือมีขนาดของวิสาหกิจเล็กๆ 
สามารถขอรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐเท่าเทียมกับ
ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งๆ ที่ผู้ประกอบการดังกล่าวยังมีอุปสรรคและข้อจ ากัดในการประกอบ
วิสาหกิจที่มากกว่า และยังพบอีกว่าค านิยาม SMEs และค านิยามวิสาหกิจชุมชน (Community 
Enterprise) มีความหมายซ้ าซ้อนกัน เนื่องจากวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) เป็นส่วน
หนึ่งของวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางตามล าดับ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เกิดความสับสน
เกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือตามบทบัญญัติกฎหมาย 

                                                           
10ข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม  พ.ศ.2545 
11ต่อไปในวิทยานิพนธ์ผู้เขียนจะใช้ค าว่า “สสว.” แทน 
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หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการก าหนดองค์ประกอบการเป็น SMEs ได้ยึดจ านวนการจ้างงาน
หรือจ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรในทุกๆประเภทกิจการ โดยให้ถือจ านวนการจ้างงานหรือจ านวน
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่น้อยกว่าเป็นเกณฑ์ว่าการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจใดๆเข้าข่ายเป็นการประกอบ 
SMEs หรือไม ่เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวได้ให้ความส าคัญกับจ านวนเงิน และทรัพย์สิน 
(มูลค่าสินทรัพย์ถาวร) กล่าวคือ หากการประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprises) ใดมี
จ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวร 190 กว่าล้านบาท และวิสาหกิจเหล่านั้นมีอัตราการเจริญเติบโตทาง
ธุรกิจที่ดี ส่งผลให้มีโอกาสขยายตัวจนมีจ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกินกว่า 200 ล้านบาท ก็จะท าให้
ผู้ประกอบการไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตลอดจนการเข้าถึงบริการต่างๆของทางภาครัฐที่จัด ให้
ได้ เพราะหาได้อยู่ในความหมายของค าว่าวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprises) ไม่ อีกทั้งใน
ทรรศนะของผู้เขียนเห็นว่าการน าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้กับทุกๆประเภทกิจการไม่มีความเหมาะสม
และไม่สามารถสะท้อนความเป็น SMEs ได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากแต่ละประเภทกิจการย่อมมีความ
แตกต่างกันทั้งด้านลักษณะ รูปแบบ และโครงสร้าง ในขณะที่กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และ
ออสเตรเลียซึ่งได้น าเรื่องรายได้ที่เกิดขึ้น (มูลค่าของการขาย) หรือจ านวนการจ้างงานมาเป็น
หลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบของ SMEs อย่างไรก็ดีประเทศเกาหลีใต้แม้จะยึดจ านวนพนักงานและ
จ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเป็นหลักเกณฑ์เหมือนกับประเทศไทย เเต่ก็ได้น าจ านวนรายได้ที่เกิดขึ้น 
(มูลค่าของการขาย) มาเป็นหลักเกณฑ์แทนจ านวนสินทรัพย์ถาวรในบางประเภทธุรกิจ และยังก าหนด
ค านิยามท่ีมีความซับซ้อนยิ่งกว่าค านิยามของประเทศไทย 

นอกจากนี ้ค านิยามของวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprises) ผู้เขียนเห็นว่าเป็นการ
ก าหนดค านิยามท่ีมีขอบเขตกว้างมากเกินไป กล่าวคือ ก าหนดจ านวนการจ้างงานไว้ถึง 200 คน และ
ก าหนดจ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไว้ถึง 200 ล้านบาท ซึ่งการก าหนดค านิยามเช่นนี้ไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ที่ประสงค์จะ
ให้ความช่วยเหลือแก่วิสาหกิจต่างๆ ที่ด้อยโอกาสด้านการแข่งขันกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ จึงส่งผลให้
มาตรการในการช่วยเหลือในภาคปฏิบัติไม่สามารถตอบสนองวิสาหกิจที่ประสบกับปัญหาและต้องการ
ความช่วยเหลือได้อย่างแท้จริง12  

อีกท้ัง เมื่อพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายในส่วนของการส่งเสริม SMEs ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์
ส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs โดยเฉพาะ แต่อย่างไรก็ดีพบว่าเนื้อหาหรือลักษณะของ
พระราชบัญญัติดังกล่าวจะเก่ียวกับการจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานเสียมากกว่าการก าหนดเรื่องการให้
ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไม่มีความ
ละเอียดและครอบคลุมในทุกๆ ด้านอย่างเพียงพอ ท าให้ไม่สามารถให้การช่วยเหลือ SMEs ได้ตาม
เจตนารมณ์ท้ายพระราชบัญญัติ แตกต่างกับกฎหมายส่งเสริม SMEs ของประเทศเกาหลีใต้ และ

                                                           
12ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, รำยงำนสถำนกำรณ์วิสำหกิจขนำด

กลำงและขนำดย่อม ปี 2554 และปี 2555 (กรุงเทพฯ: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม, 2556), หน้า 9-2. 
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ประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ของรัฐบาลส าหรับการช่วยเหลือซึ่งมีความละเอียดและ
ครอบคลุมในทุกๆ ด้านมากกว่ากฎหมายของประเทศไทย  

จะเห็นได้ว่าตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ยังมี
ข้อบกพร่องหลายประการ ดังนั้น จึงสมควรที่จะมีการทบทวนบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวเพ่ือให้  
SMEs สามารถพัฒนากิจการให้เกิดความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ เป็นกลไกหลักในการเสริมสร้าง
ความเจริญเติบโต และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดทั้งเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ต่อไป           
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1. เพ่ือให้ทราบประวัติความเป็นมา แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในรูปแบบ 
SMEs ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ได้  

2. เพ่ือศึกษาการแบ่งขนาดวิสาหกิจ หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการก าหนดความเป็น SMEs 
และกฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริม SMEs ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ 

3. เพ่ือวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และผลที่เกิดขึ้นจากการก าหนดค านิยาม ตลอดจนกฎหมายที่
มีผลต่อการส่งเสริม SMEs ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ 

4. เพ่ือสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่ศึกษาเกี่ยวกับค านิยาม รวมทั้งกฎหมายที่ก าหนดการ
สนับสนุน SMEs ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่บทสรุปและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงค านิยาม และ
กฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริม SMEs ของประเทศไทยให้มีความเหมาะสม และเอ้ือต่อการขอรับ
ความช่วยเหลือตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางภาครัฐ 

 
1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 

เนื่องจากในปัจจุบันค านิยาม SMEs ของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 มีปัญหาทางกฎหมายหลายประการ ได้แก่ การแบ่งขนาดของ
วิสาหกิจที่ไม่มีการแยกค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ออกมาโดยเฉพาะจากค า
นิยามวิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprises) ท าให้ค านิยามทั้งสองส่วนซ้ าซ้อนกัน การก าหนด
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการเป็น SMEs ที่ยึดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเดียวกันในทุกๆประเภทกิจการ 
และค านิยาม SMEs ที่มีขอบเขตกว้างหรือสูงมากเกินไป อีกทั้งความซ้ าซ้อนของค านิยาม SMEs กับ
วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) นอกจากนี้ บทบัญญัติกฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน SMEs พบว่ายังไม่สามารถให้การช่วยเหลือวิสาหกิจดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น หากมี
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวก็จะท าให้ผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือตรงตามสภาพของ
ความต้องการและเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม พ.ศ.2543 ที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยๆ หรือที่มีขนาดเล็กๆ ให้สามารถแข่งขัน
กับกลุ่มทุนหรือกลุ่มธุรกิจที่ขนาดใหญ่ได้  
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1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มุ่งศึกษาค านิยามและกฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริม SMEs ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ.2534 และพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 โดย
ท าการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่ รัฐ
บัญญัติว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ค.ศ.2011 (Framework Act on Small and  
Medium Enterprises 2011) ประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยบริษัท ค.ศ.2001 
(Corporations Act 2001) กฎหมายกองทุนร่วมพัฒนา ค.ศ.1992 (Pooled Development 
Funds Act 1992) ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ กฎหมายพ้ืนฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ค.ศ.
1999 (Small and Medium-Sized Enterprise Basic Act 1999) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
หน่วยงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Act for Establishment of the Small and 
Medium-Sized Enterprise Agency) กฎหมายว่าด้วยองค์การเพ่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมและนวัตกรรมระดับภูมิภาคของญี่ปุ่น (Act on the Organization for Small & Medium 
Enterprises and Regional Innovation, JAPAN) และกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ 
ระเบียบว่าด้วยการแข่งขัน (ค่าป่วยการ ค่าพาหนะพยาน) (Competition (Fees) Regulations 
2007) รัฐบัญญัติคณะกรรมการว่าด้วยการสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับการเพ่ิมผลผลิตและนวัตกรรม 
(Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996) และกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน
ของสิงคโปร์ (Competition Law)   

 
1.5  วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
  

การศึกษาเรื่องปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับค านิยามและกฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางในการก าหนดค านิยามและกฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีความเหมาะสมกับบริบทและโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยจะท าการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ อันได้แก่ หนังสือ ตัวบทกฎหมาย 
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ รวมทั้งข้อมูลทุติยภูมิ อันได้แก่ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความทาง
วิชาการ รายงานการประชุมทางวิชาการ รายงานการวิจัยจากสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ตลอดจน
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) เเละเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งข้อมูลที่เป็นภาษาไทย เเละ
ภาษาต่างประเทศเก่ียวกับค านิยาม และกฎหมายที่ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs 
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1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1. ท าให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา แนวคิด และหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจในรูปแบบ SMEs 

2. ท าให้ทราบถึงการแบ่งขนาดวิสาหกิจ หลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบการเป็น SMEs 
ตลอดจนกฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริม SMEs ของประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายของ
เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีการวางโครงสร้าง และระบบของ SMEs 
ที่ดีของโลก    

3. ท าให้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย และผลที่เกิดข้ึนจากการก าหนดค านิยาม ตลอดจนกฎหมายที่
มีผลต่อการส่งเสริม SMEs ของประเทศไทยในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ   

4. ท าให้ทราบข้อมูลต่างๆ ที่ศึกษา ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มี
ความเหมาะสม และสามารถตอบสนองผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบปัญหาและต้องการความ
ช่วยเหลือได้อย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถให้ SMEs มีความแข็งแกร่ง เป็นรากฐาน
ที่มั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และสามารถต่อสู้กับกลุ่มทุนหรือธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศต่อไป 
 

 



 
บทท่ี 2 

 
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

 
ส ำหรับแนวคิดทั่วไปของกำรประกอบธุรกิจในรูปแบบ SMEs นั้น ผู้เขียนได้อธิบำยเป็นหัวข้อ

ต่ำงๆ ซึ่งมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

2.1  การลงทุน (Investment) 
 

ประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยมนั้น ทำงรัฐบำลจะมีกำรลงทุนเฉพำะใน
โครงกำรใหญ่ๆ และมีควำมส ำคัญต่อปัจจัยพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจในประเทศเท่ำนั้น ได้แก่ กำรลงทุน
เรื่องกำรคมนำคม กำรไฟฟ้ำ เป็นต้น โดยที่กำรลงทุนส่วนใหญ่แล้วทำงภำคเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนเอง 
เพรำะระบบเศรษฐกิจเช่นนี้ให้ควำมส ำคัญกับกำรลงทุนของภำคเอกชนอย่ำงเต็มที่13 

 
2.1.1  ค านิยามของการลงทุน   
กำรลงทุนนั้น มีผู้ให้ค ำนิยำมหรือค ำจ ำกัดควำมไว้หลำยประกำร ได้แก่ 
กำรลงทุน หมำยถึง กำรน ำเงินหรือทรัพย์สินเป็นทุนเพ่ือประกอบธุรกิจ โดยปริยำย

หมำยควำมว่ำ ยอมท ำในสิ่งที่ยำกและไม่น่ำจะท ำได้14 
กำรลงทุน หมำยถึง กำรระดมทรัพยำกรต่ำงๆ มำเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนที่จะก่อให้เกิด

ผลผลิต ทรัพยำกรเหล่ำนั้น ได้แก่ บุคลำกร เงินทุน วัตถุดิบ สินทรัพย์ต่ำงๆ นอกเหนือจำกเงิน เช่น 
วิธีกำรบริหำร เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรผลิต15  

กำรลงทุน หมำยถึง กำรกักเงินไว้จ ำนวนหนึ่งในช่วงระยะเวลำหนึ่งเพ่ือก่อให้เกิดกระแสเงิน
สดรับในอนำคตซึ่งจะชดเชยให้แก่ผู้กักเงิน โดยกระแสเงินสดรับนี้ควรคุ้มกับอัตรำเงินเฟ้อและคุ้มกับ
ควำมไม่แน่นอนที่จะเกิดแก่กระแสเงินสดรับในอนำคต16 

 

                                                           
13มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, เอกสารการสอนชุดวิชาการลงทุน, พิมพ์ครั้งที่ 7 

(นนทบุรี: มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2539), หน้ำ 18. 
 

14พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  
(กรุงเทพฯ: รำชบัณฑิตยสถำน, 2554), หน้ำ 1032. 

15ชนงกรณ์ กุลฑลบุตร, การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทางธุรกิจ (กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2557), หน้ำ 2. 

16Frank K. Reilly, Investments, 3rd ed. (Fort Werth: Dryden, 1992), p. 6. 
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2.1.2  ความส าคัญของการลงทุน 
ในมิติของเศรษฐศำสตร์ถือว่ำ กำรลงทุนเป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกต่อกำรพัฒนำ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ17 กล่ำวคือ18 
 1.  กำรลงทุนมีควำมส ำคัญต่อเศรษฐกิจในแง่ของกำรก่อให้เกิดรำยได้ หมำยถึง กำรลงทุนท ำ
ให้มีกำรจ้ำงงำน ท ำให้มีรำยได้เกิดขึ้นสำมำรถเลี้ยงตนเองและครอบครัว ส่งผลให้มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

2.  กำรลงทุนมีควำมส ำคัญต่อเศรษฐกิจในแง่ของกำรก่อให้เกิดกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ 
หมำยถึง เมื่อมีกำรลงทุนของผู้ประกอบกำรไม่ว่ำจะเป็นกำรลงทุนจำกทำงภำครัฐ ภำคเอกชน กำร
ลงทุนดังกล่ำวก็ก่อให้เกิดวัฏจักรของกำรเจริญเติบโตและกำรขยำยตัวด้ำนเศรษฐกิจ เนื่องจำกเมื่อมี
กำรลงทุน มีกำรจ้ำงงำน  มีรำยได้เกิดขึ้น ท ำให้ประชำชนมีอ ำนำจซื้อเพ่ิมสูงขึ้นก็จะท ำกำรใช้สอยมำก
ขึ้น ท ำให้ผู้ขำยต้องผลิตสินค้ำออกมำเพ่ือให้มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำร ซึ่งผู้ขำยก็จะท ำกำรซื้อ
วัตถุดิบมำเพ่ือผลิตสินค้ำ ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำน มีรำยได้เป็นวัฏจักรสืบต่อกันไป ส่งผลให้ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศมีกำรขยำยตัวและเจริญเติบโตเรื่อยๆ ไป19 
 
2.2  ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  
 
 ผู้ประกอบกำรถือว่ำเป็นบุคคลที่มีส่วนส ำคัญในกำรเสริมสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ 
เพรำะเป็นบุคคลที่ริเริ่มและหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ เป็นบุคคลที่รวบรวมเงินทุนในกำรก่อตั้งธุรกิจ 
และเป็นบุคคลที่เป็นผู้บริหำรและจัดกำรเกี่ยวกับธุรกิจของตนเพ่ือเกิดให้เกิดสินค้ำและกำรบริกำรแก่
สำธำรณชน20 
 
 2.2.1  ค านิยามของผู้ประกอบการ  
 ผู้ประกอบกำร (Entrepreneur) หมำยถึง บุคคลซึ่งขำยสินค้ำหรือให้บริกำรในทำงธุรกิจหรือ
วิชำชีพไม่ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวจะได้รับประโยชน์หรือได้รับค่ำตอบแทนหรือไม่และไม่ว่ำจะได้จด
ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้วหรือไม่21   

ผู้ประกอบกำร (Entrepreneur) หมำยถึง บุคคลที่จัดตั้งองค์กรธุรกิจขึ้นโดยยอมรับควำม
เสี่ยงภัยเพ่ือหวังก ำไร22 

                                                           
17มำลี คันธรักษ์, ธุรกิจระหว่างประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง, 

2540), หน้ำ 93. 
18มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, เรื่องเดิม, หน้ำ 18. 
19เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 19. 
20ผุสดี รุมำคม, การบริหารธุรกิจขนาดย่อม, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 

2540), หน้ำ 29.  
21พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ: รำชบัณฑิตยสถำน, 2542),                    

หน้ำ 739. 
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 ผู้ประกอบกำร (Entrepreneur) หมำยถึง ผู้ริเริ่มท ำธุรกิจด้วยควำมกล้ำเสี่ยง และมุ่งมั่น
อุตสำหะสู่ควำมส ำเร็จโดยก่อร่ำงสร้ำงธุรกิจขนำดย่อมขึ้น ผู้ประกอบกำรจะเจำะแสวงหำโอกำสใน
กำรด ำเนินธุรกิจ และพยำยำมอย่ำงเต็มที่เพ่ือก้ำวไปสู่ควำมส ำเร็จของธุรกิจและตนเอง ลักษณะ
ส่วนตัวของผู้ประกอบกำรจะมีอิทธิพลมำกที่สุดต่อกำรด ำเนินกำรธุรกิจขนำดย่อมทุกขั้นตอน เพรำะ
ลักษณะของผู้ประกอบกำรจะเป็นสิ่งก ำหนดควำมส ำเร็จของกิจกำรและเป็นแนวพฤติกรรมกำร
ด ำเนินงำนของธุรกิจขนำดย่อมโดยรวม23 
 ผู้ประกอบกำร (Entrepreneur) หมำยถึง บุคคลผู้ซึ่งค้นพบควำมต้องหำรทำงกำรตลำดและ
เริ่มเข้ำไปด ำเนินธุรกิจเพ่ือสนองต่อควำมต้องกำรในด้ำนต่ำงๆ เช่น รำยได้ ควำมมั่นคง ควำมท้ำทำย 
และกำรได้รับกำรยอมรับจำกสังคม โดยมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงบนพ้ืนฐำนของกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงดำ้นนวัตกรรมและควำมก้ำวหน้ำของวิถีชีวิตทำงด้ำนเศรษฐกิจ24 
 ผู้ประกอบกำร (Entrepreneur) หมำยถึง ผู้ที่บริหำรควำมเสี่ยงในระบบธุรกิจเอกชนและ
เป็นบุคคลที่เสำะแสวงหำโอกำสในด้ำนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรและมีควำมจ ำเป็นในกำรปฎิบัติ
กำรภำยใต้ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำน รวมถึงกำรยอมรับจำกสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยกำรใช้
สติปัญญำ ควำมมำนะพยำยำมของบุคคลตลอดจนกำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์เพ่ือควำมท้ำทำยในกำร
ประกอบธุรกิจ โดยมีควำมมุ่งหมำย คือ กำรเจริญเติบโตของธุรกิจ25 
 ผู้ประกอบกำร (Entrepreneur) หมำยถึง ผู้ประกอบกำรเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลที่บูรณำกำร
สรรพก ำลังทั้งหลำยทั้งปวง เพ่ือเสริมสร้ำงปรำกฎกำรณ์ทำงเศรษฐกิจให้มีกำรเจริญเติบโต โดยมีกำร
พัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ด้วยกำรผสมผสำนศักยภำพที่มีอยู่ของตนเองมำเชื่อมต่อกับควำมรู้เดิมจำก
ประสบกำรณ์ ตลอดจนกำรเรียนรู้จำกพันธมิตรในท้องถิ่นเพ่ือให้ธุรกิจประสบควำมส ำเร็จ จน
ท้ำยที่สุดกลำยเป็นผู้น ำทำงกำรตลำดขนำดใหญ่ในทุกวันนี้26 
 
 
 
 

                                                           
22วิชัย โถสุวรรณจินดำ, ครบเครื่องเรื่องบริหารธุรกิจขนาดย่อม (แนวปฏิบัติ และ

กรณีศึกษา), พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546), หน้ำ 15. 
23กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์, การจัดการธุรกิจขนาดย่อม, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ: เท็กซ์  

แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2547), หน้ำ 10. 
24G. J. Longenecker, C. W. Moore, W. J. Petty and L. E. Palich, Small  Business  

Management: An Entrepreneurial Emphasis (Ohio: Thomson South-Western, 2006), 
p. 6. 

25T. W. Zimmerer and N. M. Scarborough, Essentials of  Entrepreneurship 
and Small Business Management.  3rd ed.  (New Jersey: Prentice- Hall, 2002), p. 4. 

26K. E. Meyer, Entrepreneurship in Transition Economies (New York: 
McGraw- Hill, 2004), p. 267. 
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 2.2.2  คุณสมบัติของผู้ประกอบการ  
 ผู้เขียนเห็นว่ำกำรที่จะเป็นผู้ประกอบกำรที่ดีและท ำให้กำรด ำเนินกิจกำรทำงธุรกิจอยู่รอด
และเจริญเติบโตนั้นจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้27 

1. เป็นผู้ที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity) กล่ำวคือ ผู้ประกอบกำรจะต้องเป็นผู้ที่มี
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมต่ำงๆ อีกทั้งจะต้องสำมำรถแก้ไขปัญหำ
ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของตน 

2. เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถ (Competence) หมำยถึง ผู้ประกอบกำรควรที่จะมีทักษะใน
หลำยๆ ด้ำน เช่น ด้ำนกำรเงินกำรบัญชี ด้ำนกำรตลำด กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และควรมี
ควำมสำมำรถในกำรวำงเเผนทำงธุรกิจ ซึ่งหำกผู้ประกอบกำรมีทักษะเหล่ำนี้แล้วก็จะท ำให้กำรด ำเนิน
ธุรกิจประสบควำมส ำเร็จ 

3. เป็นผู้ที่มีควำมมุ่งมั่น (Commitment) หมำยถึง ผู้ประกอบกำรจะต้องมุ่งมั่น ตั้งใจและ
อุทิศเวลำให้กับธุรกิจของตน เพรำะกำรประกอบธุรกิจที่จะสบควำมส ำเร็จอำจต้องใช้เวลำ กำรทุ่มเท 
ควำมอดทน มีควำมเอำจริงเอำจรัง และมีวินัยในกำรท ำงำน 

4. เป็นผู้ที่มีควำมมั่นใจ (Confidence) หมำยถึง ผู้ประกอบกำรจะต้องมีควำมมั่นใจ มี
ควำมเชื่อมั่น และยึดมั่นในแนวทำงของตน สำมำรถที่จะตัดสินใจในกำรด ำเนินธุรกิจของตนโดยไม่
ลังเล อีกทั้งพร้อมที่จะรับควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินธุรกิจของตน 

5. ผู้ประกอบกำรต้องมีควำมต่อเนื่อง (Continuous) หมำยถึง ผู้ประกอบกำรนอกจำกต้อง
มุ่งมั่นท ำงำนอย่ำงไม่หยุดหย่อนแล้วจะต้องเป็นผู้ที่เพ่ิมพูนทักษะและควำมช ำนำญอย่ำงต่อเนื่อง อีก
ทัง้ต้องหมั่นศึกษำเทคนิคและกำรบริหำรงำนในรูปแบบใหม่ๆ  

6. ผู้ประกอบกำรต้องเป็นผู้ที่มีควำมเอำใจใส่ (Concern) หมำยถึง ผู้ประกอบกำรจะต้อง
เอำใจใส่ต่อสภำพเศรษฐกิจ สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่
ทุกขณะ เพรำะจะสำมำรถปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจของตนให้เข้ำกับสภำพเศรษฐกิจนั้นๆ 
ได ้

 
2.2.3  ประเภทของผู้ประกอบการ  

 ประเภทของผู้ประกอบกำรนั้นผู้เขียนเห็นว่ำสำมำรถแบ่งได้เป็นหลำยประเภท ทั้งนี้แล้วแต่
จะใช้หลักเกณฑ์ใดเป็นหลักเกณฑ์ในกำรแบ่ง ซึ่งในทรรศนะของผู้เขียนเห็นว่ำควรใช้หลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้28 
 2.2.3.1 แบ่งตำมลักษณะของกิจกรรมกำรบริหำรงำน 

1) ผู้ก่อตั้ง (Founder) หมำยถึง ผู้ประกอบกำรที่เป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจขึ้นมำ
เอง ซึ่งอำจเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยๆ ด้ำน อำทิ กลุ่มนักศึกษำที่
เรียนจบด้วยกันแล้วต่อมำเข้ำหุ้นกันพ่ือท ำธุรกิจด้วยกัน โดยผู้ที่เป็นคนก่อตั้งธุรกิจนี้จะเป็นผู้ที่มี

                                                           
27ฐิติรัตน์ มีมำก, ฉัตยำพร เสมอใจ และคมกฤช ปิติฤกษ์, การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 

(กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552), หน้ำ 32-33. 
28กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์, เรื่องเดิม, หน้ำ 14-15. 
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ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เป็นคนที่มีควำมมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสรรค์สร้ำงสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ 
ออกมำสู่สำธำรณชน 

2) ผู้จัดกำรทั่วไป (General Manager) หมำยถึง ผู้ประกอบกำรที่เป็น
ผู้บริหำรจัดกำรธุรกิจของตนเพ่ือให้ธุรกิจของตนประสบควำมส ำเร็จ โดยผู้จัดกำรทั่วไปนี้อำจเป็น
บุคคลคนเดียวหรือไม่ก็ได้ และผู้จัดกำรทั่วไปนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีควำมรับผิดชอบ มีควำมรู้ในกำร
บริหำรจัดกำรและสำมำรถบริหำรทรัพยำกรบุคคลในองค์กรธุรกิจของตนได้เป็นอย่ำงดี 

3) ผู้รับสิทธิทำงกำรค้ำ (Franchisee) หมำยถึง ผู้ประกอบกำรที่เป็นผู้รับ
สิทธิทำงกำรค้ำจำกธุรกิจสิทธิทำงกำรค้ำ (Franchise) โดยผู้รับสิทธิทำงกำรค้ำจะมีสิทธิและหน้ำที่
คล้ำยๆ กับผู้จัดกำรทั่วไป แต่มีข้อจ ำกัดในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจบำงประกำร เนื่องจำกมีข้อผูกมัด
บำงอย่ำงกับผู้ให้สิทธิทำงกำรค้ำ (Franchisor) 
 2.2.3.2 แบ่งตำมวิธีกำรด ำเนินงำน 

1) ผู้ประกอบกำรที่เป็นผู้เชี่ยวชำญเฉพำะ (Artisan Entrepreneur) 
หมำยถึง เป็นบุคคลที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพเฉพำะด้ำนซึ่งก่อตั้งธุรกิจขึ้นมำจนสำมำรถ
เป็นผู้ประกอบกำรได้   

2) ผู้ประกอบกำรที่มีโอกำสส ำเร็จเพียบพร้อม  (Opportunistic 
Entrepreneur) หมำยถึง เป็นบุคคลที่มีควำมรู้และทักษะในขั้นเริ่มต้น และได้ท ำกำรศึกษำหำควำมรู้
เพ่ิมเติมครบทุกๆ ด้ำนไม่ว่ำจะเป็นควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร บัญชี เศรฐศำสตร์ และภำษำ 
เพ่ือที่จะสำมำรถน ำควำมรู้ดังกล่ำวมำปรับใช้กับกำรประกอบธุรกิจของตน 

3) ผู้ประกอบกำรที่เป็นกลุ่มคณะ (Entrepreneurial Team) หมำยถึง 
กลุ่มบุคคลที่มีกำรท ำงำนร่วมกัน อำจจะแบ่งหน้ำที่กันท ำตำมควำมถนัดของแต่ละคน แต่มีกำร
ประสำนระบบกำรท ำงำนด้วยกันจนท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจประสบผลส ำเร็จ 

 
2.2.4  ทฤษฎีที่สัมพันธ์กับการเป็นผู้ประกอบการ 
กำรที่จะเป็นผู้ประกอบกำรที่จะประสบควำมส ำเร็จในกำรประกอบธุรกิจนั้นจะต้องอำศัย

องค์ประกอบหลำยๆ ประกำร และต้องอำศัยกำรบูรณำกำรจำกหลำยๆ ทฤษฎี ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ำ
ทฤษฎีที่สัมพันธ์กับกำรเป็นผู้ประกอบกำรนั้นมี 5 ทฤษฎี ได้แก่29 

2.2.4.1  ทฤษฎีภำวะกำรเป็นผู้น ำ  
  กล่ำวคือ ผู้ประกอบกำรจะต้องเป็นผู้ที่มีควำมเป็นผู้น ำ เป็นแบบอย่ำงที่ดี มีควำม
มั่นใจ และมีควำมตั้งใจในกำรท ำงำน เพรำะกำรด ำเนินธุรกิจนั้นต้องอำศัยพนักงำน ลูกจ้ำง ซึ่งเมื่อเกิด
ปัญหำหรืออุปสรรคขึ้นแล้วผู้ประกอบกำรก็จะต้องมีกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นอย่ำงชำญฉลำดและน ำพำ
ธุรกิจนั้นๆ ข้ำมผ่ำนอุปสรรคต่ำงๆ จนธุรกิจประสบควำมส ำเร็จ 
 
 

                                                           
29บุญฑวรรณ วิงวอน, การเป็นผู้ประกอบการยุคโลกาภิวัตน์ (กรุงเทพฯ: แอคทีฟ พริ้นท์, 

2556), หน้ำ 154-156. 
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 2.2.4.2 ทฤษฎีฐำนทรัพยำกร 
กล่ำวคือ ผู้ประกอบกำรจะต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพยำกรต่ำงๆ 

ที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด ไม่ว่ำจะเป็นทรัพยำกรที่เป็นวัตถุดิบ ทรัพยำกรบุคคล ตลอดจนทรัพยำกรทำงกำร
งิน และต้องสำมำรถจัดกำรหรือประยุกต์ใช้ทรัพยำกรดังกล่ำวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ หรือเหตุกำรณ์ที่
เกิดข้ึนอย่ำงเหมำะสม 

2.2.4.3 ทฤษฎีกำรรับรู้ 
กล่ำวคือ ผู้ประกอบกำรจะต้องเป็นผู้ที่มีควำมสนใจเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ทำง

เศรษฐกิจที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ เพ่ือที่จะสำมำรถปรับเปลี่ยนนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจให้
เขำ้กับสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจนั้นๆ ได้อย่ำงเหมำะสม 

2.2.4.4 ทฤษฎีผลกำรเป็นผู้ประกอบกำร  
กล่ำวคือ ผู้ประกอบกำรจะต้องท ำกำรประเมินผลกำรประกอบกำรธุรกิจของตน แต่

กำรประเมินผลกำรประกอบกำรดังกล่ำวนั้นจะต้องท ำกำรประเมินในหลำยๆ มิติ ทั้งมิติด้ำนปริมำณ
และมิติด้ำนคุณภำพ อีกทั้งควรมีกำรอธิบำยควำมสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นเหตุเป็นผลอย่ำง เหมำะสม 
และกำรประเมินผลดังกล่ำวจะต้องกระท ำโดยควำมเที่ยงตรง ซึ่งหำกผู้ประกอบกำรสำมำรถกระท ำได้
เช่นนี้แล้ว ก็จะท ำให้ได้รับผลประกอบกำรที่มีควำมน่ำเชื่อถือและได้รับกำรยอมรับ และเป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำธุรกิจของตนต่อไป 

2.2.4.5 ทฤษฎีกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์  
กล่ำวคือ ผู้ประกอบกำรจะต้องวิเครำะห์สภำพแวดล้อมต่ำงๆ ที่ เกิดขึ้น ทั้ง

สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ สภำพแวดล้อมทำงสังคม และพฤติกรรมของผู้บริโภค เพ่ือน ำข้อมมูล
เหล่ำนั้นมำประกอบกำรตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์อย่ำงมีเหตุผล และเพ่ือสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงให้มี
ควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในแต่ละองค์กรที่มีควำมเกี่ยวพันกับโอกำส นวัตกรรม เเละกำร
ตัดสินใจเชิงรุกในกำรประกอบธุรกิจ เพ่ือที่จะให้กำรด ำเนินธุรกิจประสบควำมส ำเร็จ 

2.2.4.6 ทฤษฎีกำรเป็นผู้ประกอบกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
กล่ำวคือ กำรเป็นผู้ประกอบกำรอย่ำงต่อเนื่องผู้เขียนเห็นว่ำมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำง

ยิ่ง เพรำะกำรประกอบธุรกิจบำงครั้งผู้ประกอบกำรจะต้องพบเจอกับปัญหำและอุปสรรค จนอำจท ำ
ให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักหรือเกิดควำมล้มเหลว แต่หำกผู้ประกอบกำรเป็นผู้ที่มีควำมต่อเนื่องในกำร
ประกอบธุรกิจแล้ว ผู้ประกอบกำรก็จะมีทำงเลือก 3 แนวทำง ได้แก่ ประกำรแรก ประกอบธุรกิจ
ต่อไปหรือรักษำระดับของกำรประกอบธุรกิจ  ประกำรที่สอง ปิดกิจกำรและกลับเข้ำสู่ตลำดลูกจ้ำง
เพ่ือรับเงินเดือนที่สูงหรือกลับไปท ำงำนในองค์กรอ่ืนๆ  และประกำรที่สำม ปิดกิจกำรที่ท ำอยู่แล้วท ำ
กำรเปิดธุรกิจใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่องพร้อมกับควำมเสี่ยงใหม่ๆ  

 
2.3  รูปแบบของการประกอบธุรกิจ 
 

กำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจนั้นผู้ประกอบกำร (Enterprises) ก็ล้วนแต่ด ำเนินกิจกรรมทำง
ธุรกิจในรูปแบบที่มีควำมแตกต่ำงกันออกไป อำทิ กำรประกอบกำรรำยเดียวซึ่งเป็นเจ้ำของคนเดียว 
กำรร่วมลงทุนกับบุคคลอ่ืนเป็นคณะบุคคลไม่ว่ำจะมีกำรจดทะเบียนหรือไม่ เช่น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ 
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โดยจะมีกำรจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้ ถ้ำจดทะเบียนก็จะเป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด บริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด และกิจกำรร่วมค้ำ (Joint Venture) เป็นต้น30 ทั้งนี้
ผู้ประกอบกำรจะต้องพิจำรณำถึงรูปแบบกำรประกอบธุรกิจแต่ละประเภทว่ำมีข้อดี ข้อเสียอย่ำงไร
บ้ำงเพ่ือที่จะสำมำรถเลือกรูปแบบกำรประกอบธุรกิจที่มีควำมเหมำะสมกับตนเอง เพ่ือที่จะส่งผลให้
ธุรกิจนั้นประสบควำมส ำเร็จ และน ำมำซึ่งผลประโยชน์และก ำไรสูงสุดตำมที่ปรำถนำไว้31 

ในปัจจุบันรูปแบบของกำรประกอบธุรกิจ ผู้เขียนเห็นว่ำมีกำรแบ่งออกเป็น 5 ประกำร ได้แก่ 
 
2.3.1 กิจการซึ่งกระท าโดยบุคคลเพียงคนเดียว (Single Proprietorship)  
คือ กำรตัดสินใจ กำรบริหำร ตลอดทั้งกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ จะกระท ำโดยล ำพัง เงินทุนที่

น ำมำประกอบกิจกำรจะมำจำกทรัพย์สินของตน จำกสถำบันกำรเงินต่ำงๆ ซึ่งกำรประกอบธุรกิจเช่นนี้
มักจะมีจ ำนวนเงินทุนหรือทรัพย์สินที่ค่อนข้ำงน้อย กำรด ำเนินงำนหรือกำรประกอบกิจกำรจะมี
ขั้นตอนน้อย ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน สำมำรถจัดตั้งได้ง่ำย และมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำของกิจกำรกับ
ลูกค้ำท่ีดี32 ฉะนั้น กำรด ำเนินกิจกำรซึ่งกระท ำโดยบุคคลเพียงคนเดียวที่ไม่มีกำรลงทุนร่วมกับผู้อ่ืนจึง
ไม่ต้องไปจดทะเบียน หรือหำกจะจดทะเบียนก็ต้องด ำเนินกำรจดทะเบียนพำณิชย์ตำมพระรำชบัญญัติ
ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ.2499 และได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 
แก้ไขบำงมำตรำ33 

 
2.3.2 ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
รูปแบบของกำรประกอบธุรกิจแบบห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท หมำยถึง กำรท ำสัญญำซึ่งบุคคล

ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงเข้ำกันเพ่ือกระท ำกิจกำรร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปันก ำไรอันจะพึงได้แต่
กิจกำรที่ท ำนั้น34 ซึ่งสัญญำจัดตั้งห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 ประกำรที่ 1 เป็นสัญญำระหว่ำงบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 

หมำยถึง บุคคลที่ เข้ำร่วมท ำสัญญำต้องเป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรท ำสัญญำได้ตำม
กฎหมำย เมื่อตกลงท ำสัญญำร่วมกันก็เป็นหุ้นส่วนกันได้35 หำกจัดตั้งเป็นบริษัทกฎหมำยบังคับว่ำต้อง
มีผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อย 3 คน36 

                                                           
30รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ, กฎหมายธุรกิจ (กรุงเทพฯ: วิสูตร-อรทัย ธนชัยววิัฒน์, 2551), หน้ำ 1.  
31สมคิด บำงโม, การเป็นผู้ประกอบการ, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: เอส.เค. บุคส์, 2553), 

หน้ำ 25. 
32กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์, การจัดการธุรกิจขนาดย่อม, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: เท็กซ์ 

แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2552), หน้ำ 16. 
33อำภัสสร์ จันทวิมล และสุเมธ จำนประดับ, กฎหมายธุรกิจ 2 (ส าหรับนักศึกษาคณะ

บริหารธุรกิจ), พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง, 2550), หน้ำ 1. 
34มำตรำ 1012 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
35ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 14 แก้ไขเพ่ิมเติม 

(กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2555), หน้ำ 279. 
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ประกำรที่ 2 เป็นกำรตกลงเพ่ือท ำกิจกำรร่วมกัน 
หมำยถึง มีกำรตกลงได้เสียร่วมกันโดยกำรลงทุนร่วมกัน ส ำหรับทุนที่น ำมำลงอำจเป็นเงิน 

ทรัพย์สิน สิ่งอื่น หรือแรงงำนก็ได้37 
ประกำรที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำก ำไรจำกกิจกำรนั้นมำแบ่งปันกัน 
หมำยถึง ส ำหรับกำรท ำสัญญำในหุ้นส่วนกิจกำรใดๆ ก็เพ่ือแสวงหำก ำไรจำกกิจกำรที่ท ำนั้น

โดยน ำมำแบ่งปันกัน แต่ถ้ำกำรร่วมลงทุนใดๆ ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในกำรแบ่งปันก ำไรก็ไม่ใช่กำร
ประกอบกิจกำรแบบหุ้นส่วน38 หรือบริษัท โดยอำจเป็นมูลนิธิ หรือสมำคมกำรกุศลอื่นๆ ก็ได้ 

ส ำหรับประเภทของห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นสำมำรถจ ำแนกออกได้เป็น 5 ประเภทด้วยกัน 
ได้แก่ 
 2.3.2.1  ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ (General Partnership)  

กล่ำวคือ ห้ำงหุ้นส่วนประเภทซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้องรับผิดร่วมกันเพ่ือหนี้ทั้ง
ปวงของหุ้นส่วนโดยไม่มีจ ำกัด39 โดยผู้ที่เป็นหุ้นส่วนสำมัญทุกคนต้องร่วมรับผิดแก่บุคคลภำยนอก
อย่ำงลูกหนี้ร่วมส ำหรับหนี้สินของห้ำงหุ้นส่วน อีกทั้งผู้ที่เป็นหุ้นส่วนสำมัญทุกคนต้องร่วมรับผิด
ส ำหรับหนี้สินของห้ำงโดยไม่จ ำกัดจ ำนวน 
 2.3.2.2  ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล (Registered Ordinary Partnership)  

 กล่ำวคือ กรณีของห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนั้นกฎหมำยไม่ได้บังคับว่ำจะต้องท ำกำรจด
ทะเบียน แต่หำกต้องกำรที่จะท ำกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็สำมำรถท ำได้ โดยที่กำรขอจด
ทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนสำมัญให้เป็นไปแบบที่กฎหมำยก ำหนดไว้ 40 โดยเมื่อท ำกำรจดทะเบียนแล้ว
จะต้องใช้ค ำว่ำ “ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคค” ประกอบชื่อด้วยเสมอ41 หำกฝ่ำฝืนจะถูกลงโทษ 
 2.3.2.3  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด (Limited Partnership)  

กล่ำวคือ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดนั้นประกอบไปด้วยผู้เป็นหุ้นส่วน 2 จ ำพวก ได้แก่42 
1)  ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลำยคนโดยที่จ ำกัดควำมรับผิดเพียงไม่เกิน

จ ำนวนเงินที่ตนรับจะลงหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนนั้นจ ำพวกหนึ่ง และ 
2)  ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลำยคนซึ่งต้องรับผิดร่วมกันในบรรดำหนี้

ของห้ำงหุ้นส่วนไม่มีจ ำกัดจ ำนวนอีกจ ำพวกหนึ่ง ซึ่งห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดนั้นกฎหมำยบังคับว่ำต้องท ำกำร
จดทะเบียนเสมอ43 

                                                           
36มำตรำ 1097 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
37มำตรำ 1026 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
38ประภำสน์ อวยชัย, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและ

บริษัท (กรุงเทพฯ: ส ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตสภำ, 2526), หน้ำ 13.  
39มำตรำ 1025 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
40มำตรำ 1064 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
41มำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติก ำหนดควำมผิดเกี่ยวกับห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้ำงหุ้นส่วน

จ ำกัด บริษัทจ ำกัด สมำคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 
42มำตรำ 1077 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
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 2.3.2.4 บริษัทจ ำกัด (Company Limited)  
กล่ำวคือ กำรจัดตั้งบริษัทนั้นเป็นอีกหนึ่ งรูปแบบของกำรด ำเนินธุรกิจโดยมี

จุดประสงค์เพ่ือหำผลก ำไรและน ำมำแบ่งปันกันระหว่ำงผู้ร่วมลงทุน กำรลงทุนนั้นจะต้องใช้เงินใน
ปริมำณที่มำกซ่ึงอำจมีกำรระดมทุนจำกประชำชน44 ซึ่งสัญญำจัดตั้งบริษัทนั้นมีลักษณะ คือ มีคู่สัญญำ
ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป45 มีกำรแบ่งทุนออกเป็นหุ้นโดยแต่ละหุ้นมีมูลค่ำเท่ำๆ กัน ผู้ถือหุ้นจะต้องรับผิด
จ ำกัดเพียงไม่เกินจ ำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่ำของหุ้นที่ตนถือ46 และมีกำรจดทะเบียนตำมที่
ก ำหนดไว้ในกฎหมำย 

 2.3.2.5 บริษัทมหำชนจ ำกัด (Public Limited Company)  
คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยควำมประสงค์ที่จะเสนอขำยหุ้นต่อประชำชน โดยผู้

ถือหุ้นมีควำมรับผิดจ ำกัดไม่เกินจ ำนวนเงินค่ำหุ้นที่ต้องช ำระและบริษัทดังกล่ำวได้ระบุควำมประสงค์
เช่นนั้นไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ47 กล่ำวคือ สัญญำจัดตั้งบริษัทมหำชนจ ำกัดมีลักษณะที่ส ำคัญ ได้แก่ 
ต้องมีผู้เริ่มจัดตั้งตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป มีควำมประสงค์เพ่ือเสนอขำยหุ้นแก่ประชำชน โดยแบ่งทุนเป็น
หุ้นซึ่งแต่ละหุ้นมีมูลค่ำเท่ำกัน ผู้ถือหุ้นรับผิดไม่เกินจ ำนวนเงินค่ำหุ้นที่ต้องช ำระ มีกำรระบุควำม
ประสงค์ไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ และอยู่ภำยใต้บทบัญญัติของพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด 
พ.ศ.2535 ข้อแตกต่ำงระหว่ำงบริษัทจ ำกัดกับบริษัทมหำชนจ ำกัด ได้แก่ บริษัทมหำชนจ ำกัดเท่ำนั้นที่
สำมำรถเสนอขำยหุ้นแก่ประชำชนทั่วไปได้ เช่นนี้จึงกล่ำวได้ว่ำบริษัทมหำชนจ ำกัดเป็นบริษัทที่อำศัย
เงินทุนของประชำชนมำเพ่ือกำรประกอบธุรกิจนั่นเอง48 

 
2.3.3  กิจการร่วมค้า (Joint Venture)  
กล่ำวคือ กิจกำรที่ด ำเนินกำรรวมกันเป็นทำงกำรค้ำหรือหำก ำไรระหว่ำงบริษัท บริษัทกับห้ำง

หุ้นส่วนนิติบุคคล ห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือระหว่ำงบริษัทและหรือห้ำง
หุ้นส่วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดำ คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือนิติบุคคลอ่ืน
กิจกำรร่วมค้ำมักจะเข้ำร่วมกันท ำโครงกำรที่มีขนำดใหญ่ซึ่งต้องอำศัยจ ำนวนเงินที่มำกและใช้
เทคโนโลยีระดับสูง49 

 

                                                           
43มำตรำ 1078 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
44ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, เรื่องเดิม, หน้ำ 289. 
45มำตรำ 1097 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
46มำตรำ 1096 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
47มำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 
48เจนพล ทองยืน, กฎหมายธุรกิจ (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2552), หน้ำ 269. 
49ชัยสิทธิ์ ตรำชูธรรม, คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายภาษีอากร (กรุงเทพฯ: ส ำนักอบรมศึกษำ

กฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ, 2549), หน้ำ 248-249. 
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ลักษณะของกิจกำรร่วมค้ำ มีลักษณะดังนี้50 
ประกำรที่ 1 เป็นสัญญำชนิดหนึ่งที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงท ำธุรกิจกำรค้ำร่วมกัน 
ประกำรที่ 2 มีกำรลงทุนและด ำเนินงำนร่วมกัน 
ประกำรที่ 3 มีเป้ำหมำยในกำรหำผลประโยชน์เพื่อน ำมำแบ่งปันกัน แม้ว่ำกำรด ำเนินงำนของ

บริษัทร่วมค้ำมีลักษณะที่คล้ำยคลึงกันกับห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทแต่ก็ไม่ใช่รูปแบบของห้ำงหุ้นส่วนหรือ
บริษัท เพรำะกิจกำรร่วมค้ำมีลักษณะที่แตกต่ำงกับห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทในหลำยๆ ประกำร อำทิ 
กำรร่วมกันด ำเนินงำนคู่สัญญำไม่ได้ “ร่วมหัวจมท้ำย” กันอย่ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือบริษัท อีกทั้งไม่ได้
ร่วมกันขำดทุนหรือก ำไรกันอย่ำงห้ำงหุ้นส่วน หรือไม่ได้มุ่งแบ่งผลิตผลหรือรำยได้ยิ่งกว่ำแบ่งก ำไรและ
กิจกำรค้ำร่วมมักรวมกันในเฉพำะกิจกำรที่มีขนำดใหญ่ซึ่งมีเวลำสิ้นสุดที่ต้องใช้ทุนจ ำนวนมำก และ
อำศัยควำมเชี่ยวชำญหลำยๆ ด้ำน 

 
2.3.4 บริษัทข้ามชาติ (Multinational Corporations) 
หมำยถึง กำรประกอบธุรกิจที่มีกำรด ำเนินงำนโดยมีขอบเขตจ ำกัดในบริเวณของประเทศหนึ่ง

ประเทศใด อีกทั้งยังมีอีกธุรกิจหนึ่งที่มีขอบเขตกำรประกอบกิจกำรที่กว้ำงขวำงมำก ทั้งนี้ไม่จ ำกัดอยู่
ในประเทศที่ธุรกิจนั้นตั้งอยู่ โดยมีกำรกระจำยสำขำของธุรกิจไปยังประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก หำกจะ
อธิบำยถึงคุณลักษณะส ำคัญของกำรประกอบธุรกิจในรูปแบบนี้ก็คือ จะมีส ำนักงำนใหญ่ในประเทศ
หนึ่ง อีกท้ังจะมีกำรตั้งสำขำของธุรกิจอยู่ทั่วเกือบทุกประเทศในโลกนั่นเอง51 

 
2.3.5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: 

SMEs)  
คือ กำรด ำเนินธุรกิจที่มีขนำดเล็กซึ่งมีกำรจัดตั้งโดยบุคคลเพียงคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลที่มี

จ ำนวนไม่มำก มีกำรบริหำรจัดกำรตลอดทั้งกำรด ำเนินงำนที่เป็นอิสระ และมีสินทรัพย์ในปริมำณที่
ค่อนข้ำงจ ำกัดพอสมควร52 ซึ่งผู้เขียนได้อธิบำยรูปแบบของกำรประกอบธุรกิจลักษณะเช่นนี้อย่ำง
ละเอียดในหัวข้อถัดไป 

 
 
 
 

                                                           
50โสภณ รัตนำกร, ค าอธิบายกฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท (กรุงเทพฯ: นิติบรรณ 

กำร, 2539), หน้ำ 41-44. 
51ทับทิม วงศ์ประยูร, ศิริวรรณ ค ำดี, วัชระ ไทยโพธ์ศรี, วันทนีย์ ภูมิภัทรำคม, สมยศ   

อวเกียรติ และพิไลพร วุฒิ, ผู้เรียบเรียง, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 5 
(กรุงเทพฯ: อักษรสยำมกำรพิมพ์, 2547), หน้ำ 50. 

52ประภัสสร บุญมี, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (มหำสำรคำม: สำรคำมกำร
พิมพ์-สำรคำมเปเปอร์, 2550), หน้ำ 52. 
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2.4  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: 
SMEs) 

 
 2.4.1 ประวัติการประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 ในประเทศไทยกำรประกอบธุรกิจในรูปแบบ SMEs นั้นมีกำรประกอบกิจกำรดังกล่ำวมำเป็น
เวลำนำนแล้ว โดยเมื่อ พ.ศ.2479 กองอุตสำหกรรมซึ่งสังกัดกระทรวงเศรษฐกำรได้มีโครงกำรในกำร
ช่วยเหลืออุตสำหกรรมในครัวเรือน โดยที่กรมส่งเสริมอุตสำหกรรมมีควำมรับผิดชอบเรื่องกำร
สนับสนุนด้ำนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบกำร SMEs53 อีกทั้ง ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-2509) ก็ได้มีกำรกล่ำวถึงกำรสนับสนุนและมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรช่วยเหลือ
ผู้ประกอบกำรดังกล่ำว แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) และ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) ก็มีกำรก ำหนดถึงควำมส ำคัญ
และนโยบำยในกำรช่วยเหลือ SMEs 54 แต่อย่ำงไรก็ดีพบว่ำกำรประกอบธุรกิจในรูปแบบเช่นนี้ก็มิได้
เป็นที่รู้จักของบุคลทั่วๆ ไปมำกนัก  เนื่องจำกมีข้อจ ำกัดและปัญหำต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกิจกำรหลำย
ประกำร จนกระทั่งประเทศไทยได้ประสบกับปัญหำวิกฤตทำงเศรษฐกิจอย่ำงร้ำยแรงนับตั้งแต่ พ.ศ.
2540 เป็นต้นมำ ท ำให้กำรประกอบกิจกำรในรูปแบบของ SMEs มีควำมโดดเด่นและได้รับควำมสนใจ
มำกยิ่งขึ้น ได้แก่ เมื่อ พ.ศ.2543 ได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อม พ.ศ.2543 ขึ้น มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และจัดตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและวิสำหกิจขนำดย่อม อีกทั้งยังมีกำร
จัดตั้ง สสว. ขึ้นในปีเดียวกันอีกด้วย นอกจำกนี้เมื่อ พ.ศ.2545 มีกำรปรับเปลี่ยนจำกบรรษัทเงินทุน
อุตสำหกรรมขนำดย่อม (บอย.) เป็นธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศ
ไทย55 และในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับต่อๆ มำ รวมถึงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติฉบับปัจจุบันก็ได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรพัฒนำกำรประกอบธุรกิจในลักษณะนี้
เพ่ิมขึ้นอีกด้วย นอกจำกนี้แล้วได้มีกำรจัดท ำแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมขึ้น
โดย สสว. ทั้งนี้เพ่ือให้กำรพัฒนำกำรประกอบธุรกิจในรูปแบบของ SMEs เป็นเอกภำพและเกิดผล
สัมฤทธิ์มำกยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น จะเห็นว่ำกำรประกอบธุรกิจในรูปแบบของ SMEs ในประเทศไทยนั้นมีกำรประกอบ
กิจกำรมำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพรำะเป็นรูปแบบของธุรกิจที่มีปริมำณมำกที่สุดและมีควำมส ำคัญ
ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ ท ำให้มีกำรช่วยเหลือและส่งเสริมกำรประกอบวิสำหกิจเช่นนี้
ตลอดมำ 
 

                                                           
53สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย, เรื่องเดิม, หน้ำ 18.  
54มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, ศูนย์บริกำรวิชำกำรเศรษฐศำสตร์, รายงานการศึกษาฉบับ

สมบูรณ์โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (กรุงเทพฯ: ศูนย์บริกำรวิชำกำร
เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2551), หน้ำ 1-8. 

55สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย, เรื่องเดิม, หน้ำ 18. 



21 
 

2.4.2 ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) โดยภำพรวมแล้วผู้เขียนเห็นว่ำมีลักษณะส ำคัญ 

ดังต่อไปนี้ 
ลักษณะที่ 1 กำรเข้ำสู่ธุรกิจสำมำรถจัดตั้งได้ง่ำย เนื่องจำกใช้เวลำในกำรจัดตั้งที่น้อยกว่ำ

ธุรกิจขนำดใหญ่ อีกทั้งมีขั้นตอนต่ำงๆ ในกำรจัดตั้งที่ไม่ยุ่งยำก ท ำให้กำรเข้ำสู่ธุรกิจมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรจัดตั้งกิจกำรของตนได้ทันที56 
โดยที่กำรจัดตั้ง SMEs ใช้เงินทุนตลอดทั้งปัจจัยต่ำงๆ ที่ค่อนข้ำงน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจขนำด
ใหญ่ หำกในระหว่ำงกำรด ำเนินกิจกำรเกิดควำมผิดพลำดในกำรบริหำรจัดกำรหรือมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่มี
ผลกระทบ ท ำให้กิจกำรต้องหยุดชะงัก หรือไม่ประสงค์ที่จะด ำเนินกิจกำรของตนต่อไป ผู้ประกอบกำร
ก็สำมำรถเลิกกิจกำรได้ทันที57 

ลักษณะที่ 2 มีควำมคล่องตัวและมีควำมเป็นอิสระในกำรด ำเนินกิจกำร เพรำะผู้ประกอบกำร
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ควบคุม ดูแล และเป็นผู้บริหำรกิจกำรเอง จึงท ำให้สำมำรถใกล้ชิดกับลูกค้ำ รู้ควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ ตลอดจนทรำบถึงปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นกับกิจกำรของตน ท ำให้
สำมำรถแก้ไขปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว ทันต่อสถำนกำรณ์ทำงตลำดในสภำวกำรณ์
ปัจจุบัน58 

ลักษณะที่ 3 ในกำรประกอบกิจกำรทั้งกำรจัดจ ำหน่ำย กำรผลิตสินค้ำ รวมทั้งกำรบริกำรจะมี
ลักษณะที่ค่อนข้ำงจะยืดหยุ่นสูง เพรำะมีกำรผลิต จ ำหน่ำย และกำรบริกำรที่มีควำมหลำกหลำย
รูปแบบ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของท้องตลำดได้อย่ำงรวดเร็ว59 

ลักษณะที่ 4 ปรับเปลี่ยนกำรประกอบกิจกำรให้สำมำรถสอดคล้องต่อควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่นได้ดี กล่ำวคือ60 ทั้งเจ้ำของกิจกำร ตลอดทั้งพนักงำนส่วนใหญ่จะอยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน ท ำให้
สำมำรถทรำบถึงควำมต้องกำรของผู้บริโภค ส่งผลท ำให้สำมำรถผลิตสินค้ำ และให้บริกำรที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรได้อย่ำงบรรลุเป้ำหมำย  

ลักษณะที่ 5 SMEs จะมีขนำดที่ค่อนข้ำงเล็กหำกเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน 
ไม่ว่ำจะเป็นปริมำณเงินทุน จ ำนวนยอดขำยที่เกิดขึ้น ปริมำณทรัพย์สิน ตลอดจนขนำดของพนักงำน61 

ลักษณะที่ 6 ปรำศจำกปัญหำเรื่องกำรจัดสรรผลประโยชน์ เพรำะส่วนใหญ่แล้ว SMEs มักจะ
มีเจ้ำของหรือผู้ประกอบกำรคนเดียวหรือจ ำนวนที่ค่อนข้ำงน้อย ท ำให้กำรจัดสรรและกำรแบ่งปันผล
ประโยชนที่เกิดจำกกำรประกอบกิจกำรท ำได้ง่ำย เเละสะดวก ไร้ซึ่งปัญหำ แตกต่ำงกับธุรกิจขนำด

                                                           
56สมชำย หิรัญกิตติ และศิริวรรณ เสรีรัตน์, การบริหารธุรกิจขนาดย่อม, พิมพ์ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์, 2542), หน้ำ 17. 
57ถำวร-ธนะเวช ศรีสุขโต, เคล็ดลับการท าธุรกิจ SMEs (กรุงเทพฯ: แปลนพริ้นท์ติ้ง, 2543), 

หน้ำ 14-15. 
58จันทรณี กิตติภูริวงศ์, เรื่องเดิม, หน้ำ 42. 
59ถำวร-ธนะเวช ศรีสุขโต, เรื่องเดิม, หน้ำ 15. 
60วิชัย โถสุวรรณจินดำ, เรื่องเดิม, หน้ำ 3. 
61เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 1. 
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ใหญ่ที่มีปริมำณหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นจ ำนวนมำก จึงอำจก่อให้เกิดปัญหำเรื่องควำมขัดแย้งในกำร
จัดสรรผลประโยชน์ได้62 

ลักษณะที่ 7 ก่อให้เกิดควำมช ำนำญเฉพำะอย่ำง อีกทั้งยังท ำให้เกิดประสิทธิผลและสำมำรถ
พัฒนำไปสู่กำรผลิตสินค้ำและกำรให้บริกำรทีม่ีลักษณะพิเศษเฉพำะตัว63 

ลักษณะที่ 8 ในกรณีมีปัญหำกำรล่มสลำยของระบบเศรษฐกิจ ท ำให้ธุรกิจต่ำงๆ มีปัญหำใน
กำรประกอบกิจกำรอำจจะต้องหยุดชะงักหรือจนปิดกิจกำรของตนไป แต่ SMEs มีโครงสร้ำงด้ำน
จ ำนวนพนักงำน กำรลงทุน ตลอดจนปริมำณของสินทรัพย์ที่ค่อนข้ำงน้อยเมื่ อเปรียบเทียบกับธุรกิจ
ขนำดใหญ่ ท ำให้ SMEs ได้รับผลกระทบจำกปัญหำกำรล่มสลำยของระบบเศรษฐกิจที่ค่อนข้ำงน้อย 
อีกท้ังสำมำรถบริหำรจัดกำรกิจกำรได้อย่ำงรวดเร็ว และข้ำมผ่ำนอุปสรรคต่ำงๆ ไปได ้

 
2.4.3 บทบาทและความส าคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
เมื่อ พ.ศ.2555 พบว่ำกำรประกอบ SMEs นั้นสำมำรถสร้ำงผลผลิตให้กับประเทศในจ ำนวนที่

มำกถึง 1.8 ล้ำนล้ำนบำท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.35 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ  
(GDP) นอกจำกนี้ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนถึง 10.5 ล้ำนคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของจ ำนวนกำร
จ้ำงงำน อีกทั้งมีมูลค่ำกำรส่งออกถึง 1.7 ล้ำนล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.4 ของมูลค่ำส่งออก
รวม64 จะเห็นได้ว่ำ SMEs มีบทบำทและควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจของไทย 
เนื่องจำก SMEs มีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรกิจกำร ตลอดทั้งกำรประกอบกิจกำรสำมำรถ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทำงเศรษฐกิจของประเทศที่มีกำรเปลี่ยนแปลงได้ นอกจำกนี้
ยังใช้ต้นทุนในกำรประกอบกิจกำรที่ต่ ำกว่ำวิสำหกิจขนำดใหญ่65 จึงมีบทบำทและควำมส ำคัญในกำร
เป็นรำกฐำน และเป็นตัวจักรกลที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อน กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ตลอดทั้งเป็นกลไกในกำร
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ เเละเสริมสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศต่อไป66 

 
 
 

                                                           
62สมชำย หิรัญกิตติ และศิริวรรณ เสรีรัตน์, เรื่องเดิม, หน้ำ 17. 
63ถำวร-ธนะเวช ศรีสุขโต, เรื่องเดิม, หน้ำ 15. 
64ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม, SMEs Internationalization 

สรุปหัวใจหลักการส่งเสริม SMEs ไทยก้าวไกลสู่สากล (กรุงเทพฯ: ฟำสออฟ เซ็ทไทยแลนด์, 2555), 
หน้ำ 37. 

65ดมิศำ มุกด์มณี และคณะ, คู่มือผู้ประกอบการ เล่ม 1 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการปี 2551 (กรุงเทพฯ: มีดี กรำฟฟิค, 2551), หน้ำ 301. 

66ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม, แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2545-2549), หน้ำ 8, ค้นวันที่ 10 สิงหำคม 2558 จำก 
http://www.sme.go.th/Lists/EditorInput/DispF.aspx?List=15dca7fb-bf2e-464e-97e5-
440321040570&ID=58  
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SMEs จึงมีบทบำทและส่วนส ำคัญท้ังทำงด้ำนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ดังต่อไปนี้ 
ประกำรที่ 1 SMEs ช่วยลดอัตรำกำรว่ำงงำน67 เนื่องจำกเมื่อมีกำรจัดตั้ง SMEs ขึ้นมำท ำให้

บุคคลต่ำงๆ ที่ตกงำนหรือยังไม่มีงำนท ำตลอดจนแรงงำนที่ขำดโอกำสทำงสังคมได้แก่ คนชรำ ผู้ที่มีวุฒิ
กำรศึกษำต่ ำสำมำรถเข้ำท ำงำนได้ สำมำรถสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้และท ำให้มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

ประกำรที่ 2 SMEs ช่วยส่งเสริมกำรแข่งขันในตลำดอย่ำงเสรี เพรำะท ำให้เกิดกำรกระตุ้น
ด้ำนกำรแข่งขันระหว่ำงผู้ที่เป็นผู้ผลิตด้วยกันเอง ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ เพรำะท ำให้มีสินค้ำ
หลำกหลำยมำกขึ้น มีรำคำถูกลง สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรได้อย่ำงแท้จริง อีกทั้งหำกระบบ
เศรษฐกิจประกอบไปด้วยธุรกิจขนำดใหญ่เพียงไม่กี่รำย อำจน ำไปสู่กำรผูกขำดทำงกำรค้ำ ผู้ผลิต
สำมำรถตั้งรำคำสูงได้ เกิดกำรเอำรัดเอำเปรียบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรงและเกิดควำมไม่
เป็นธรรมในสังคม 

ประกำรที่ 3 SMEs ก่อให้เกิดกำรประดิษฐ์ คิดค้นสินค้ำและบริกำรใหม่ๆ เกิดข้ึนจ ำนวนมำก 
ประกำรที่ 4 SMEs ก่อให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนสติปัญญำและควำมพยำยำมของ

บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นผู้ประกอบกำรเองหรือลูกจ้ำง เพรำะกำรที่จะประกอบ  SMEs ให้ประสบ
ควำมส ำเร็จนั้นมีข้อจ ำกัดหลำกหลำยประกำร เช่น ปัญหำด้ำนเงินทุน ท ำให้ผู้ประกอบกำรหรือลูกจ้ำง
จ ำต้องประกอบกิจกำรโดยอำศัยควำมอดทน ควำมขยัน ควำมตั้งใจ ตลอดทั้งทักษะต่ำงๆ ในกำร
ท ำงำน68 

ประกำรที่ 5 SMEs เป็นแหล่งสนับสนุนและส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรของกลุ่มธุรกิจขนำด
ใหญ่ในด้ำนกำรผลิตสินค้ำและด้ำนกำรบริกำรต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นช่วยในกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ เป็น
ผู้ผลิตวัตถุดิบให้แก่กลุ่มธุรกิจขนำดใหญ่ ตลอดทั้งมีหน้ำที่ให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ แก่กลุ่มธุรกิจขนำดใหญ่ 
เช่น กำรซ่อมแซม กำรท ำควำมสะอำด เป็นต้น69 

ประกำรที่ 6 SMEs มีบทบำทด้ำนกำรกระจำยควำมเจริญไปยังภูมิภำคต่ำงๆ ทั่วทั้งประเทศ 
เนื่องจำกมีกำรจัดตั้งในเขตจังหวัดที่ส ำคัญๆ ทั่วทุกภูมิภำค สำมำรถกระจำยควำมเจริญทั่วประเทศได้ 

ประกำรที่ 7 SMEs สำมำรถเพ่ิมกำรระดมทุนได้ เพรำะเป็นกำรรวบรวมเงินทุน ตลอดจน
ทรัพย์สินต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นของผู้ประกอบกำรเองหรือเครือญำติเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทำงธุรกิจ70 

ประกำรที่ 8 SMEs สำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรผลิตสินค้ำและกำรบริกำร เพรำะใน
กิจกำรที่ต้องอำศัยควำมประณีตและใช้ฝีมือระดับสูง SMEs สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรได้ดีกว่ำ
ธุรกิจขนำดใหญ่ ท ำให้สำมำรถพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรประกอบกิจกำรของตนได้71 

                                                           
67ภำณุศ์ อภิบำลเกียรติกุล, มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย (วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต คณะ
นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2554), หน้ำ 22. 

68กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์, การจัดการธุรกิจขนาดย่อม, พิมพ์ครั้งที่ 8, หน้ำ 4. 
69วิชัย โถสุวรรณจินดำ, เรื่องเดิม, หน้ำ 4. 
70เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 5. 
71เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 4. 
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ประกำรที่ 9 SMEs มีบทบำทในกำรสนับสนุนให้มีกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ ที่มีอยู่ในแต่ละ
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ ซึ่งถือว่ำเป็นกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีคุณค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด72 

ประกำรที่ 10 SMEs เป็นกำรสนับสนุนผู้ประกอบกำรหรือนักลงทุนรำยใหม่โดยเริ่มจำกกำร
ประกอบธุรกิจเล็กๆ จนมีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญสำมำรถประกอบธุรกิจขนำดใหญ่ต่อไปได้73 

ประกำรที่ 11 SMEs สำมำรถผลิตสินค้ำต่ำงๆ ออกมำเพ่ือส่งออกไปยังต่ำงประเทศ และ
สำมำรถสร้ำงเงินตรำเข้ำประเทศจ ำนวนมหำศำล 

ประกำรที่ 12 SMEs ถือว่ำมีส่วนส ำคัญในฐำนะที่เป็นโรงเรียนหรือสถำบันด้ำนกำรฝึกอำชีพ 
ตลอดจนทักษะต่ำงๆ แก่กลุ่มฝีมือแรงงำนขั้นต้น 

ประกำรที่ 13 SMEs มีบทบำทและส่วนส ำคัญในกำรสร้ำงมูลค่ำในอัตรำที่สูงแก่ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) 

ประกำรที่ 14 SMEs สำมำรถผลิตสินค้ำและกำรบริกำรด้ำนต่ำงๆ เพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนภำยในประเทศ สำมำรถลดกำรน ำเข้ำสินค้ำและกำรบริกำรด้ำนต่ำงๆ จำก
ต่ำงประเทศ74 

ประกำรที่ 15 SMEs มีต้นทุนตลอดจนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรก่อตั้งและกำรด ำเนินกิจกำรที่
ต่ ำกว่ำธุรกิจขนำดใหญ่ ส่งผลให้สำมำรถจัดตั้งได้ง่ำยและประหยัดเงินในกำรลงทุน 

ประกำรที่ 16 SMEs ถือว่ำมีส่วนส ำคัญท่ีจะท ำให้เกิดเป็นธุรกิจขนำดใหญ่ต่อไปในภำยหน้ำ75 
ประกำรที่ 17 SMEs สำมำรถป้องกันกำรย้ำยถิ่นฐำนของแรงงำนได้เพรำะเมื่อมีกำรจัดตั้ง 

SMEs ในจังหวัดต่ำงๆ แล้ว ท ำให้แรงงำนไม่ต้องอพยพย้ำยถิ่นฐำนมำท ำงำนในกรุงเทพมหำนคร อีก
ทั้งยังเป็นกำรช่วยลดควำมแออัดของประชำกรในกรุงเทพมหำนครอีกด้วย 

 
2.4.4 ข้อจ ากัดของการประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

 แม้ว่ำ SMEs จะมีบทบำทและควำมส ำคัญต่อประเทศทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคม แต่จำก
กำรศึกษำยังพบว่ำกำรประกอบวิสำหกิจดังกล่ำวยังมีปัญหำและอุปสรรคในหลำยๆ ด้ำน ได้แก่  

ประกำรที่ 1 ข้อจ ำกัดเรื่องเงินทุน เนื่องจำกกำรประกอบ SMEs มีเงินทุนที่ค่อนข้ำงจ ำกัด
พอสมควร ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำร และควำมสำมำรถในกำรพัฒนำสินค้ำตลอดทั้งกำร

                                                           
72นิฤมล มณีสว่ำงวงศ์, การบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดย่อม (กรุงเทพฯ: 

มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง, 2548), หน้ำ 15. 
73ภำษณำ สรเพชญ์พิสัย, การจดัการธุรกิจขนาดย่อม (กรุงเทพฯ: สถำบันรำชภัฏสวน   

สุนันทำ, 2540), หน้ำ 9. 
74ถำวร-ธนะเวช ศรีสุขโต, เรื่องเดิม, หน้ำ 14. 
75ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์, การจัดการธุรกิจขนาดย่อม, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: สถำบัน

รำชภัฏสวนดสุิต, 2544), หน้ำ 2. 
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ให้บริกำรต่ำงๆ เนื่องจำกขำดสภำพคล่อง จึงต้องกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินทั้งในระบบและนอก
ระบบเพ่ือน ำมำใช้ในกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ท ำให้ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตรำสูง76  

ประกำรที่ 2 ข้อจ ำกัดเรื่องกำรก ำหนดรำคำเพ่ือกำรแข่งขัน กล่ำวคือ รำคำของสินค้ำและกำร
ให้บริกำรต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรประกอบ SMEs มักมีกำรก ำหนดรำคำหรือตั้งรำคำที่สูงกว่ำสินค้ำและ
กำรให้บริกำรที่เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจขนำดใหญ่ เพรำะกำรประกอบ  SMEs มีข้อจ ำกัดในเรื่อง
เงินทุน ท ำให้ซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่ำงๆ จ ำนวนน้อย ส่งผลให้มีต้นทุนในกำรผลิตสูง อีกทั้งยังผลิต
สินค้ำและให้บริกำรได้น้อย จึงส่งผลให้จ ำหน่ำยสินค้ำและให้บริกำรที่ค่อนข้ำงน้อยเสียเปรียบธุรกิจ
ขนำดใหญ่77 

ประกำรที่ 3 ข้อจ ำกัดเรื่องแรงงำน กล่ำวคือ แรงงำนที่ท ำงำนในองค์กรต่ำงๆ ที่เป็น SMEs มี
ลักษณะกำรท ำงำนไม่คงที่ เพรำะแรงงำนจะมีกำรลำออกในอัตรำสูง เนื่องจำกแรงงำนบำงคนมำ
ท ำงำนเพรำะต้องกำรประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน เมื่อมีประสบกำรณ์หรือควำมช ำนำญขึ้นแล้ว ก็
มักจะลำออกไปท ำงำนยังองค์กรอ่ืนที่มีกำรเสนอค่ำตอบแทนที่สูงกว่ำ 

ประกำรที่ 4 ข้อจ ำกัดเรื่องกำรบริหำรจัดกำร เนื่องจำกบุคคลที่มำบริหำรจัดกำรตลอดจน
ดูแลในส่วนต่ำงๆ ของกำรประกอบ SMEs ส่วนใหญ่มีควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรบริหำรจัดกำรไม่สูง
มำกนัก เพรำะมีกำรน ำสมำชิกในครอบครัวมำช่วยดูแลท ำให้ไม่เข้ำใจในกำรท ำงำนที่แท้จริงและอำจ
เกิดปัญหำขึ้นในอนำคต 

ประกำรที่ 5 ข้อจ ำกัดเรื่องกำรได้รับกำรส่งเสริมและกำรสนับสนุนจำกทำงภำครัฐ เพรำะกำร
ประกอบ SMEs ผู้ประกอบกำรบำงรำยมีกำรจัดตั้งสถำนประกอบกำรของตนที่ไม่เป็นทำงกำร อำจจะ
ตั้งอยู่ตำมบ้ำนที่ตนอยู่อำศัยโดยหำได้มีกำรจดทะเบียนโรงงำน จดทะเบียนกำรค้ ำ หรือจดทะเบียน
พำณิชย์ไม่ ท ำให้ขำดหลักเกณฑ์ที่จะเข้ำข่ำยกำรได้รับควำมช่วยเหลือจำกทำงภำครัฐ 

ประกำรที่ 6 ข้อจ ำกัดเรื่องกำรรับรู้ข้อมูลต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลจำกทำงภำครัฐหรือองค์กร
ภำคเอกชน เนื่องจำกกำรประกอบ SMEs มักจะประกอบกิจกำรโดยโดดเดี่ยว ไม่ค่อยสนใจข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำงๆ มำกนัก78 

ประกำรที่ 7 ข้อจ ำกัดเรื่องกำรตลำด กล่ำวคือ กำรประกอบ  SMEs มีวัตถุประสงค์ทำง
กำรตลำดที่ส ำคัญเพ่ือกำรผลิตสินค้ำตลอดจนกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆ แก่ผู้บริโภคภำยในประเทศ
เป็นส ำคัญ ส่วนกำรผลิตสินค้ำหรือกำรให้บริกำรแก่ตลำดระหว่ำงประเทศมีค่อนข้ำงน้อย ท ำให้
ช่องทำงกำรระบำยสินค้ำหรือกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ ตลอดจนกำรให้บริกำรมีขอบเขตค่อนข้ำงแคบ และ
จ ำกัดพอสมควร79 

                                                           
76มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อมและ

การค้าปลีก, พิมพ์ครั้งที่ 3 (นนทบุรี: มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2529), หน้ำ 23. 
77เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 24. 
78มำณพ ชิวธนำสุนทร, แผนธุรกิจ SMEs (กรุงเทพฯ: ส ำนักพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรม กรม

ส่งเสริมอุตสำหกรรม, 2542), หน้ำ 7. 
79ถำวร-ธนะเวช ศรีสุขโต, เรื่องเดิม, หน้ำ 17. 
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ประกำรที่ 8 ข้อจ ำกัดเรื่องเทคโนโลยี เนื่องจำกกำรผลิตสินค้ำในส่วนต่ำงๆ ของกำรประกอบ 
SMEs มีกำรใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ค่อนข้ำงต่ ำ ท ำให้ผลิตสินค้ำได้น้อย และสิ้นเปลืองเวลำ80 

 
2.5 วิสาหกิจขนาดจิ๋ว หรือวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises) 
  

วิสำหกิจสำมำรถแบ่งออกเป็นหลำยขนำด ได้แก่ วิสำหกิจขนำดใหญ่  (Large Enterprises) 
วิสำหกิจขนำดกลำง (Medium Enterprises) และวิสำหกิจขนำดย่อม (Small Enterprises) แต่
อย่ำงไรก็ดีพบว่ำยังมีอีกวิสำหกิจหนึ่งที่มีควำมส ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทยไม่น้อย เพรำะเป็น
แหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ สำมำรถแก้ไขปัญหำควำมยำกจน เป็นกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ และเป็นรำกฐำนที่มั่นคงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนั่นก็คือ “วิสำหกิจ
รำยย่อย” (Micro Enterprises)81 แต่ทั้งนี้บำงประเทศอำจเรียกว่ำ “วิสำหกิจขนำดจิ๋ว” ก็ได้            

พ.ศ.2551 พบวำวิสำหกิจมีจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 2,838,307 รำย แบงเปนวิสำหกิจขนำดใหญ
จ ำนวน 4,622 รำย (ร้อยละ 0.2) วิสำหกิจขนำดกลำงจ ำนวน 12 ,123 รำย (ร้อยละ 0.4) และ
วิสำหกิจขนำดยอมจ ำนวน 2,817,291 รำย หรือคิดเปนรอยละ 99.3 ของจ ำนวนวิสำหกิจทั้งหมด 
ทั้งนี้มีวิสำหกิจที่ไม่สำมำรถระบุขนำดได้จ ำนวน 4,271 รำย 

ในวิสำหกิจขนำดยอมจ ำนวน 2,817,291 รำยนี้จ ำแนกเปนวิสำหกิจขนำดเล็ก 917,026 รำย 
คิดเป็นร้อยละ 32.5 และวิสำหกิจขนำดจิ๋วหรือวิสำหกิจรำยยอย 1,900,265 รำยคิดเปนรอยละ 67.5 
ของจ ำนวนวิสำหกิจขนำดย่อมทั้งหมด 
 
 

                                                           
80ดมิศำ มุกด์มณี และคณะ, เรื่องเดิม, หน้ำ 302. 
81สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการจัดท า

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย (กรุงเทพฯ: สถำบันวิจัยเพื่อกำร
พัฒนำประเทศไทย, 2551), หน้ำ 1-1. 
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ภาพที่ 2.1 แสดงจ ำนวนวิสำหกิจทั้งประเทศ พ.ศ.255182 

 
พ.ศ.2552 พบวำวิสำหกิจมีจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 2,900,759 รำย แบงเปนวิสำหกิจขนำดใหญ

จ ำนวน 4,653 รำย (รอยละ 0.2) วิสำหกิจขนำดกลำงจ ำนวน 12 ,065 รำย (รอยละ 0.4) และ
วิสำหกิจขนำดยอมจ ำนวน 2,884,041 รำย หรือคิดเปนรอยละ 99.4 ของจ ำนวนวิสำหกิจทั้งหมด  

ในวิสำหกิจขนำดยอมจ ำนวน 2,884,041 รำยนี้จ ำแนกเปนวิสำหกิจขนำดเล็ก 988,126 รำย 
คิดเปนรอยละ 34.3 และวิสำหกิจขนำดจิ๋ว 1,895,915 รำย คิดเปนรอยละ 65.7 ของจ ำนวนวิสำหกิจ
ขนำดยอมทั้งหมด 

 
ภาพที่ 2.2 แสดงจ ำนวนวิสำหกิจทั้งประเทศ พ.ศ.255283 
                                                           

82ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม, รายงานสถานการณ์วิสาหกิจราย
ย่อย ปี 2551, หน้ำ 1-2, ค้นวันที่ 25 กรกฎำคม 2558  จำก http://www.sme.go.th 
/Documents/2553/ry/AW_mico_NEW.pdf        

ขนำดใหญ่ 4,653 
0.2% 

ขนำดกลำง 12,065 
0.4% 

ขนำดเล็ก  
988,126 
34.3% 

ขนำดย่อม 2,884,041 
99.4% ขนำดจิ๋ว 

1,895,915 
65.7% 

ขนำดใหญ่ 
4,622 
0.20% 

ขนำดกลำง 
12,123 
0.40% 

ไม่ระบุ 
4,271 
0.10% 

ขนำดเล็ก 
917,026 
32.50% 

ขนำดจิ๋ว 
1,900,265 
67.50% 

ขนำดย่อม 
2,817,291 
99.30% 
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ตารางท่ี 2.1  ตำรำงเปรียบเทียบจ ำนวนวิสำหกิจทั้งประเทศระหว่ำง พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2552 
 

จ านวนวิสาหกิจทั้งหมด  

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 
2,838,307 (รำย) 2,900,759 (รำย) 

วิสำห 
กิจ

ขนำด
ใหญ ่

วิสำห 
กิจ

ขนำด
กลำง 

วิสำหกิจขนำดย่อม 
2,817,291 

รอยละ 99.3 

วิสำห 
กิจ

อ่ืนๆ  
 

วิสำหกิ
จขนำด
ใหญ ่

วิสำหกิจ
ขนำด
กลำง 

วิสำหกิจขนำดย่อม 
2,884,041 
รอยละ 99.4 

4,622 12,123 วิสำหกิจ
ขนำดเล็ก 

วิสำหกิจ
ขนำดจิ๋ว 

4,271 4,653 12,065 วิสำหกิจ
ขนำดเล็ก 

วิสำหกิจ
ขนำดจิ๋ว 

917,026 1,900,265 988,126 1,895,915 

ร้อยละ 
0.2 

ร้อยละ 
0.4 

ร้อยละ 
32.5 

รอยละ 
67.5 

รอยละ 
0.2 

รอยละ 
0.4 

ร้อยละ
34.3 

ร้อยละ
65.7 

 
2.5.1  ค านิยามของวิสาหกิจขนาดจิ๋ว หรือวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises)   
ส ำหรับประเทศไทย ปัจจุบันยังไม่มีกำรก ำหนดค ำนิยำมของค ำว่ำ “วิสำหกิจขนำดจิ๋ว” หรือ 

(Micro Enterprises) อย่ำงเป็นทำงกำรเหมือนกับค ำนิยำมของ SMEs84 แต่อย่ำงไรก็ดพีบว่ำ สสว. ได้
มีกำรก ำหนดค ำนิยำมในเบื้องต้น หมำยถึง“วิสำหกิจที่มีกำรจ้ำงงำนไม่เกิน 5 คน และไม่จดทะเบียน
พำณิชย์” 

เนื่องจำกประเทศไทย ยังไม่มีนิยำมของวิสำหกิจขนำดจิ๋วที่แจ้งชัด ท ำให้กำรศึกษำถึง
สถำนกำรณ์วิสำหกิจขนำดจิ๋วหรือวิสำหกิจรำยย่อยของไทยต้องมีกำรก ำหนดค ำนิยำมเบื้องต้นเพ่ือ
ออกแบบสอบถำมจำกบุคคลทั่วๆ ไปว่ำมีทรรศนะอย่ำงไรต่อกำรก ำหนดค ำนิยำมดังกล่ำว โดยที่ค ำ
นิยำมที่ก ำหนดเบื้องต้นเพ่ือออกแบบสอบถำม คือ “วิสำหกิจขนำดเล็กมำกที่มีกำรจ้ำงงำนไม่เกิน 5 

                                                           
83ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม, รายงานสถานการวิสาหกิจรายย่อย  

ปี 2552, หน้ำ 1-2, ค้นวันที่ 25 กรกฎำคม 2558 จำก http://www.sme.go.th/Documents/ 
2553/tp/micro-enterprises-2552/chapter-1.pdf  

84ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม, รายงานสถานการณ์วิสาหกิจราย
ย่อย ปี 2550, หน้ำ IV, ค้นวนัที่ 10 สิงหำคม 2558 จำก http://www.sme.go.th/Pages/  
art_19.aspx   
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คน โดยในจ ำนวนนั้นรวมเจ้ำของกิจกำรหรือแรงงำนในครัวเรือนด้วย และเป็นวิสำหกิจนอกระบบ 
(Informal Sector) กล่ำวคือ ไม่มีกำรจดทะเบียนกำรค้ำเป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล”85 

ต่อมำหลังจำกที่มีกำรออกแบบสอบถำมหรือออกแบบส ำรวจเกี่ยวกับค ำนิยำมของวิสำหกิจ
ขนำดจิ๋วหรือวิสำหกิจรำยย่อยที่มีกำรก ำหนดในเบื้องต้นแล้วก็มีกำรประชุมและระดมควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับค ำนิยำมของวิสำหกิจดังกล่ำว ทั้งนี้เพ่ือเสนอเป็นค ำนิยำมของวิสำหกิจขนำดจิ๋วหรือวิสำหกิจ
รำยย่อยที่มีควำมเหมำะสมกับประเทศไทย คือ “วิสำหกิจขนำดเล็กที่ไม่มีกำรจดทะเบียนกำรค้ำเป็น
บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล และมีกำรจ้ำงงำนไม่เกิน 5 คน ซึ่งรวมเจ้ำของกิจกำรหรือแรงงำนใน
ครัวเรือน”86 

โดยจะเห็นว่ำตำมค ำนิยำมของวิสำหกิจขนำดจิ๋วหรือวิสำหกิจรำยย่อยต่ำงๆ ที่มีกำรเสนอ
หรือก ำหนดออกมำในเบื้องต้น สะท้อนให้เห็นว่ำวิสำหกิจขนำดจิ๋ว  (Micro Enterprises) เป็นส่วน
หนึ่งของวิสำหกิจขนำดย่อม (Small Enterprises) นั่นเอง ส่วนวิสำหกิจขนำดย่อม (Small 
Enterprises) ที่ไม่รวมวิสำหกิจขนำดจิ๋ว (Micro Enterprises) จะเรียกว่ำ “วิสำหกิจขนำดเล็ก”87 

 
2.5.2 ประเภทของวิสาหกิจขนาดจิ๋ว หรือวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises)   
วิสำหกิจรำยย่อม (Micro Enterprises) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ88 
1. กิจกำรผลิตสินค้ำ (Manufacturing Sector) 
2. กำรบริกำร (Service Sector) 
3.  กำรค้ำส่งและค้ำปลีก (Wholesale and Retail Sectors) 

 
2.6 วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) 
 
 ที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหำทำงด้ำนเศรษฐกิจที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ทุก
ขณะ ท ำให้รัฐบำลเห็นถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องท ำกำรเพิ่มศักยภำพและโอกำสให้กับประชำชน เพ่ือให้
สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงมีควำมสุขและมีคุณภำพ ดังนั้นในแผนพัฒนำเศรฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 9 ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำประเทศให้มีควำมเข้มแข็ง จึงมุ่งส่งเสริม
ควำมแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในระดับรำกหน้ำ กล่ำวคือ เน้นกำรพัฒนำชุมชน โดยกำร พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพและมีควำมเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุมชนโดยกำรผสมผสำนภูมิปัญญำชำวบ้ำน 
เทคโนโลยี และกำรดูแลทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเข้ำไว้ด้วยกันอย่ำงลงตัว เพ่ือเพ่ิมขีด

                                                           
85สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท า

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย, หน้ำ 3-8.       
86เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 3-8, IV.       
87ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม, รายงานสถานการณ์วิสาหกิจราย

ย่อย ปี 2552, หน้ำ 1.1 
88สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท า

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย, หน้ำ 2-5. 
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ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจของชุมชน และพัฒนำเศรษฐกิจระดับมหภำคควบคู่กันเพ่ือจะน ำไปสู่
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและเสริมสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชนอย่ำงยั่งยืน 

ในชุมชนหนึ่งๆ พบว่ำมีกำรรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนเพ่ือประกอบกิจกำรร่วมกัน เรียกว่ำ  
“วิสำหกิจชุมชน” (Community Enterprise) กิจกำรดังกล่ำวที่ท ำนั้นมีขนำดเล็กๆ ในระดับรำกหญ้ำ 
ซึ่งสำมำรถช่วยสร้ำงรำยได้และพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศได้ กำรประกอบวิสำหกิจชุมชนนี้ก็
เพ่ือที่จะต้องกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น สร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ให้แก่คนในชุมชน ส่งเสริม
เศรษฐกิจของชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง เจริญก้ำวหน้ำและสำมำรถที่จะพ่ึงพำตนเองได้ต่อไปตำม
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังสำมำรถที่จะพัฒนำไปสู่รูปแบบของกำรประกอบธุรกิจที่สูงขึ้น
ต่อไป 

 
2.6.1  ค านิยามของวิสาหกิจชุมชน 
ผู้เขียนได้แบ่งค ำนิยำมของวิสำหกิจชุมชน (Community Enterprise) เป็น 2 ประกำร ได้แก่ 

  2.6.1.1  ค ำนิยำมของวิสำหกิจชุมชนโดยทั่วไป 
            นักวิชำกำรและบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้องกับกำรประกอบวิสำหกิจชุมชนได้ก ำหนดค ำ
นิยำมหรือค ำจ ำกัดควำมของวิสำหกิจชุมชน ดังนี้ 
 วิสำหกิจชุมชน หมำยถึง กำรจัดกำร  “ทุน” ของชุมชนและโดยชุมชนอย่ำง
สร้ำงสรรค์เพ่ือกำรพ่ึงตนเอง89 
 วิสำหกิจชุมชนเป็นหน่วยประกอบกำรที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมคล้ำยบริษัทหรือสหกรณ์ ถ้ำ
จะใช้ค ำอ่ืนที่มีควำมหมำยคล้ำยๆ กัน คือ สถำนประกอบกำรหรือธุรกิจของชุมชน90 
 วิสำหกิจชุมชน หมำยถึง กำรประกอบกำรขนำดย่อมและขนำดจิ๋วของชุมชนเพ่ือ
กำรจัดกำร “ทุน” ของชุมชนอย่ำงสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรพ่ึงพำตนเอง วิสำหกิจชุมชนขนำดย่อมมีสมำชิก
มำกกว่ำ 15 คน วิสำหกิจชุมชนขนำดจิ๋วมีสมำชิกตั้งแต่ 5 คน ถึง 15 คน91 
 วิสำหกิจชุมชน เป็นแนวคิดที่มุ่งแปรรูปผลผลิตตำมธรรมชำติ หรือสร้ำงผลิตภัณฑ์
โดยครอบครัวในชุมชน โดยองค์กรชุมชนและเครือข่ำยองค์กรชุมชน เพ่ือกำรบริโภคและสร้ำงรำยได้
ให้แก่ชุมชน มีหลักคิดส ำคัญคือ สร้ำงควำมหลำกหลำยของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพ่ือกำร
บริโภคแบบพ่ึงตนเอง ลดรำยจ่ำยให้ครอบครัวสร้ำงเสริมสุขภำพอนำมัยที่ดีให้ตนเอง และมีคุณธรรม

                                                           
89ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และพิทยำ ว่องกุล, บรรณำธิกำร, วิสาหกิจชุมชนกลไกเศรษฐกิจ

รากฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรส โปรดักส์, 2556), หน้ำ 205. 
90ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และพิทยำ ว่องกุล, บรรณำธิกำร, วิสาหกิจชุมชนกลไกเศรษฐกิจ

รากฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรส โปรดักส์, 2550), หน้ำ 26. 
 

91วิชิต ธำตุเพ็ชร, วิสาหกิจชุมชน, ค้นวันที่ 15 มกรำคม 2558 จำก 
https://www.gotoknow.org/posts/122439 
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รับผิดชอบต่อสมำชิกคนอื่นๆ ที่อยู่ร่วมกันในชุมชน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ด้ำนก ำไรสูงสุดและเอำเปรียบ
ผู้บริโภค92 
 2.6.1.2  ค ำนิยำมของวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

 ปัจจุบัน วิสำหกิจชุมชนนั้นได้มีกำรบัญญัติค ำนิยำมไว้โดยเฉพำะแล้ว หมำยถึง 
กิจกำรของชุมชนเกี่ยวกับกำรผลิตสินค้ำ กำรให้บริกำร หรือกำรอ่ืนๆ ที่ด ำเนินกำรโดยคณะบุคคลที่มี
ควำมผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจกำรดังกล่ำว ไม่ว่ำจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบ
ใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้ำงรำยได้และเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่ำง
ชุมชน ทั้งนี้ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด93 

คุณสมบัติหลักเกณฑ์และลักษณะของวิสำหกิจชุมชนมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้94 
1. เป็นกิจกำรที่เกี่ยวกับกำรผลิตสินค้ำกำรให้บริกำรหรือกำรอ่ืนๆ ที่ท ำให้เกิดกำรพัฒนำ

และแก้ไขปัญหำของชุมชน 
2. เป็นกิจกำรที่ด ำเนินกำรหรือประสงค์จะด ำเนินกำรร่วมกันในชุมชนโดยคณะบุคคลที่เป็น

นิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลและประกอบด้วยสมำชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่ำ   7 คน โดย
บุคคลดังกล่ำวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน 

3. เป็นกิจกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงรำยได้เ พ่ือกำรพ่ึงพำตนเองและเพ่ือประโยชน์สุข
ของคนในชุมชน 

4. เป็นกิจกำรที่ไม่ขัดต่อกฎหมำยควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน 
ตำมพระรำชบัญญัติฉบับนี้มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ของวิสำหกิจชุมชนที่จะขอรับกำรส่งเสริม

ไว้ กล่ำวคือ วิสำหกิจชุมชนใดที่จะขอรับกำรส่งเสริมตำมพระรำชบัญญัตินี้ ต้องยื่นค ำขอจดทะเบียน
ต่อกรมส่งเสริมกำรเกษตรตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด95 

วิสำหกิจชุมชนหรือเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนที่จดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมกำรเกษตรแล้ว
สำมำรถขอรับกำรส่งเสริม หรือสนับสนุนจำกคณะกรรมกำรได้ ตำมวิธีกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด96 

 ให้คณะกรรมกำรจัดให้มีมำตรกำรในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำกิจกำร วิสำหกิจ
ชุมชนระดับปฐมภูมิในกำรประกอบกิจกำรอย่ำงครบวงจร รวมถึงกำรให้ควำมรู้และกำรสนับสนุนใน

                                                           
92เสรี พงศ์พิศ, วิชิต นันทสุวรรณ และจ ำนง แรกพินิจ, วิสาหกิจชุมนแผนแม่บทแนวคิด

แนวทางตัวอย่างพระราชบัญญัติ (กรุงเทพฯ: ภูมิปัญญำไทย, 2544), หน้ำ 30-31. 
93มำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.2548 
94ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนเรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสำหกิจ

ชุมชนอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.2548 และ
มติของคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนในกำรประชุมครั้งที่ 1/2548 ประกอบกับค ำสั่งส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ที่ 281/2548 ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2548 เรื่อง มอบหมำยและมอบอ ำนำจให้รอง
นำยกรัฐมนตรีปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตรี คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนจึงก ำหนด
คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และลักษณะของวิสำหกิจชุมชน 

95มำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.2548 
96มำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.2548 



32 
 

กำรจัดตั้ง กำรร่วมมือซึ่งกันและกัน กำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรน ำวัตถุดิบ ทรัพยำกร หรือภูมิปัญญำ
ของชุมชนมำใช้ให้เหมำะสมกับกิจกำร วิสำหกิจชุมชนและสภำพท้องถิ่นนั้นๆ หรือกำรให้ควำมรู้
เกี่ยวกับขบวนกำรผลิตและกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจทุกด้ำน ไม่ว่ำกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบัญชี กำร
จัดหำทุน หรือกำรตลำด ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกำรวิสำหกิจชุมชนในระดับปฐมภูมิมีควำมเข้มแข็งและพ่ึงพำ
ตนเองได้97 

ให้คณะกรรมกำรจัดให้มีมำตรกำรในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำกิจกำร วิสำหกิจ
ชุมชนที่มีควำมเข้มแข็งและพ่ึงพำตนเองได้แล้วตำมมำตรำ 26 อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรให้ควำมรู้และ
กำรสนับสนุนในกำรประกอบกิจกำรวิสำหกิจชุมชนในระดับที่สูงขึ้นตำมควำมพร้อมและควำมต้องกำร
ของกิจกำรวิสำหกิจชุมชน เช่น กำรส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ของกิจกำรวิสำหกิจชุมชนและกำร
ออกแบบที่ทันสมัยตำมควำมต้องกำรของตลำด กำรร่วมมือซึ่งกันและกัน หรือให้ควำมช่วยเหลือใน
กำรศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีในด้ำนต่ำงๆ ทั้งในด้ำนคุณภำพ กำรผลิต กำรจัดกำร และ
กำรตลำด เพ่ือสร้ำงควำมพร้อมให้แก่กิจกำรวิสำหกิจชุมชนในระดับที่สูงยิ่งขึ้น98 

ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกำรวิสำหกิจชุมชน ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำด ำเนินกำรใน
เรื่อง ดังต่อไปนี้99 

1. ประสำนกับหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนมำตรกำรที่
คณะกรรมกำรจัดให้มีขึ้นตำมมำตรำ 26 และมำตรำ 27 และกำรส่งเสริมหรือกำรสนับสนุนตำม
มำตรำ 28 และมำตรำ 29 

2. ให้กำรส่งเสริมและสนับสนุน หรือประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้กำรสนับสนุนแก่
กิจ กำรวิสำหกิจชุมชนที่มีปัญหำเก่ียวกับเงินทุนในกำรประกอบกำร 

3. จัดให้มีกำรฝึกอบรมหรือกำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่เป็นประโยชน์และเป็นไปตำมควำม
ต้องกำรของกิจกำรวิสำหกิจชุมชน เช่น กำรฝึกอบรมด้ำนกำรจัดกำร กำรบัญชี ภำษีอำกร หรือกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้หรือเทคโนโลยีด้ำนกำรผลิตหรือกำรตลำด 

4. เสนอแนะให้มีกำรแก้ไขกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับใดๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำร
ด ำเนินงำนหรือกำรส่งเสริมกิจกำรวิสำหกิจชุมชน 

5. ด ำเนินกำรในเรื่องอ่ืนใดที่คณะกรรมกำรเห็นว่ำเป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมกิจกำร
วิสำหกิจชุมชน 

จะเห็นได้ว่ำตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มีกำรก ำหนดค ำนิยำมของ
วิสำหกิจชุมชนตลอดทั้งหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ในกำรขอรับกำรส่งเสริม ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์
แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ที่ต้องกำรให้มีกำรส่งเสริมควำมรู้และภู มิ
ปัญญำท้องถิ่น กำรสร้ำงรำยได้ กำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรจัดกำร 
และกำรพัฒนำรูปแบบของวิสำหกิจชุมชน อันจะส่งผลให้ชุมชนพ่ึงพำตนเองได้และพัฒนำระบบ

                                                           
97มำตรำ 26 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.2548 
98มำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.2548 
99มำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.2548 
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เศรษฐกิจชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง พร้อมกับกำรแข่งขันทำงกำรค้ำในอนำคตไม่ว่ำในระดับใด รวมไป
ถึงกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกิจกำรขนำดย่อมและขนำดกลำงต่อไปนั่นเอง100 
 ประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับจำกพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มี 
ดังต่อไปนี้101 

1. กำรรวมตัวกันของคนในชุมชนในกำรประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนมีควำมมั่นคง และ
ได้รับกำรรับรองตำมกฎหมำย 

2. กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน ท ำให้เกิดกำรจัดระเบียบในกำรสนับสนุน ซึ่งภำครั ฐจะ
สำมำรถให้กำรสนับสนุนได้ตรงตำมควำมต้องกำรที่แท้จริงของชุมชน 

3. วิสำหกิจชุมชนที่ยื่นขอจดทะเบียนจะได้รับกำรพัฒนำเป็นผู้ประกอบกำร มีกำรพัฒนำ
และใช้ประโยชน์จำกศักยภำพของทุนชุมชน ซึ่งได้แก่ ทรัพยำกรในชุมชนและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

4. ระบบเศรษฐกิจชุมชนจะมีควำมเข้มแข็ง พ่ึงพำตนเองได้ มีควำมพร้อมที่จะพัฒนำส ำหรับ
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำในอนำคต 
 
 2.6.2  ลักษณะของวิสาหกิจชุมชน 

วิสำหกิจชุมชนนั้นมีลักษณะที่ส ำคัญ ดังนี้ 
ประกำรที่ 1 เป็นกำรประกอบกิจกำรซึ่งมีเป้ำหมำยในกำรสร้ำงรำยได้ให้เกิดแก่คนในชุมชน 

สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนนั่นเอง 
ประกำรที่ 2 เป็นกำรประกอบกิจกำรซึ่งมีควำมเกี่ยวพันกับกำรให้บริกำร กำรผลิตสินค้ำ 

ตลอดจนกำรประกอบกิจกำรอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดกำรพัฒนำแก่ชุมชน 
ประกำรที่ 3 เป็นกำรประกอบกิจกำรที่ไม่มีกรอบวัตถุประสงค์ซึ่งขัดต่อกฎหมำย ตลอดจน

ควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน 
ประกำรที่ 4 เป็นกำรประกอบกิจกำรโดยร่วมกันของคนในชุมชน ซึ่งอำจเป็นคณะบุคคลที่ไม่

เป็นนิติบุคคลหรือเป็นนิติบุคคลก็ได้ ทั้งนี้จะต้องมีสมำชิกที่อยู่ในชุมชนเดียวกันไม่น้อยกว่ำ 7 คน ทั้งนี้
บุคคลต่ำงๆ จะต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน 

 
2.6.3  ประเภทของวิสาหกิจชุมชน  
กำรแบ่งประเภทของวิสำหกิจชุมชน พบว่ำมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรแบ่งประเภทของวิสำหกิจ

ชุมชน 2 ประกำร ได้แก่102 
 
 

                                                           
100หมำยเหตุท้ำยพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.2548 
101กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน, ประโยชน์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.

2548, ค้นวันที่ 7 กรกฎำคม 2558 จำก http://smce.doae.go.th/faq/show.php?faq_id=13 
102กัญญำมน อินหว่ำง, สุพจน์ อินหว่ำง และอภิชำต วรรณภิระ, การจัดการวิสาหกิจชุมชน 

(พิษณุโลก: มหำวิทยำลัยพิษณุโลก, 2554), หน้ำ 9-10. 
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2.6.3.1 แบ่งตำมรูปแบบ ลักษณะของกำรประกอบกิจกำรเป็นหลัก 
สำมำรถจ ำแนกออกเป็น 2 ประกำร คือ 

1) วิสำหกิจชุมชนพื้นฐำน หมำยถึง กำรผลิตที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ใน 
ท้องถิ่น ได้แก่ อำหำร ข้ำว สมุนไพร ปุ๋ย และของใช้ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้คนในชุมชนสำมำรถที่จะผลิตได้เอง 
และเป็นสิ่งของที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกำรด ำรงชีวิตแต่ละวัน 

2) วิสำหกิจชุมชนก้ำวหน้ำ หมำยถึง เป็นกำรผลิตสิ่งต่ำงๆ จำกชุมชน แต่
มีคุณสมบัติตลอดจนคุณภำพที่ดี มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว สะท้อนควำมเป็นชุมชนนั้นๆ และสำมำรถที่
จะแข่งขันกับสินค้ำอ่ืนๆ ตำมท้องตลำดได้ ทั้งผลิตผลจำกโครงกำรหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One 
Tambon One Product: OTOP) ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิสำหกิจชุมชนประเภทนี้ 

2.6.3.2 แบ่งตำมกำรจัดระดับและขั้นตอนของพัฒนำกำรในกำรประกอบกิจกำร
ของวิสำหกิจชุมชน  

สำมำรถจ ำแนกออกเป็น 2 ประกำร คือ 
1) ระดับครอบครัว หมำยถึง กำรกระท ำกำรต่ำงๆ ของชุมชนแบบพึ่งพำ 

ตนเอง มีกรอบแนวคิดในกำรกระท ำเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรปัจจัยพ้ืนฐำนของคนในชุมชน ทั้งนี้
เพ่ือทดแทนกำรน้ ำเข้ำจำกภำยนอก เช่น กำรแปรรูปผลไม้และผักเพ่ือบริโภคในครอบครัว 

2) ระดับชุมชนและเครือข่ำย หมำยถึง วิสำหกิจชุมชนแบบพอเพียง เป็น 
กำรกระท ำกำรต่ำงๆ โดยบุคคลในชุมชนเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรในกำรบริโภค อุปโภค ของคนใน
ชุมชนตลอดทั้งคนที่อยู่ในเครือข่ำย ทั้งนี้มีลักษณะที่ส ำคัญเพ่ือพัฒนำเป็นวิสำหกิจชุมชนแบบก้ำวหน้ำ
ต่อไปได้ และสำมำรถท่ีจะแข่งขันกับสินค้ำอ่ืนๆ ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี 3 

 
กฎหมายเกี่ยวกับค านิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ 
 

 ส ำหรับค ำนิยำมของ SMEs นั้น ในแต่ละประเทศได้มีกำรก ำหนดไว้ในกฎหมำยต่ำงๆ ซึ่งมี
รำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
3.1  สาธารณรัฐเกาหลี  
 
 ในอดีตเกำหลีใต้เป็นประเทศที่ค่อนข้ำงด้อยกำรพัฒนำประเทศหนึ่งของโลก มีอัตรำกำร
เจริญเติบโตด้ำนเศรษฐกิจที่ต่ ำกว่ำประเทศอ่ืนๆ จนกระทั่งเกำหลีใต้มีกำรพัฒนำประเทศอย่ำงจริงจัง
โดยเน้นกำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมเป็นหลัก มีโครงกำรต่ำงๆ ในกำรสนับสนุนและกระตุ้นแก่นัก
ลงทุนจำกประเทศอ่ืนๆ เพ่ือให้นักลงทุนเหล่ำนี้หันมำลงทุนในประเทศของตน ในระยะเวลำต่อมำจำก
นโยบำยและมำตรกำรดังกล่ำวส่งผลให้ประเทศเกำหลีใต้เป็นประเทศที่มีอัตรำกำรเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจที่สูงประเทศหนึ่งของโลก103 
 โดยปี พ.ศ.2555 เกำหลีใต้มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) 1,538,000 ล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ สูงเป็นอันดับ 4 ในทวีปเอเชีย และอันดับ 15 ของโลก มีรำยได้ประชำกรต่อหัวอยู่ที่ 
29,833 ดอลลำร์สหรัฐ เศรษฐกิจขยำยตัวร้อยละ 2 ลดลงจำกร้อยละ 3.6 ในปี พ.ศ.2554 โดยมี
ปัจจัยส ำคัญมำจำกวิกฤติเศรษฐกิจเขตยูโร สถำนกำรณ์เศรษฐกิจในสหรัฐฯ และจีน กำรอ่อนตัวของ
ค่ำเงินเยนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสินค้ำส่งออกของเกำหลีใต้และกำรชะลอตัวลงของอุปสงค์
ภำยในประเทศ จำกปัญหำหนี้ในครัวเรือนและกำรออมที่ลดลง ทั้งนี้ ภำคกำรส่งออกของเกำหลีใต้ซึ่ง
มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 57 ของ GDP ถือเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส ำคัญของประเทศ104  
 ในปี ค.ศ.2012 ประเทศเกำหลีใต้มีจ ำนวน SMEs ทั้งหมด 3,351,404 รำย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 99 ของจ ำนวนวิสำหกิจทั้งหมด และก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำน 13,059,372 คน คิดเป็นสัดส่วน  

                                                           
103ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และสถำบันวิจัยและให้ค ำปรึกษำ

แห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการเข้าสู่ตลาด
จากการเปิดเสรีทางการค้า ส าหรับ SMEs (กรณีศึกษา: FTA อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี) 
(กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2551), หน้ำ 3-6 ถึง 3-7. 

104สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงโซล, ภาพรวมเศรษฐกิจของเกาหลีใต้, ค้นวันที่ 19 
พฤศจิกำยน 2557 จำก http://www.thaiembassy.org/seoul/th/business/38617-ภำพรวม
เศรษฐกิจของเกำหลีใต้.html 



36 
 

ร้อยละ 87.7 ของจ ำนวนกำรจ้ำงงำนทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำปีนี้มีจ ำนวน SMEs 
เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 119,770 รำย และก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนเพิ่มขึ้น 432,626 คน 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงจ ำนวน SMEs ของประเทศเกำหลีใต้ (Republic of Korea)105 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

 
No. of 
Firms 

Total 3,046,958 3,069,400 3,125,457 3,234,687 3,354,320 

SMEs 3,044,169 3,066,484 3,122,332 3,231,634 3,351,404 

Ratio  (99.9)  (99.9)  (99.9)  (99.9)  (99.9) 

 
No. of 

Employees 

Total 13,070,424 13,398,497 14,135,234 14,534,230 14,891,162 

SMEs 11,467,713 11,751,022 12,262,535 12,626,746 13,059,372 

Ratio  (87.7)  (87.7)  (86.8)  (86.9)  (87.7) 

 
 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสำหกรรมกำรขำยปลีกและขำยส่งจ ำนวนร้อยละ 27.9 
ตำมมำด้วยอุตสำหกรรมเกี่ยวกับธุรกิจกำรให้เช่ำและธุรกิจอำหำรจ ำนวนร้อยละ 20.1 ธุรกิจคมนำคม
จ ำนวนร้อยละ 10.8 และอุตสำหกรรมภำคกำรผลิตจ ำนวนร้อยละ 10.7 หำกพิจำรณำกรณีจ ำนวน
ลูกจ้ำง 3 กลุ่ม ได้แก่อุตสำหกรรมกำรผลิต กำรค้ำปลีก กำรค้ำส่ง ธุรกิจให้เช่ำ และธุรกิจอำหำรรวม
แล้วเป็นจ ำนวนร้อยละ 57.2 โดยอุตสำหกรรมกำรผลิตมีส่วนแบ่งมำกที่สุดร้อยละ 22.7 ตำมมำด้วย
ธุรกิจกำรค้ำส่งและกำรค้ำปลีกร้อยละ 20.2 ขณะที่ธุรกิจให้เช่ำและธุรกิจอำหำรร้อยละ 14.3   

ซึ่ง SMEs นั้นประกอบด้วยวิสำหกิจขนำดย่อม (Small Emterprises) จ ำนวน 3,258,617 
รำย คิดเป็นร้อยละ 97.2 ของจ ำนวน SMEs ทั้งหมด และมีลูกจ้ำงจ ำนวน 9,295,775 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.2 ของจ ำนวนลูกจ้ำงทั้งหมด ขณะที่วิสำหกิจขนำดกลำง (Medium Enterprises) จ ำนวน 
92,787 รำย คิดเป็นร้อยละ 2.8 ของจ ำนวน SMEs ทั้งหมด และมีลูกจ้ำงจ ำนวน 3,763,597 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.8 ของจ ำนวนลูกจ้ำงท้ังหมด 

 
3.1.1  ค านิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง       
ค ำนิยำม SMEs ของประเทศเกำหลีใต้นั้นมีกำรบัญญัติไว้ในกฎหมำย คือ รัฐบัญญัติว่ำด้วย

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ค.ศ.2011 (Framework Act on Small and Medium 
Enterprises 2011) กล่ำวคือ SMEs ของประเทศเกำหลีใต้มีกำรจ ำแนกออกเป็น 3 ประกำร ได้แก่ 

 
                                                           

105Small and Medium Business Administration, Status of Korean SMEs, 
Retrieved August 11, 2015 from http://www.smba.go.kr/eng/smes/status.do? 
mc=usr0001147   
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 3.1.1.1 วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (Small and Medium Enterprises)  
1) ประเภทกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมกำรผลิต คือ มีจ ำนวนพนักงำนน้อย

กว่ำ 300 คน และมีมูลค่ำสินทรัพย์ไม่เกิน 8 ล้ำนเหรียญ  
2) ประเภทกิจกำรด้ำนกำรท ำเหมืองแร่ กำรก่อสร้ำง และกำรขนส่ง คือ มี

จ ำนวนพนักงำนน้อยกว่ำ 300 คน และมีมูลค่ำสินทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้ำนเหรียญ 
3) ประเภทกิจกำรด้ำนร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ทั่วไป โรงแรม คอนโด กำร 
นันทนำกำร กำรติดต่อสื่อสำร อุตสำหกรรมอ่ืนซึ่งเกี่ยวกับงำนด้ำน

คอมพิวเตอร์ กำรให้บริกำรด้ำนวิศวกรรม โรงพยำบำล และกำรกระจำยเสียง คือ มีจ ำนวนพนักงำน
น้อยกว่ำ 300 คน และมีมูลค่ำกำรขำยไม่เกิน 30 ล้ำนเหรียญ  

4) ประเภทกิจกำรด้ำนกำรเกษตร กำรประมง กำรไฟฟ้ำ แก๊ส กำรประปำ 
ผลิตภัณฑ์ยำ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อขำยทำงไปรษณีย์ กำรขำยตรง 

กำรท่องเที่ยว กำรบริกำรที่มีควำมเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ธุรกิจภำพยนต์ สิ่งบันเทิง และสวนสนุก คือ 
มีจ ำนวนพนักงำนน้อยกว่ำ 200 คน และมีมูลค่ำกำรขำยไม่เกิน 20 ล้ำนเหรียญ  

5) ประเภทกิจกำรด้ำนกำรท ำธุรกิจในลักษณะพ่อค้ำคนกลำง กำรให้เช่ำ
เครื่องจักร กำรวิจัย กำรพัฒนำเกี่ยวกับวิทยำศำสตร์ กำรบ ำบัดน้ ำเสีย สวนสัตว์ และงำนที่เกี่ยวกับ
กำรท ำควำมสะอำด คือ มีจ ำนวนพนักงำนน้อยกว่ำ 100 คน และมีมูลค่ำกำรขำยไม่เกิน 10 ล้ำน
เหรียญ  

6) ประเภทกิจกำรที่เกี่ยวกับธุรกิจด้ำนอ่ืนๆ คือ มีจ ำนวนพนักงำนน้อย
กว่ำ 50 คน และมีมูลค่ำกำรขำยไม่เกิน 5 ล้ำนเหรียญ 

 3.1.1.2  กิจกำรเกี่ยวกับกำรค้ำ ซึ่งมีขนำดเล็กกว่ำประเภทที่ 1 (Small Businesses)  
 1) ประเภทกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมกำรผลิต คือ มีจ ำนวนพนักงำนน้อย

กว่ำ 50 คน 
2) ประเภทกิจกำรด้ำนกำรท ำเหมืองแร่ กำรก่อสร้ำง และกำรขนส่ง คือ มี

จ ำนวนพนักงำนน้อยกว่ำ 50 คน   
  3) ประเภทกิจกำรด้ำนร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ทั่วไป โรงแรม คอนโด กำร 

นันทนำกำร กำรติดต่อสื่อสำร อุตสำหกรรมอ่ืนซึ่งเกี่ยวกับงำนด้ำนคอมพิวเตอร์ กำรให้บริกำรด้ำน
วิศวกรรม โรงพยำบำล และกำรกระจำยเสียง คือ มีจ ำนวนพนักงำนน้อยกว่ำ 10 คน 

  4) ประเภทกิจกำรด้ำนกำรเกษตร กำรประมง กำรไฟฟ้ำ แก๊ส กำรประปำ 
ผลิตภัณฑ์ยำ ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกำรซื้อขำยทำงไปรษณีย์ กำรขำยตรง กำรท่องเที่ยว กำรบริกำรที่มี
ควำมเกีย่วข้องกับเทคโนโลยี ธุรกิจภำพยนตร ์สิ่งบันเทิง และสวนสนุก คือ มีจ ำนวนพนักงำนน้อยกว่ำ 
10 คน   
 5) ประเภทกิจกำรด้ำนกำรท ำธุรกิจในลักษณะพ่อค้ำคนกลำง กำรให้เช่ำ
เครื่องจักร กำรวิจัย กำรพัฒนำเกี่ยวกับวิทยำศำสตร์ กำรบ ำบัดน้ ำเสีย สวนสัตว์ และงำนที่เกี่ยวกับ
กำรท ำควำมสะอำด คือ มีจ ำนวนพนักงำนน้อยกว่ำ 10 คน   

  6) ประเภทกิจกำรที่เกี่ยวกับธุรกิจด้ำนอ่ืนๆ คือ มีจ ำนวนพนักงำนน้อย
กว่ำ 10 คน   
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 3.1.1.3 วิสำหกิจขนำดจิ๋ว (Micro Enterprises) 
  กิจกำรซึ่งมีขนำดเล็กที่สุดในบรรดำกิจกำรทั้งหมดในฐำนเศรษฐกิจของ

เกำหลีใต้ หรือที่เรียกว่ำ “วิสำหกิจขนำดจิ๋ว” (Micro Enterprises) 
 1) ประเภทกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมกำรผลิต คือ มีจ ำนวนพนักงำนน้อย
กว่ำ 10 คน 
 2) ประเภทกิจกำรด้ำนกำรท ำเหมืองแร่ กำรก่อสร้ำง และกำรขนส่ง คือ มี
จ ำนวนพนักงำนน้อยกว่ำ 10 คน    
 3) ประเภทกิจกำรด้ำนร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ทั่วไป โรงแรม คอนโด กำร
นันทนำกำร กำรติดต่อสื่อสำร อุตสำหกรรมอ่ืนซึ่งเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กำรให้บริกำรด้ำนวิศวกรรม 
โรงพยำบำล และกำรกระจำยเสียง คือ มีจ ำนวนพนักงำนน้อยกว่ำ 5 คน 
 4) ประเภทกิจกำรด้ำนกำรเกษตร กำรประมง กำรไฟฟ้ำ แก๊ส กำรประปำ 
ผลิตภัณฑ์ยำ ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกำรซื้อขำยทำงไปรษณีย์ กำรขำยตรง กำรท่องเที่ยว กำรบริกำรที่มี
ควำมเกีย่วข้องกับเทคโนโลยี ธุรกิจภำพยนตร ์สิ่งบันเทิง และสวนสนุก คือ มีจ ำนวนพนักงำนน้อยกว่ำ 
5 คน   
 5) ประเภทกิจกำรด้ำนกำรท ำธุรกิจในลักษณะพ่อค้ำคนกลำง กำรให้เช่ำ
เครื่องจักร กำรวิจัย กำรพัฒนำเกี่ยวกับวิทยำศำสตร์ กำรบ ำบัดน้ ำเสีย สวนสัตว์ และงำนที่เกี่ยวกับ
กำรท ำควำมสะอำด คือ มีจ ำนวนพนักงำนน้อยกว่ำ 5 คน   

6) ประเภทกิจกำรที่เกี่ยวกับธุรกิจด้ำนอ่ืนๆ คือ มีจ ำนวนพนักงำนน้อย
กว่ำ 5 คน   
 กล่ำวคือผู้ประกอบกำร SMEs ที่สำมำรถขอรับควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนภำครัฐของ
เกำหลีใตจ้ะต้องอยู่ภำยใต้ลักษณะ ดังตำรำงต่อไปนี้ 106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

106Framework  Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 2(1) 
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ตารางที่ 3.2 ค ำนิยำม SMEs ตำมรัฐบัญญัติว่ำด้วยวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ค.ศ.2011 
(Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011)107 

 
 
 

ประเภทกิจการ 

วิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม 

ธุรกิจ
ขนาดเล็ก 

วิสาหกิจ
ขนาดจิ๋ว 

จ านวน
พนักงาน 

มูลค่าสินทรัพย์
หรือมูลค่าการ

ขาย 

 
จ านวนพนักงาน 

 
อุตสำหกรรมกำรผลิต 

 
น้อยกว่ำ  
300 คน 

มูลค่ำสินทรัพย์ 
ไม่เกิน 8 ล้ำน

เหรียญ 

 
น้อยกว่ำ  
50 คน 

 
น้อยกว่ำ  
10 คน 

 
กำรท ำเหมืองแร่ กำรก่อสร้ำง กำร

ขนส่ง 

 
น้อยกว่ำ  
300 คน 

มูลค่ำสินทรัพย์ 
ไม่เกิน 3 ล้ำน

เหรียญ 

 
น้อยกว่ำ  
50 คน 

 
น้อยกว่ำ  
10 คน 

ร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ทั่วไป โรงแรม
คอนโด กำรนันทนำกำร กำร

ติดต่อสื่อสำร และอุตสำหกรรมอ่ืนซึ่ง
เกี่ยวกับงำนด้ำนคอมพิวเตอร์ กำร

ให้บริกำรด้ำนวิศวกรรม โรงพยำบำล  
และกำรกระจำยเสียง 

 
 

น้อยกว่ำ  
300 คน 

 
 

มูลค่ำกำรขำย 
ไม่เกิน 30 ล้ำน

เหรียญ 

 
 

น้อยกว่ำ  
10 คน 

 
 

น้อยกว่ำ  
5 คน 

งำนด้ำนกำรเกษตร กำรประมง กำร
ไฟฟ้ำ แก๊สและกำรประปำ ผลิตภัณฑ์
ยำ ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกำรซื้อขำยทำง
ไปรษณีย ์กำรขำยตรง กำรท่องเที่ยว

กำรบริกำรที่มีควำมเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยี ธุรกิจภำพยนตร์ สิ่งบันเทิง

และสวนสนุก 

 
 

น้อยกว่ำ  
200 คน 

 

 
 

มูลค่ำกำรขำย 
ไม่เกิน 20 ล้ำน

เหรียญ 

 
 

น้อยกว่ำ  
10 คน 

 
 

น้อยกว่ำ  
5 คน 

 
 
 

                                                           
107Small and Medium Business Administration, Criteria of Korean SMEs, 

Retrieved July 5, 2015 from http://www.smba.go.kr/eng/smes/scope.do?mc=usr 
0001146 
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ตารางท่ี 3.2  (ต่อ) 
 

 
 

ประเภทกิจการ 

วิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม 

ธุรกิจ
ขนาดเล็ก 

วิสาหกิจ
ขนาดจิ๋ว 

จ านวน
พนักงาน 

มูลค่าสินทรัพย์
หรือมูลค่าการ

ขาย 

 
จ านวนพนักงาน 

กำรท ำธุรกิจในลักษณะพ่อค้ำคนกลำง
กำรให้เช่ำเครื่องจักร กำรวิจัย กำร
พัฒนำเกี่ยวกับวิทยำศำสตร์ กำร
บ ำบัดน้ ำเสีย สวนสัตว์และงำนที่

เกี่ยวกับกำรท ำควำมสะอำด 

 
น้อยกว่ำ  
100 คน 

 
มูลค่ำกำรขำย 
ไม่เกิน 10 ล้ำน

เหรียญ 

 
น้อยกว่ำ  
10 คน 

 
น้อยกว่ำ  
5 คน 

 
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับด้ำนอื่นๆ  

 
น้อยกว่ำ  
50 คน 

มูลค่ำกำรขำย 
ไม่เกิน 5 ล้ำน

เหรียญ 

 
น้อยกว่ำ  
10 คน 

 
น้อยกว่ำ  
5 คน 

 
จำกตำรำงดังกล่ำว พบว่ำค ำนิยำม SMEs ของประเทศเกำหลีใต้นั้นมีกำรยึดหลักเกณฑ์ของ

จ ำนวนพนักงำน มูลค่ำสินทรัพย์ถำวร และมูลค่ำกำรขำยมำเป็นหลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดขนำดว่ำ
วิสำหกิจใดเป็น Small and Medium Enterprises หรือ Small Businesses และ Micro 
Enterprises นอกจำกนี้จะพบว่ำตำมกฎหมำยฉบับนี้มีกำรให้ค ำจ ำกัดควำมของวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม (SMEs) ที่มีควำมละเอียดยิ่ง อีกท้ัง มีประเภทของกิจกำรที่ค่อนข้ำงมำก ได้แก่108 

1. ประเภทกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมกำรผลิต 
2. ประเภทกิจกำรด้ำนกำรท ำเหมืองแร่ กำรก่อสร้ำง และกำรขนส่ง 
3. ประเภทกิจกำรด้ำนร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ทั่วไป โรงแรม คอนโด กำรนันทนำกำร กำร

ติดต่อสื่อสำร อุตสำหกรรมอ่ืนซึ่งเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กำรให้บริกำรด้ำนวิศวกรรม โรงพยำบำล และ
กำรกระจำยเสียง 

4. ประเภทกิจกำรด้ำนกำรเกษตร กำรประมง กำรไฟฟ้ำ แก๊ส กำรประปำ ผลิตภัณฑ์ยำ  
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกำรซื้อขำยทำงไปรษณีย์ กำรขำยตรง กำรท่องเที่ยว กำรบริกำรที่มีควำมเกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยี ธุรกิจภำพยนตร ์สิ่งบันเทิง และสวนสนุก 

                                                           
108ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม, รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ

ศึกษาวิจัยกฎหมายการจัดตั้งองค์กรภาครัฐท่ีท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของประเทศ
ไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ (กรุงเทพฯ: ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม, 
2556), หน้ำ 23-26. 
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5. ประเภทกิจกำรเกี่ยวกับธุรกิจในลักษณะพ่อค้ำคนกลำง กำรให้เช่ำเครื่องจักร กำรวิจัย 
กำรพัฒนำเกี่ยวกับวิทยำศำสตร์ กำรบ ำบัดน้ ำเสีย สวนสัตว์ และงำนที่เกี่ยวกับกำรท ำควำมสะอำด 

6. ประเภทกิจกำรที่เกี่ยวกับธุรกิจด้ำนอ่ืนๆ  
 

 
 
ภาพที่ 3.1  ล ำดับขนำด SMEs ของสำธำรณรัฐเกำหลี (Republic of Korea)109 
 

ทั้งนี้ หำกกำรประกอบธุรกิจหรือกำรด ำเนินกิจกำรใดๆ ต้องด้วยลักษณะตำมที่กล่ำวไปแล้ว
ข้ำงต้น กำรประกอบธุรกิจหรือกำรด ำเนินกิจกำรนั้นๆ ก็จะได้รับกำรช่วยเหลือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
ของทำงภำครัฐอย่ำงเต็มที่ เนื่องจำกเป็นกำรประกอบ SMEs นั่นเอง 

 
3.1.2  กฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ในอดีตสภำพทั่วไปทำงเศรษฐกิจของประเทศเกำหลีใต้นั้นประกอบไปด้วยธุรกิจที่มีขนำด

ใหญ่จ ำนวนมำกซึ่งรู้จักกันในนำม “แชโบล (Chaebol)” อีกท้ังเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีควำมส ำคัญที่สุดของ
ประเทศอีกด้วย ท ำให้มีกำรส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจในลักษณะเช่นนี้เป็นหลัก แต่อย่ำงไรก็ดีเ มื่อ
ระยะเวลำผ่ำนไปกลับพบว่ำกำรประกอบธุรกิจลักษณะดังกล่ำวเริ่มลดน้อยลง เนื่องจำกประสบปัญหำ
ทำงเศรษฐกิจที่ส ำคัญ ส่งผลให้มีกำรประกอบธุรกิจในรูปแบบใหม่ขึ้นมำในประเทศเกำหลีใต้ นั่นก็คือ 
กำรประกอบ SMEs ตำมเหตุผลดังกล่ำวนี้เองจึงส่งผลให้ทำงภำครัฐของเกำหลีใต้ให้กำรสนับสนุนและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจในรูปแบบของ SMEs มำกขึ้น110 

เมื่อพิจำรณำบทบัญญัติกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรประกอบ  SMEs ของประเทศ
เกำหลีใต้พบว่ำมีรัฐบัญญัติว่ำด้วยวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ค.ศ.2011 (Framework Act 
on Small and Medium Enterprises 2011) ซึ่งเป็นกฎหมำยที่มีควำมส ำคัญมำกที่สุดโดยจะ
ก ำหนดหลักกำรต่ำงๆ ในกำรส่งเสริม SMEs และมีกฎหมำยอ่ืนๆ อีกจ ำนวน 9 ฉบับที่ก ำหนด
รำยละเอียดเฉพำะเรื่องเอำไว้ ได้แก่  

                                                           
109เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 24. 
110เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 98. 

Small and Medium 
Enterprises 

Small Business 

Micro-Enterprises 
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1. กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและกำรกระตุ้นกำรซื้อ
สินค้ำของผู้ประกอบกำร (Promotion of Small and Medium Enterprises and Encourage 
ment of Purchase of Their Products Act) 

2. กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันระบบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและกำรสนับสนุน
สมำคมวิสำหกิจ (Act on the Protection of the Business Sphere of Small and Medium 
Enterprises and Promotion of their Cooperation) 

3. กฎหมำยว่ำด้วยมำตรกำรพิเศษส ำหรับกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดย่อม (Act on Special 
Measures for Small Enterprise Support) 

4. กฎหมำยว่ำด้วยกำรสนับสนุนเทคโนโลยี นวัตกรรมแก่วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อม (Act on the Promotion of Technology Innovation of Small and Medium 
Enterprise) 

5. กฎหมำยพิเศษว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในวิสำหกิจขนำดย่อมและ
ขนำดกลำง (Special Act on Support for Human Resources of Small and Medium 
Enterprises) 

6. กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรท ำวิสำหกิจของบุคคลที่ทุพพลภำพ (Promotion of 
Disabled Persons’ Enterprises Activities Act) 

7. กฎหมำยว่ำด้วยกำรสนับสนุนพิเศษแก่ธุรกิจที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม (Special Act on the Promotion of Business Conversion in Small and 
Medium Enterprise) 

8. กฎหมำยว่ำด้วยสมำคมสหกรณ์วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (Small and 
Medium Enterprise Cooperatives Act) 

9. กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมธุรกิจที่สตรีเป็นเจ้ำของ (Act on Support for Female 
Owned Businesses) 

ผู้เขียนจะท ำกำรศึกษำกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรสนับสนุนกำรประกอบ SMEs เฉพำะรัฐบัญญัติ
ว่ำด้วยวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ค.ศ.2011 (Framework Act on Small and Medium 
Enterprises 2011) เนื่องจำกเป็นกฎหมำยที่วำงหลักกำรเกี่ยวกับกำรส่งเสริม SMEs เอำไว้ กล่ำวคือ 
ในรัฐบัญญัติดังกล่ำวมีเจตนำรมณ์เพ่ือก ำหนดให้มีกำรวำงหลักพ้ืนฐำนซึ่งเกี่ยวข้องกับ  SMEs สร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำและใช้มำตรกำรในกำรพัฒนำ SMEs โดยมีจุดหมำยในกำรส่งเสริมกำรเติบโตที่เป็น
อิสระและควำมก้ำวหน้ำของ SMEs สร้ำงควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนโครงสร้ำงอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
และจัดหำสิ่งที่จ ำเป็นในกำรพัฒนำอย่ำงสมดุลต่อเศรษฐกิจของประเทศชำติ111   

เพ่ือให้กำรส่งเสริมกำรประกอบ SMEs ในประเทศเกำหลีใต้บรรลุวัตถุประสงค์ รัฐบัญญัติ
ดังกล่ำวจึงก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ของรัฐบำลในกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบกำร SMEs ด้ำน
ต่ำงๆ ซึ่งมีควำมละเอียดและครอบคลุม ได้แก่  

                                                           
111Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 1 
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1. รัฐบำลจะต้องก ำหนดนโยบำยพ้ืนฐำนที่มีควำมเหมำะสมกับกำรประกอบ  SMEs ในแต่
ละภูมิภำค โดยพิจำรณำจำกอัตรำกำรผลิต นวัตกรรม ระดับกำรแข่งขัน และศักยภำพในกำร
เจริญเติบโตของ SMEs112 ก ำหนดให้รัฐบำลในแต่ละท้องถิ่นจะต้องท ำกำรสนับสนุนกำรประกอบ  

SMEs โดยกำรปฎิบัติตำมนโยบำยตำม (1)113 และให้รัฐบำลกลำงและรัฐบำลท้องถิ่นร่วมมือกันในกำร
สนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรประกอบ SMEs114   

2. รัฐบำลจะต้องสนับสนุนผู้ประกอบกำรที่เพ่ิงเริ่มประกอบกิจกำรโดยกำรก ำหนดมำตรกำร
ที่จ ำเป็นในกำรให้ควำมช่วยเหลือเพ่ือกำรประกอบ SMEs มีกำรเจริญเติบโตและพัฒนำ115  

3. รัฐบำลจะต้องให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบกำร SMEs กล่ำวคือ 
รัฐบำลจะต้องใช้มำตรกำรที่จ ำเป็นในกำรวำงแนวทำง  (Rationalizing) กำรบริหำร กำรพัฒนำ
เทคโนโลยีและคุณภำพ โดยจะต้องมีโครงกำรฝึกฝนและแนะแนวส ำหรับกำรบริหำรธุรกิจและ
เทคโนโลยี กำรสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำเทคโนโลยี และกำรก ำหนดมำตรฐำน  (Standardization) 
ของธุรกิจดังกล่ำว116 และรัฐบำลจะต้องพัฒนำควำมสำมำรถในกำรผลิต (Productivity) ของ SMEs 
ซึ่งกำรพัฒนำนี้  ให้รวมไปถึงกำรพัฒนำเครื่องมือที่ เกี่ยวข้องกับกำรผลิตให้มีควำมทันสมัย  
(Modernization Of Manufacturing Facilities) และกำรส่งเสริมให้มีกำรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
(Promotion Of Informatization) กับวิสำหกิจกิจดังกล่ำว117 

4. รัฐบำลจะต้องส่งเสริมด้ำนกำรตลำดโดยกำรใช้มำตรกำรที่จ ำเป็นเพ่ือเพ่ิมโอกำสให้กับ
เจ้ำของ Smes ให้สำมำรถจัดกำรตำมค ำสั่งจัดซื้อจัดจ้ำง (Procurement Order) ได้ เมื่อรัฐบำล 
รัฐบำลท้องถิ่น องค์กำรมหำชน องค์กรที่ได้รับมอบหมำยให้ใช้อ ำนำจทำงปกครอง  (Government-
Invested Institutions) และหน่วยงำนอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน ต้องกำรสินค้ำหรือบริกำรดังกล่ำว118 
และรัฐบำลจะต้องพัฒนำประสิทธิภำพของกำรกระจำยสินค้ำ (Distribution) ด้วยกำรท ำให้ระบบกำร
กระจำยสินค้ำมีควำมทันสมัย ให้กำรสนับสนุนด้ำนควำมร่วมมือในอุตสำหกรรมกำรกระจำยสินค้ำ  
(Distribution Industry) หรือวิธีกำรอ่ืนที่จ ำเป็น โดยมีเป้ำหมำยในกำรขยำยตลำดส ำหรับกำรรองรับ
สินค้ำท่ีผลิตจำก SMEs 119 

5. รัฐบำลจะต้องสนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือกันระหว่ำงกลุ่ม SMEs กับกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ ใน
ประเทศ120 โดยกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม และไม่เอำเปรียบซึ่งกันและกัน121  
                                                           

112Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 3(1) 
113Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 3(2) 
114Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 3(3) 
115Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 5(1) 
116Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 6(1) 
117Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 6(2) 
118Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 7(1) 
119Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 7(2) 
120Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 8 
121Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 10 
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6. รัฐบำลจะต้องสนับสนุนกำรประกอบ  SMEs สู่สำกล กล่ำวคือ จะต้องส่งเสริมให้กำร
ประกอบ Smes มีกำรส่งออกและน ำเข้ำกับบริษัทจำกต่ำงชำติ122 

7. รัฐบำลจะต้องสนับสนุนกำรประกอบ Smes เพ่ือให้มีควำมมั่นคงด้ำนแรงงำนและกำร
เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนโดยกำรฝึกอบรมแรงงำน กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและ
สวัสดิกำรของแรงงำนที่ท ำงำนใน SMEs123 

8. ก ำหนดให้รัฐบำลจะต้องให้ควำมช่วยเหลือและกำรพัฒนำกำรประกอบธุรกิจขนำดย่อม 
(Small Businesses)124 

9. รัฐบำลจะต้องท ำกำรส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรประกอบ  SMEs โดยเน้น
กำรประกอบธุรกิจที่มีควำมเหมำะสมในแต่ละพ้ืนที่125 และสนับสนุนให้มีกำรประกอบธุรกิจในท้องถิ่น 
และในพ้ืนที่ชนบท อีกทั้งกำรประกอบธุรกิจดังกล่ำวจะต้องประกอบด้วยกำรจ้ำงงำนจำกผู้หญิงและ
คนพิกำร126 

10. ก ำหนดให้มีงำนสัปดำห์ SMEs (Small and Medium Business Week) เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในกำรที่จะส่งเสริมควำมมั่นใจของเจ้ำของ  SMEs และเพ่ิมควำมส ำนึกของประชำชนใน
เรื่องบทบำทและควำมส ำคัญของเจ้ำของ SMEs ต่อเศรษฐกิจประเทศ สัปดำห์หนึ่งในปีหนึ่งจะต้องจัด
ให้มีงำนสัปดำห์ SMEs127 

11. รัฐบำลจะต้องก ำหนดมำตรกำรทำงกำรเงินและกฎหมำยอย่ำงเหมำะสม เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์แก่กำรประกอบ SMEs128 

12. รัฐบำลจะต้องก ำหนดมำตรกำรที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินกำรให้มีกำรให้เงินทุนโดยเร็ว 
(Smoothly Financing) ต่อเจ้ำของ SMEs โดยกำรจัดหำแหล่งเงินทุนที่มีควำมมั่นคง และ
ภำพลักษณ์ทำงกำรเงินที่ดี กำรใช้มำตรกำรที่จ ำเป็นให้รวมไปถึงส ำหรับกำรด ำเนินกำรให้มีกำรจัดตั้ง
ระบบตรวจสอบภำพลักษณ์ทำงกำรเงิน (Credit Guarantee System)129 เเละให้กำรสนับสนุน 

SMEs โดยผ่ำนทำงระบบกำรจัดเก็บภำษี ตำมหลักเกณฑ์ที่ได้มีกำรก ำหนดไว้ในกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดเก็บภำษี (Acts Governing Taxation) เพ่ือให้เป็นกำรสอดคล้อง (Implement) กับ
นโยบำยส ำหรับ SMEs130 

13. ก ำหนดให้รัฐบำลจะต้องวำงแผนส ำหรับกำรสนับสนุน  SMEs และรำยงำนประจ ำปี 
กล่ำวคือ ในแต่ละปีรัฐบำลจะต้องวำงแผนซี่งเกี่ยวข้องกับนโยบำยส ำหรับ  SMEs ซึ่งเรียกว่ำ
                                                           

122Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 14(1) 
123Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 15 
124Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 16 
125Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 11 
126Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 17 
127Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 26 
128Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 18 
129Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 19(1) 
130Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 19(2) 
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“แผนพัฒนำ” (Promotion Plan) ซึ่งต้องเป็นไปตำมจ ำนวนงบประมำณ (Relevant Budget) และ
ต้องแสดงแผนดังกล่ำวต่อรัฐสภำ (National Assembly) ในเดือนมีนำคม131 และกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำและกำรท ำรำยงำนประจ ำปีดังกล่ำวจะต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้กฤษฎีกำ
ประธำนำธิบดี132 โดยที่ผู้อ ำนวยกำรสถำบันธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (Small and Medium 
Business Administration: SMBA)133 จะต้องท ำกำรประเมินประสิทธิภำพ (Performance) และผล
ของแผนพัฒนำในปีที่ผ่ำนมำ และแสดงรำยงำนประจ ำปีซึ่งได้มีกำรประเมินผลดังกล่ำวต่อรัฐสภำ 
ก่อนที่กำรประชุมรัฐสภำสมัยสำมัญ (Regular Session) จะเริ่มขึ้น134 และผู้บริหำรขององค์กร
ปกครองจำกรำชกำรส่วนกลำง (Central Administrative Agency) ซึ่งเป็นผู้วำงแผนพัฒนำตำม (1) 
และผู้อ ำนวยกำรสถำบัน SMBA อำจขอควำมร่วมมือจำกผู้บริหำรขององค์กรปกครองจำกรำชกำร
ส่วนกลำงหรือรำชกำรส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีกำรขอควำมร่วมมือดังกล่ำว ผู้ที่ได้รับค ำ
ขอนั้นจะต้องให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มที่ เว้นแต่จะมีเหตุขัดข้อง (Extenuating Circumstances) ซึ่ง
ท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติกำรดังกล่ำวได้135 

14. รัฐบำลจะต้องท ำกำรจัดเก็บข้อมูลสถำนะของเจ้ำของ SMEs รำยปีเพ่ือให้ได้ข้อมูลกำรท ำ
ธุรกรรมที่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง ทั้งนี้ กำรส ำรวจดังกล่ำวจะต้องเป็นกำรเหมำะสมแก่ประเภท
ธุรกิจ (Activities) เงินทุน (Funds) จ ำนวนบุคลำกร (Human Resources) และลักษณะกำรบริหำร
ของ SMEs (Management Of Small And Medium Enterprises) ในกรณีปกติทั่วไป และจะต้อง
มีกำรจัดพิมพ์เผยแพร่ผลส ำรวจนั้นด้วย ในกรณีเช่นว่ำนี้ หำกมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรกระท ำที่
จะต้องให้เจ้ำพนักงำนของรัฐเก็บข้อมูลเองโดยตรง (Actual State Surveys) รัฐบำลชอบที่จะให้เจ้ำ
พนักงำนของรัฐเก็บข้อมูลเองโดยตรง ตำมลักษณะกำรเก็บข้อมูลที่ก ำหนดไว้ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ กำร
เก็บข้อมูลของกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ใน  SMEs ตำมมำตรำ 7 แห่งกฎหมำยพิเศษว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (Special Act on Support 
for Human Resources of Small and Medium Enterprises) กำรเก็บข้อมูลตำมมำตรำ 7 แห่ง
กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมธุรกิจที่สตรีเป็นเจ้ำของ (Act on Support for Female Owned 
Businesses) กำรเก็บข้อมูลตำมมำตรำ 7 แห่งกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรท ำวิสำหกิจของบุคคล
ที่ทุพพลภำพ (Promotion of Disabled Persons’Enterprises Activities Act) กำรเก็บข้อมูลตำม
มำตรำ 10-3 แห่งกฎหมำยว่ำด้วยมำตรกำรพิเศษส ำหรับกำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดย่อมและขนำดจิ๋ว  
(Act on Special Measures for Development of Small and Micro Enterprises) และกำรเก็บ
ข้อมูลแบบอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฤษฎีกำประธำนำธิบดี136 แต่อย่ำงไรก็ดีรัฐบำลอำจมอบหมำยให้
สหพันธ์ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งสำธำรณรัฐเกำหลีใต้  (Korea Federation of Small 
                                                           

131Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 20(1) 
132Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 20(4) 
133ต่อไปในวิทยำนิพนธ์ผู้เขียนจะใช้ค ำว่ำ “สถำบัน SMBA” แทน 
134Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 20(2) 
135Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 20(3) 
136Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 21(1) 
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and Medium Businesses) หน่วยงำน หรือองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำคส่วนของ SMEs กระท ำ
กำรส ำรวจแทนก็ได้137 แต่กรณีที่มีควำมจ ำเป็นในกำรท ำกำรส ำรวจดังกล่ำวรัฐบำลอำจขอให้เจ้ำของ 

SMEs หรือ องค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้ควำมร่วมมือในกำรแสดงข้อมูล หรือท ำแถลงกำรณ์ควำมเห็น
ของตน หรือแถลงกำรณ์อย่ำงอ่ืน ในกรณีเช่นว่ำนี้หำกได้รับค ำขอจำกรัฐบำลแล้ว เจ้ำของ  SMEs หรือ 
องค์กรที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ จะต้องปฏิบัติตำมค ำขอนั้น เว้นแต่จะมีพฤติกำรณ์พิเศษซึ่งท ำให้ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติกำรดังกล่ำวได้138 

นอกจำกนี้ รัฐบัญญัติดังกล่ำวยังก ำหนดหน้ำที่ของเจ้ำของ SMEs ในอันที่จะต้องกระท ำกำร
ประกอบธุรกิจโดยกำรแข่งขันผ่ำนกำรพัฒนำทำงเทคนิคและนวัตกรรม กำรจัดกำรที่เอ้ือต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ กำรบริหำรจัดกำรที่โปร่งใส และกำรรับผิดชอบต่อสังคม139 อีกทั้ง เจ้ำของ SMEs และ
บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจดังกล่ำวจะต้องให้ควำมร่วมมือกับรัฐบำลและรัฐบำล
ท้องถิ่นในกำรด ำเนินนโยบำยส ำหรับ SMEs140 นอกจำกนี้ เจ้ำของ SMEs ซึ่งมีเจตนำที่จะเข้ำร่วม
นโยบำยส ำหรับ SMEs จะต้องแสดงเอกสำรที่มีข้อมูลที่เป็นควำมจริง (Verification Documents) 
ต่อองค์กรปกครองของรำชกำรส่วนกลำง หรือ ส่วนท้องถิ่น (จำกนี้ไปจะเรียกว่ำส ำนักงำนนโยบำย
ส ำหรับธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (Administration of the Policy for Small and Medium 
Businesses) เพ่ือตรวจสอบว่ำเจ้ำของธุรกิจนั้นเข้ำลักษณะ (Acknowledged As) เจ้ำของธุรกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมตำมข้อ 2 แห่งกฎหมำยนี้หรือไม่ 141 โดยที่ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน SMBA 
ขอให้องค์กรปกครองของรำชกำรส่วนกลำง หรือ ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กำรมหำชน เช่น 
คณะกรรมกำรให้บริกำรเงินทุน (Financial Services Commission) หรือกรมภำษีกลำง (National 
Tax Service) ให้แสดงเอกสำรที่มีข้อมูลที่เป็นควำมจริง หำกผู้อ ำนวยกำรสถำบัน SMBA ถือว่ำมี
ควำมจ ำเป็น (Consider Necessary) ต่อกำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ (Applicability) 
ของเจ้ำของธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมตำมข้อ 2 แห่งกฎหมำยนี้142 ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำร
สถำบัน SMBA ขอรำยงำนภำษีต่อผู้อ ำนวยกำรกรมภำษีกลำง ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน SMBA จะต้อง
ระบุเรื่องที่ต้องกำรตรวจสอบดังต่อไปนี้ เป็นลำยลักษณ์อักษร ได้แก่ จ ำนวนพนักงำนประจ ำ (The 
Number of Regular Workers) จ ำนวนสินค้ำที่ขำยได้ (Sales Amount) จ ำนวนทุนที่ช ำระแล้ว 
และส่วนเกินทุน (Paid-In Capital, Capital Surplus) จ ำนวนทุนเรือนหุ้น (Equity Capital) จ ำนวน
ทุนทรัพย์ทั้งหมด และหนี้สินทั้งหมด (Total Assets / Total Debt) สถำนะปัจจุบันของจ ำนวนหุ้นที่
มีอยู่ และสถำนะปัจจุบันของกำรลงทุนในบริษัทอ่ืน (Current Share Status and Current 
Investment Situation on other Corporations)143 และบุคคลซึ่งได้รับกำรขอตำม (2) หรือ (3) 
                                                           

137Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 21(2) 
138Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 21(3) 
139Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 4(1) 
140Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 4(2) 
141Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 27(1) 
142Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 27(2) 
143Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 27(3) 
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จะต้องปฏิบัติตำมค ำขอนั้น เว้นแต่จะมีเหตุขัดข้อง ซึ่งท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติกำรดังกล่ำวได้144 
นอกจำกนี้ยังมีกำรก ำหนดค่ำปรับในกรณีที่มีกำรกระท ำโดยประมำท (Fines for Negligence) 
กล่ำวคือ บุคคลซึ่งได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในนโยบำยส ำหรับ  SMEs โดยแสดงเอกสำรผิดพลำด (Falsely 
Presenting Documents) ตำมข้อ 27(1) ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำล้ำนวอน145 โดยที่ค่ำปรับ
ส ำหรับกำรกระท ำโดยประมำทตำม (1) จะต้องด ำเนินกำรและจัดเก็บโดยผู้บริหำรสถำบัน SMBA 
ตำมหลักเกณฑ์ท่ีได้ก ำหนดไว้ในกฤษฎีกำประธำนำธิบดี146 

อีกท้ัง ตำมรัฐบัญญัติฉบับนี้ยังก ำหนดให้รัฐบำลจะต้องจัดตั้งองค์กรที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำร
ประกอบ SMEs และต้องท ำกำรก ำหนดนโยบำยในกำรส่งเสริมอย่ำงเหมำะสม ทั้งนี้ เ พ่ือให้
ผู้ประกอบกำรมีกำรพัฒนำธุรกิจของเขำและมีควำมเจริญเติบโตในกำรประกอบกิจกำรและก่อให้เกิด
ผลดีกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ147 จึงเป็นที่มำของกำรจัดตั้งสถำบัน SMBA ใน ค.ศ.1996 ซึ่งจัด
ว่ำเป็นหน่วยงำนที่ส ำคัญที่สุดในกำรช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริม SMEs ของเกำหลีใต้ใน
ขณะนี้148 กำรบริหำรงำนของสถำบัน SMBA นั้นกระท ำโดยเจ้ำหน้ำที่ซึ่งสังกัดอยู่ใน 7 ส ำนักงำน และ
อีก 25 แผนก นอกจำกนี้ ยังพบว่ำสถำบัน SMBA มีศูนย์ที่ประจ ำอยู่ในภูมิภำคต่ำงๆ จ ำนวน 11 ศูนย์ 
ส ำนักงำนของสถำบัน SMBA จะท ำงำนร่วมกันในกำรประสำนควำมช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบกำร 
SMEs ประกอบไปด้วยส ำนักงำนและแผนกย่อยๆ อีกจ ำนวนมำก กล่ำวคือ149 

1. ส ำนักงำนเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือวิสำหกิจขนำดจิ๋ว (Micro-Enterprise Policy Bureau) 
ส ำนักงำนนี้จะประกอบไปด้วยแผนกต่ำงๆ ได้แก่ แผนกนโยบำย แผนกส ำหรับควำมช่วยเหลือ และ
แผนกเกี่ยวกับกำรค้ำกำรตลำด ซึ่งส ำนักงำนนี้จะให้ควำมช่วยเหลือแก่วิสำหกิจขนำดจิ๋ว  (Micro 
Enterprises) โดยเฉพำะ 

2. ส ำนักงำนเกี่ยวกับกำรก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรในกำรช่วยเหลือ  SMEs (SME 
Policy Bureau) 

3. ส ำนักงำนด้ำนกำรวำงแผนและประสำนงำนในกำรช่วยเหลือ SMEs (Planning & 
Coordination Bureau) 

4. ส ำนักงำนที่เกี่ยวกับกำรช่วยเหลือกำรประกอบ SMEs ที่มีศักยภำพสูง (High Potential 
Enterprise Bureau) 
                                                           

144Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 27(4) 
145Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 28(1) 
146Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 28(2) 
147Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 13 
148Small and Medium Business Administration, Administrator's Message, 

Retrieved December 2, 2014 from http://www.smba.go.kr/eng/introduce/greeting. 
do?mc=usr0001702 

149Small and Medium Business Administration, Organization, Retrieved 
December 9, 2014 from http://www.smba.go.kr/eng/introduce/organization.do? 
mc=usr0001142 

http://www.smba.go.kr/eng/introduce/organization.do
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5. ส ำนักงำนที่ดูแลเกี่ยวกับกำรตลำด (Business Marketing Bureau) 
6. ส ำนักงำนเริ่มต้นกำรประกอบธุรกิจและควำมเสี่ยง (Business Start-up & Venture 

Bureau) 
7. ส ำนักงำนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและกระบวนกำรผลิต (Productivity & Technology 

Bureau) 
ในปัจจุบันสถำบัน SMBA ได้จัดท ำนโยบำยต่ำงๆ ส ำหรับกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร

ประกอบ SMEs ของประเทศเกำหลีใต้ซึ่งมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1. นโยบำยรำยปี 2014 (Policy Direction of the Year 2014)  
กล่ำวคือ นโยบำยกรณีนี้จะเป็นกำรก ำหนดวัตถุประสงค์และแนวทำงส ำหรับกำรช่วยเหลือ 

SMEs ของประเทศเกำหลีใต้แบบภำพรวม ซึ่งมีลักษณะเป็นกำรก ำหนดกรอบกำรส่งเสริมแบบกว้ำงๆ 
ส ำหรับใช้ในแต่ละปี ทั้งนี้เพ่ือให้องค์กรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องและมีหน้ำที่ในกำรส่งเสริม SMEs มีควำม
เข้ำใจที่ตรงกันและสำมำรถก ำหนดนโยบำยส ำหรับกำรช่วยเหลือในทิศทำงเดียวกัน โดยที่นโยบำย
ดังกล่ำวจะจ ำแนกออกเป็น 2 ประกำร  กล่ำวคือ150 

 1) Tree Major Focuses ซึ่งมีสำระส ำคัญ ได้แก่ 
(1) กำรมุ่งเน้นระบบนิเวศน์ด้ำนเศรษฐกิจแบบสร้ำงสรรค์ (Building a Creative 

Economic Ecosystem) ซึ่งสถำบัน SMBA ให้ควำมส ำคัญกับกำรเริ่มต้นในกำรประกอบ SMEs ทั้ง
พบว่ำมีกำรส่งเสริม SMEs โดยกำรจัดท ำเป็นโครงกำรระดับประเทศในระยะเวลำของครึ่งปีหลัง มีกำร
สร้ำงสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจเพ่ืออ ำนวยส ำหรับกำรลงทุน อีกทั้งมีกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำเกี่ยวกับ
รูปแบบกำรลงทุนในประเทศให้กลับมำดังเดิมเพ่ือกำรเริ่มต้นที่ดีในกำรประกอบธุรกิจใหม่ๆ  

(2) กำรเปิดบันไดแห่งกำรฟ้ืนฟูส ำหรับผู้ประกอบกำร  SMEs (Reconstructing 
the Ladder of Opportunity for SMEs) ซึ่งสถำบัน SMBA ได้มีกำรก ำจัดปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น
และเป็นอุปสรรคส ำหรับกำรประกอบ SMEs ไม่ว่ำจะเป็นกำรหักลดหย่อนอัตรำภำษี มำตรกำรในกำร
ช่วยเหลือเรื่องเงินทุน กำรมุ่งเน้นกำรวิจัยและกำรพัฒนำ (Research and Development: R&D) 
กำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำร SMEs สำมำรถแข่งขันได้ในตลำดต่ำงประเทศ และกำรเสริมสร้ำงควำม
เป็นธรรมที่ดีของกำรประกอบ SMEs และกลุ่มธุรกิจที่มีขนำดใหญ่ เป็นต้น   

(3) กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรค้ำและกำรประกอบวิสำหกิจ
อย่ำงมคีวำมสุข (Making Neighborhood Merchants and Enterprises Happy) หมำยถึง สถำบัน 
SMBA จะมีกำรสนับสนุนกำรประกอบ SMEs โดยกำรยกระดับระบบสำรสนเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับ
กำรตลำดต่ำงๆ พยำยำมที่จะเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันด้ำนรำคำของผู้ประกอบกำรขนำดย่อมและ
ตลำดแบบดั้งเดิม โดยกำรเพ่ิมกำรจัดตั้งศูนย์กระจำยสินค้ำและกำรตั้งรำคำที่ไม่สูงนัก 

 
 

                                                           
150Small and Medium Business Administration, Policy Direction of the Year, 

Retrieved December 2, 2014 from http://www.smba.go.kr/eng/polities/policyyear_01. 
do?mc=usr0001155 
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 2) ภำรกิจส ำคัญที่ท ำร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Three Major Cooperative 
Tasks) กล่ำวคือ มีกำรเสริมสร้ำงให้มหำวิทยำลัยเป็นแหล่งก ำเนิดของกำรเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบกำร
รำยใหม่ๆ สถำบัน SMBA มีควำมร่วมมือกันกับกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ICT) มีกำรวำง
แผนกำรต่ำงๆ ในอนำคตและร่วมมือกับหน่วยงำนสถิติและกำรคลังในกำรส่งเสริม SMEs อย่ำงเป็น
ระบบโดยกำรสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี รวมถึงวิเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ ในกำรประกอบวิสำหกิจ
ด้วย 

2. นโยบำยส ำหรับ SMEs (SMEs Policies)  
กล่ำวคือ นโยบำยนี้มีลักษณะเป็นกำรสนับสนุนกำรประกอบกำร SMEs ที่มีควำมละเอียด

และเป็นกำรเจำะจงมำกกว่ำนโยบำยรำยปี 2014 (Policy Direction of the Year 2014) ซึ่งสถำบัน 
SMBA เป็นผู้น ำแห่งกำรพัฒนำและส่งมอบควำมหลำกหลำยส ำหรับนโยบำยในกำรพัฒนำ SMEs 
ในทำงปฏิบัติและเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล อีกทั้งสถำบันดังกล่ำวมีควำมพยำยำมที่จะพัฒนำ SMEs 
เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรอย่ำงแท้จริง โดยที่นโยบำยส ำหรับ 
SMEs (SMEs Policies) สำมำรถแบ่งออกเป็นกำรส่งเสริมในด้ำนต่ำงๆ 7 ประกำร คือ151 

1) กำรริเริ่มในกำรท ำธุรกิจและกำรท ำธุรกิจที่มีควำมเสี่ยง (Start-ups & Venture 
Business) กล่ำวคือ สถำบัน SMBA มีภำรกิจหลักในกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ให้มีควำมเป็นมิตรต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม มีกำรอบรมแก่ผู้ที่เริ่มต้นในกำรประกอบธุรกิจของเกำหลีใต้ มีกำรวำงแผนในกำร
สร้ำงระบบเศรษฐกิจใหม่ๆ ให้เกิดควำมเข้มแข็ง มีโครงกำรในกำรส่งเสริมผู้ที่เริ่มต้นในกำรท ำธุรกิจ
หลำกหลำยโครงกำรครอบคลุมทั่วประเทศ ยิ่งไปกว่ำนั้นมีกำรส่งเสริมให้ท ำธุรกิจที่มีควำมเสี่ยงเพ่ือให้
เกิดควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องอีกด้วย ซึ่งกำรพยำยำมที่จะปรับปรุงและพัฒนำกำร
ประกอบธุรกิจที่มีควำมเสี่ยงนี้เพื่อที่จะท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมนโยบำยที่วำงไว้อย่ำงทั่วถึง 

2) งำนที่เกี่ยวกับทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource) กล่ำวคือ สถำบัน SMBA มี
ควำมต้องกำรที่จะพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เป็นล ำดับส ำคัญส ำหรับกำรพัฒนำและกำรแข่งขัน มี
นโยบำยที่ก่อให้เกดิทัศนคติ ควำมเข้ำใจที่ตรงกันในกำรฝึกอบรม กำรฝึกฝนในเรื่องทรัพยำกรมนุษย์ที่
มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรจ้ำงงำนที่เกิดขึ้น 

3) งำนที่เก่ียวกับเงินทุน (Finance) กล่ำวคือ สถำบัน SMBA มีควำมพยำมยำมที่จะให้ 
SMEs เข้ำถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องในกำรด ำเนินงำน และเพ่ือให้กิจกำรทำงธุรกิจ
เกิดกำรพัฒนำสินค้ำแบบใหม่ๆ ตลอดจนให้มีกำรลงทุนที่เพ่ิมควำมสะดวกมำกข้ึน 

4) งำนที่ เกี่ยวกับกำรตลำด (Marketing) กล่ำวคือ ผู้บริโภคมีควำมปรำรถนำที่
หลำกหลำยและมีควำมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ไม่ว่ำจะเป็นตลำดภำยในประเทศและตลำด
ระหว่ำงประเทศ สถำบัน SMBA พยำยำมที่จะช่วยเหลือตลำดภำยในประเทศเป็นส ำคัญ แต่ก็มีกำร
สร้ำงเครือข่ำยในส่วนของระบบกำรตลำดระหว่ำงประเทศให้ดีด้วย รวมทั้งเตรียมกำรที่จะให้มีกำร
เข้ำถึงกำรบริกำรและส่งออกไปยังต่ำงประเทศด้วย 
                                                           

151Small and Medium Business Administration, SME Policies, Retrieved 
December 2, 2014 from http://www.smba.go.kr/eng/polities/smepolicies_01.do? 
mc=usr0001170 
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5) งำนที่เก่ียวกับเทคโนโลยี (Technology) กล่ำวคือ มีควำมเชื่อมั่นว่ำในอนำคตระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเกำหลีใต้มีควำมต้องกำรที่จะพ่ึงพำเทคโนโลยีมำกขึ้น สถำบัน SMBA จึง
ก ำหนดนโยบำยในกำรส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมต่ำงๆ เป็นส ำคัญ 

6) วิสำหกิจขนำดจิ๋ว (Micro Enterprises) กล่ำวคือ วิสำหกิจขนำดจิ๋ว (Micro 
Enterprises) เป็นส่วนหนึ่งของวิสำหกิจของประเทศเกำหลีใต้ซึ่งมีขนำดเล็กมำก สถำบัน SMBA ได้
จัดเตรียมโครงกำรที่จะช่วยเหลือระบบกำรตลำดแบบดั้งเดิมส ำหรับกำรช่วยเหลือวิสำกิจขนำดจิ๋ว  
(Micro Enterprises) เพ่ือให้กำรประกอบวิสำหกิจดังกล่ำวส ำเร็จลุล่วง และมีควำมหลำกหลำยในกำร
ประกอบกิจกำร นอกจำกนี้ พบว่ำมำตรกำรในกำรช่วยเหลือวิสำหกิจขนำดจิ๋ว (Micro Enterprises) 
ถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรในกำรส่งเสริมกำรประกอบ SMEs ซึ่งกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดจิ๋ว 
(Micro Enterprises) ที่ผ่ำนมำโดยสถำบันดังกล่ำวสำมำรถอธิบำยได้ ดังต่อไปนี้152 

(1) นโยบำยในกำรจัดหำบริกำรส ำหรับวิสำหกิจขนำดจิ๋ว (Micro Enterprises) 
กล่ำวคือ ที่ผ่ำนมำมีควำมตั้งใจที่จะช่วยวิสำหกิจขนำดจิ๋วแบบจริงจัง ได้แก่ ในปี ค.ศ.2005 มีกำร
จัดตั้ง Micro Business Development Office อีกทั้งในปี ค.ศ.2006 มีกำรก่อตั้ง Micro 
Enterprises Promotion Agency  ซึ่งมีภำรกิจที่ส ำคัญในกำรสนับสนุนด้ำนต่ำงๆ แก่วิสำหกิจขนำด
จิ๋ว 

(2) โครงกำรช่วยเหลือเกี่ยวกับกำรตลำดและกลยุทธ์ทำงกำรตลำด กล่ำวคือ 
สถำบัน SMBA มีกำรก่อตั้งศูนย์กำรค้ำตำมแหล่งภูมิภำค ซึ่งศูนย์กำรค้ำดังกล่ำวมีควำมทันสมัย 
สะดวก และมีกำรส่งเสริมกำรขำย (Promotion Sale) ผ่ำน Online Shopping Mall โดยมีควำมมุ่ง
หมำยเพ่ือเปลี่ยนแปลงเทคนิคกำรขำย เพ่ือกำรลดต้นทุนและเป็นกำรเพ่ิมยอดขำยแก่กำรประกอบ
กิจกำร 

(3) มีกำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำเกี่ยวกับนวัตกรรม อีกทั้ง 
มีกำรก่อตั้งCommercial Complex Information System เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ
ขนำดจิ๋ว (Micro Enterprises) ในระยะเริ่มต้นของกำรประกอบกิจกำร กำรรักษำควำมมั่นคงในกำร
บริหำรจัดกำร และด ำเนินกำรต่ำงๆ เพ่ือเพ่ิมจ ำนวนผู้ประกอบกำรรำยใหม่ในปริมำณที่มำกขึ้น 

7) งำนที่เก่ียวกับกำรจัดระบบและกำรช่วยเหลือในด้ำนอ่ืนๆ แก่กำรประกอบ  
SMEs (SME Clinic System and other Areas of Support) กล่ำวคือ มีกำรจัดท ำโครงกำรซึ่งเป็น
รูปแบบของกำรท ำธุรกิจที่เพ่ิมประสิทธิภำพเเละควำมเข้มแข็งในกำรประกอบ SMEs ไม่ว่ำจะเป็นกำร
จัดกำรกับควำมเสี่ยงเพื่อให้กำรประกอบ SMEs มีกำรด ำรงอยู่และมีกำรเติบโตเพ่ิมมำกข้ึนตลอดไป 

นอกจำกนี้ ยังมีสมำคมว่ำด้วยธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (Small and Medium 
Business Corporation: SBC) กล่ำวคือ เป็นสมำคมที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่ส ำคัญในกำรพัฒนำ

                                                           
152ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขยำดย่อม, รายงานสถานการณ์วิสาหกิจราย

ย่อย ปี 2550, ค้นวันที่ 10 สิงหำคม 2558 จำก http://www.sme.go.th/Pages/art_19.aspx 
หน้ำ 335. 



51 
 

เศรษฐกิจของประเทศเกำหลีใต้ โดยมีกำรก่อตั้งสมำคมแห่งนี้ เมื่อปี ค.ศ.1979153 เป็นสมำคมที่ก่อตั้ง
โดยไม่ได้แสวงหำก ำไร แต่จัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลใน
ขณะนั้น เพ่ือเป็นตัวช่วยในกำรสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบกำร SMEs ของเกำหลีใต้ให้มีควำม
เข้มแข็งและเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ในกำรก่อตั้ง ที่ผ่ำนมำสมำคมว่ำ
ด้วยธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (Small and Medium Business Corporation: SBC) ได้
ด ำเนินนโยบำยในกำรช่วยเหลือ SMEs ทั้งด้ำนกำรเงิน ได้แก่ กำรช่วยเหลือแหล่งเงินทุนส ำหรับ 
SMEs ส ำหรับกำรขยำยกำรด ำเนินกิจกำร กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดจนกำรปรับปรุงโครงสร้ำง
ทำงธุรกิจ และนโยบำยในกำรช่วยเหลือ SMEs ในด้ำนที่ไม่ใช่กำรเงิน ได้แก่ ควำมช่วยเหลือในกำรให้
ค ำปรึกษำส ำหรับกำรประกอบธุรกิจ กำรฝึกอบรม กำรตลำด และกำรสนับสนุน SMEs เพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระดับโลกต่อไป154 
 นอกจำกนี้ ตำมรัฐบัญญัติฉบับนี้ยังก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งสถำบันกำรวิจัยพิเศษ (Designation 
of Special Research Institutes) กล่ำวคือ ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน SMBA อำจจัดตั้งและด ำเนินกำร
ให้มีสถำบันกำรวิจัยพิเศษขึ้น เพ่ือท ำกำรวิจัยและตรวจสอบ ซึ่งมีควำมจ ำเป็นต่อกำรก ำหนดนโยบำย
ส ำหรับ SMEs155 และผู้อ ำนวยกำรสถำบัน SMBA อำจให้ควำมช่วยเหลือหรือให้เงินอุดหนุน 
(Subsidize) แก่สถำบันกำรวิจัยพิเศษภำยในจ ำนวนงบประมำณที่ก ำหนด156   
 
3.2  เครือรัฐออสเตรเลีย  
 
        ออสเตรเลียมีกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย แบ่งกำรบริหำรเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

1. รัฐบำลสหพันธรัฐ หรือรัฐบำลกลำง (Federal Government)   
2. รัฐบำลแห่งรัฐ หรือรัฐบำลระดับรัฐ (State Government)   
3. รัฐบำลท้องถ่ิน (Local Government)   

 โดยที่รัฐบำลสหพันธรัฐและรัฐบำลแห่งรัฐมีอ ำนำจในกำรตรำกฎหมำยตลอดจนกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่ำงๆ ที่มีควำมแตกต่ำงกันได้157   

                                                           
153Small and Medium Business Corporation, Message from the President, 

Retrieved December 9, 2014 from http://www.sbc.or.kr/sbc/eng/contents/message.jsp 
154Small and Medium Business Corporation, Overview,  Retrieved December 

9, 2014 from http://www.sbc.or.kr/sbc/eng/contents/overview.jsp 
155Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 25(1) 
156Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 25(2) 
157ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม, รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ

ศึกษาวิจัยกฎหมายการจัดตั้งองค์กรภาครัฐท่ีท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของประเทศ
ไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ, หน้ำ 168. 
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 ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีพ้ืนที่ขนำดใหญ่ประเทศหนึ่งของโลก และมีระบบเศรษฐกิจที่มี
ควำมเข้มแข็ง อีกทั้งกำรประกอบ SMEs ก็มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งยวดต่อระบบเศรษฐกิจ กล่ำวคือ ใน
เดือนมิถุนำยน พ.ศ.2554 เศรษฐกิจของออสเตรเลียประกอบไปด้วยจ ำนวนของธุรกิจขนำดย่อม
จ ำนวน 95.9 เปอร์เซนต์ ธุรกิจขนำดกลำงจ ำนวน 3.8 เปอร์เซนต์ และธุรกิจขนำดใหญ่เพียง 0.3 
เปอร์เซนต์เท่ำนั้น158 

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีควำมน่ำสนใจเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับนักลงทุนและนักธุรกิจจำก
ต่ำงชำติที่จะมำลงทุนในออสเตรเลีย เพรำะเป็นประเทศที่มีโครงสร้ำงเกี่ยวกับสถำบันที่มี ควำม
เพียบพร้อมและมีควำมมั่นคง สำมำรถเป็นหลักประกันที่แน่นอนส ำหรับกำรประกอบธุรกิจ อีกทั้ง ยัง
เป็นประเทศที่มีปัจจัยเกี่ยวกับกำรลงทุนและอุปสรรคในกำรประกอบธุรกิจที่อยู่ในระดับต่ ำ นอกจำกนี้
พบว่ำกำรลงทุนในประเทศออสเตรเลียนักลงทุนสำมำรถลงทุนได้ในหลำยๆ ด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำน
อุตสำหกรรมเหมืองแร่ กำรเกษตรกรรม และที่เก่ียวกับกำรใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูง159 เมื่อพิจำรณำ
ถึงกำรจัดเก็บภำษีของออสเตรเลียก็มีกำรจัดเก็บภำษีที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรประกอบธุรกิจเป็นอย่ำงมำก 
อีกทั้ง แรงงำนของออสเตรเลียเป็นแรงงำนที่มีประสิทธิภำพ มีทักษะในกำรท ำงำนที่สูง แต่ค่ำจ้ำง
แรงงำนอยู่ในระดับที่ไม่สูงมำกนัก ท ำให้สำมำรถช่วยสนับสนุนให้มีกำรจ้ำงงำนและกำรลงทุนเป็น
อย่ำงดี 

เมื่อพิจำรณำจำกข้อมูลของออสเตรเลียพบว่ำในระยะเวลำที่ผ่ำนมำ จ ำนวนกำรลงทุนของนัก
ลงทุนจำกต่ำงชำติที่มำลงทุนในออสเตรเลีย (Investment Inflow) จะมีปริมำณที่สูงกว่ำกำรลงทุน
ของนักลงทุนในออสเตรเลียเอง (Investment Outflow) ส ำหรับประเทศที่มำลงทุนในออสเตรเลีย 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ นิวซีแลนด์ และสหภำพยุโรป เป็นต้น160 

ประเทศออสเตรเลียมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) ซึ่งประกอบด้วย161 
1. ธุรกิจเกี่ยวกับกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว จำกข้อมูลพบว่ำธุรกิจเกี่ยวกับกำรบริกำร

และกำรท่องเที่ยวมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกแก่เศรษฐกิจของออสเตรเลียเพรำะสำมำรถสร้ำงสัดส่วน 
GDP ในอัตรำร้อยละ 68 ส่วนธุรกิจเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวก็สำมำรถสร้ำงรำยได้แก่ประเทศ
ออสเตรเลียในปริมำณที่สูงโดยเฉลี่ยในแต่ละปีประมำณ 35,000 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย 

                                                           
158Government Affairs & Public Policy, A Deregulation Plan for Australian 

SMEs December 2014, Retrieved August 10, 2015 from http://business.nab.com.au/ 
wp-content/uploads/2014/12/nabs-deregulation-plan-for-australian-smes-december-
2014-pdf.pdf 

159กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ, ประเทศออสเตรเลีย, ค้นวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2557, 
หน้ำ 8, จำก http://www.dtn.go.th/images/stories/country_profile/Australia.pdf 

160เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 10. 
161ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสำน, อุตสาหกรรมหลักและภาพรวมด้านการตลาดของ

ประเทศออสเตรเลีย, ค้นวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2557 จำก  http://www.ecberkku.com/ 
consumer/consumer1/l3.html 
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2. ธุรกิจเกี่ยวกับกำรท ำเหมืองแร่ กำรท ำเหมืองแร่ในออสเตรเลียมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำง
มำก เพรำะพบว่ำมีกำรท ำเหมืองแร่ในทุกๆ ภูมิภำคของประเทศ สำมำรถสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่
พลเมืองได้เป็นอย่ำงด ี

3.  ธุรกิจเกี่ยวกับกำรเงิน สืบเนื่องมำจำกออสเตรเลียมีธนำคำรที่มีขนำดใหญ่มำก ซึ่งอำจ
รู้จักกันในชื่อ “บิ๊กโฟร์” ซึ่งธนำคำรแห่งนี้มีบทบำทเกี่ยวกับกำรควบคุมด้ำนกำรเงินภำยในประเทศ 
อีกท้ังมูลค่ำในส่วนของรำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดติดอันดับโลกอีกด้วย 

 
3.2.1  ค านิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
ค ำจ ำกัดควำม SMEs ของประเทศออสเตรเลียนั้น พบว่ำในปัจจุบันยังไม่มีกำรบัญญัติค ำ

นิยำมที่มีควำมหมำยเป็นอย่ำงเดียวกัน ทั้งนี้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบ  SMEs ของ
ออสเตรเลียก็ได้มีกำรก ำหนดควำมหมำย และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ เพ่ือก ำหนดว่ำกำรด ำเนินกิจกำรทำง
ธุรกิจใดบ้ำงที่มีลักษณะเป็นกำรประกอบ SMEs162 โดยหน่วยงำนที่มีกำรก ำหนดค ำนิยำมดังกล่ำว 
ได้แก่ 
 3.2.1.1 ส ำนักงำนว่ำด้วยสถิติแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Bureau of  

Statistics)  
ส ำนักงำนนี้มีกำรก ำหนดควำมหมำยของธุรกิจขนำดจิ๋ว (Micro Businesses) ธุรกิจ

ขนำดย่อม (Small Businesses) ธุรกิจขนำดกลำง (Medium Businesses) และธุรกิจขนำดใหญ่ 
(Large Businesses) ไว้163 คือ 

                                                           
162สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์เพื่อเปรียบเทียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเเละส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 
ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย, หน้ำ 22. 

163Australian Bureau of Statistics, DefIining Small Business, Retrieved April 23, 
2015 from http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/1321.0; 

1)  Defining  Small  Business 
For the purposes of this publication a small business is defined as a business 

employing less than 20 people. Categories of small businesses include: 
(1) Non-employing businesses - sole proprietorships and partnerships 

without employees; 
(2) Micro businesses - businesses employing less than 5 people, including  

non-employing businesses; 
(3) Other small businesses - businesses employing 5 or more people, but 

less than 20 people; 
Small businesses tend to have the following management or organisational 

characteristics: 
(1)  Independent ownership and operations; 

 

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/1321.0
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1) ธุรกิจขนำดย่อม (Small Businesses) 
ส ำหรับค ำนิยำมหรือควำมหมำยของธุรกิจขนำดย่อม (Small Businesses)  

มีกำรก ำหนดไว้ หมำยถึง ธุรกิจที่ประกอบไปด้วยจ ำนวนกำรจ้ำงงำนไม่เกิน 20 คน ซึ่งประเภทของ
ธุรกิจขนำดย่อมประกอบไปด้วย 

(1) ธุรกิจที่ไม่มีกำรจ้ำงงำน คือ ธุรกิจที่มีเจ้ำของเพียงผู้เดียว และที่
เป็นหุ้นส่วนโดยไม่มีลูกจ้ำงหรือพนักงำนแต่อย่ำงใด 

(2) ธุรกิจขนำดจิ๋ว (Micro Businesses)164 คือ เป็นกำรด ำเนินกิจกำร
ทำงเศรษฐกิจที่มีจ ำนวนลูกจ้ำงหรือพนักงำนน้อยกว่ำ 5 คน และรวมถึงบุคคลที่ประกอบอำชีพอิสระ
หรือธุรกิจส่วนตัวนั่นเอง ธุรกิจขนำดจิ๋วโดยทั่วๆ ไปแล้วมีควำมสัมพันธ์กับธุรกิจขนำดย่อม (Small 
Businesses) แม้ว่ำธุรกิจขนำดย่อมจะประกอบด้วยจ ำนวนลูกจ้ำง หรือพนักงำนจ ำนวน 5-19 คน ก็
ตำม ซึ่งธุรกิจขนำดจิ๋ว (Micro Businesses) ธุรกิจขนำดย่อม (Small Businesses) และธุรกิจขนำด
กลำง (Medium Businesses) มีควำมเชื่อมโยงเข้ำด้วยกัน ทั้งนี้ธุรกิจขนำดจิ๋วมีสัดส่วนจ ำนวนมำกใน
ประเทศออสเตรเลียและมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งในระบบเศรษฐกิจ เพรำะก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำน 
กำรสร้ำงสรรค์สินค้ำ และกำรบริกำรต่ำงๆ ในตลำดนั่นเอง 

(3) ธุรกิจขนำดย่อมอ่ืนๆ คือ ธุรกิจที่ประกอบด้วยจ ำนวนกำรจ้ำงงำน
เกินกว่ำ 5 คน แต่ไม่เกิน 20 คน ธุรกิจขนำดย่อมมีลักษณะกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรจัดกำร และ
รำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(3.1)  เจ้ำของมีควำมเป็นอิสระ คล่องตัวในกำรด ำเนินงำน 
(3.2)  เจ้ำของสำมำรถควบคุมดูแล จัดกำรและตรวจสอบกิจกำร

ของตนได้อย่ำงใกล้ชิด 
(3.3)  เจ้ำของสำมำรถตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของตนได้

อย่ำงรวดเร็ว 
 
 
 
                                                           

(2)  Close control by owners/managers who also contribute most, if not 
all the operating capital; and 

(3)  Principal decision-making by the owners/managers. 
2)  Medium businesses - businesses employing 20 or more people, but less 

than 200 people; and 
3)  Large businesses - businesses employing 200 or more people. 
164The NSW Government Procurement, SME in Australia, Retrieved April 23, 

2015 from  http://www.dcmsme.gov.in/Policies/highlights_of_internatinal_policies/ 
Australia.pdf; The NSW Government, Introduction to Micro-business, Retrieved April 
23, 2015 from http://toolkit.smallbiz.nsw.gov.au/part/20/99/449 
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2) ธุรกิจขนำดกลำง (Medium Businesses) 
ส ำนักงำนว่ำด้วยสถิติแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Bureau of 

Statistics) ได้ก ำหนดค ำนิยำมของธุรกิจขนำดกลำง หมำยถึง ธุรกิจที่ประกอบไปด้วยจ ำนวนกำรจ้ำง
งำนเกินกว่ำ 20 คน แต่ไม่เกิน 200 คน 

3) ธุรกิจขนำดใหญ่ (Large Businesses)  
หมำยถึง ธุรกิจที่มีจ ำนวนกำรจ้ำงงำนเกินกว่ำ  200 คนขึ้นไป 
 

ตารางท่ี 3.3 ค ำนิยำม SMEs ของส ำนักงำนว่ำด้วยสถิติแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian 
Bureau of Statistics) 

 

 
จ านวน 

การจ้างงาน 
(คน) 

ธุรกิจขนาดจิ๋ว 
 (Micro 

Businesses) 

ธุรกิจขนาดย่อม 
(Small 

Businesses) 

ธุรกิจขนาดกลาง 
 (Medium 

Businesses) 

ธุรกิจขนาดใหญ่ 
(Large 

Businesses) 

1-4 5-20 21-200 เกินกว่ำ 200 

 
3.2.1.2 ส ำนักงำนภำษีแห่งออสเตรเลีย (Australian Tax Office) 
ส ำนักงำนแห่งนี้ได้มีกำรให้ค ำจ ำกัดควำมของธุรกิจที่มีขนำดย่อม หมำยถึง กำร

ด ำเนินธุรกิจในด้ำนต่ำงๆ โดยมีรำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจนั้นๆ ไม่เกินจ ำนวน 10,000,000 ดอลลำร์
ออสเตรเลีย165 

3.2.1.3 AusIndustry  
กล่ำวคือ องค์กรแห่งนี้ เป็นองค์กรหนึ่ งซึ่งสังกัดกรมอุตสำหกรรม นวัตกรรม 

วิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและกำรศึกษำ (Department of Innovation Science Research and 
Tertiary Education) โดยมีหน้ำที่ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ และส่งเสริมเกี่ยวกับกำรประกอบ
อุตสำหกรรม166 โดยที่องค์กรดังกล่ำวได้มีกำรให้ค ำจ ำกัดควำมของธุรกิจที่มีขนำดย่อม หมำยถึง กำร
ด ำเนินธุรกิจซึ่งประกอบไปด้วยจ ำนวนรำยได้ไม่เกิน 5,000,000 ดอลลำร์ออสเตรเลีย167 
                                                           

165ศุภัช ศุภชลำสัย และคณะ, การด าเนินมาตรการสนับสนุน SMEs ของต่างประเทศ 
(กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน อิตาลี และออสเตรเลีย) (กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม, 
2544), หน้ำ 6-6. 

166ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม, รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ
ศึกษาวิจัยกฎหมายการจัดตั้งองค์กรภาครัฐท่ีท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของประเทศ
ไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ, หน้ำ 132. 

167สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์เพื่อเปรียบเทียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเเละส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย  
ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย, หน้ำ 22. 
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3.2.1.4 กฎหมำยว่ำด้วยบริษัท ค.ศ.2001 (Corporations Act 2001) 
ซึ่งพระรำชบัญญตินี้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 50 ใน ค.ศ.2001 ได้มีกำรก ำหนด

ควำมหมำยของธุรกิจขนำดย่อม (Small Business) ไว้ในมำตรำ 761G (12)168 หมำยถึง ธุรกิจที่มี
กำรจ้ำงงำน ดังต่อไปนี้ 

1) ถ้ำเปน็ธุรกิจที่เก่ียวกับภำคกำรผลิต มีจ ำนวนกำรจ้ำงงำนน้อยกว่ำ 100 
คน 

2) ถ้ำเป็นธุรกิจอ่ืนๆ มีจ ำนวนกำรจ้ำงงำนน้อยกว่ำ 20 คน 
 

ตารางท่ี 3.4 ค ำนิยำมธุรกิจขนำดย่อมตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยบริษัท ค.ศ.2001 (Corporations 
Act 2001) 

 
ธุรกิจขนาดย่อม (Small Business) 

ประเภทกิจการ จ านวนการจ้างงาน (คน) 

กิจกำรผลิต น้อยกว่ำ 100 คน 

กิจกำรอ่ืนๆ  น้อยกว่ำ 20 คน 

 
3.2.2  กฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
ในประเทศออสเตรเลียกำรประกอบธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หรือ  SMEs ถือว่ำมี

บทบำทส ำคัญมำกต่อเศรษฐกิจของประเทศซึ่งจะเห็นได้จำกจ ำนวนสถิติของ  SMEs ซึ่งมีสัดส่วนมำก
ที่สุดดังได้กล่ำวไปแล้ว เช่นนี้กำรสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจในออสเตรเลียจึงเน้นกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแก่ SMEs เป็นพิเศษซึ่งกำรช่วยเหลือจะแบ่งออกเป็น กำรให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำ
ส ำหรับกำรประกอบธุรกิจ กำรให้ควำมช่วยเหลือเกี่ยวกับกำรน ำระบบเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมมำ
ประยุกต์ใช้กับกำรประกอบธุรกิจ และกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเงินทุนแก่กำรประกอบธุรกิจ เป็น
ต้น169 โดยที่กำรให้ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวภำครัฐสำมำรถที่จะก ำหนดเป็นมำตรกำรหรือนโยบำยใน
กำรช่วยเหลือได้โดยไม่จ ำต้องอำศัยบทบัญญัติกฎหมำยมำรองรับ จึงส่งผลให้ประเทศออสเตรเลียไม่มี

                                                           
168Corporations Act 2001, No. 50 of 2001 as amended, Section 761G (12)  

small business means a business employing less than: 
 (a) If the business is or includes the manufacture of goods—100 people; or 
 (b) Otherwise—20 people. 
169ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 

โครงการศึกษาวิจัยกฎหมายการจัดตั้งองค์กรภาครัฐท่ีท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของ
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ, หน้ำ 131.   
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กำรบัญญัติกฎหมำยส่งเสริมกำรประกอบ SMEs โดยตรง แต่เมื่อผู้เขียนศึกษำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องก็
พบว่ำมีกฎหมำยที่ก ำหนดให้สิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์แก่กำรประกอบธุรกิจ ได้แก่ 

  3.2.2.1 กฎหมำยว่ำด้วยบริษัท ค.ศ.2001 (Corporation Act 2001)  
กล่ำวคือ กฎหมำยฉบับนี้บัญญัติขึ้นมำเพ่ือช่วยสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจขนำด

ย่อม (Small Business Programs) โดยกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับกำรประกอบธุรกิจขนำดย่อม (Small 
Business Guide) ตั้งแต่กำรเริ่มก่อตั้งบริษัท กำรจดทะเบียนบริษัท รูปแบบในกำรประกอบธุรกิจ 
กำรลงนำมในเอกสำรและหนังสือสัญญำต่ำงๆ และกำรจัดหำทุนในกำรด ำเนินงำนของบริษัทเมื่อ
ประสบปัญหำทำงกำรเงิน เป็นต้น170 โดยที่ในกฎหมำยฉบับนี้จะก ำหนดให้บริษัทส่วนบุคคลขนำด
ย่อม (Small Proprietary Company) ได้รับสิทธิพิเศษ อำทิ ไม่ต้องจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน
ประจ ำปี171 และไม่ต้องระบุเนื้อหำในรำยงำนทำงกำรเงินที่มีควำมสัมพันธ์กันกับมำตรฐำนทำงบัญชี
ทั้งหมดก็ได้ เป็นต้น 

  3.2.2.2 กฎหมำยกองทุนร่วมพัฒนำ ค.ศ.1992 (Pooled Development Funds 
Act 1992) 

กล่ำวคือ กฎหมำยฉบับนี้ก ำหนดให้มีกำรส่งเสริมกำรประกอบ SMEs ในประเทศ
ออสเตรเลียโดยกำรจัดท ำโครงกำรกองทุนร่วมพัฒนำ (Pooled Development Funds: PDFs) ซึ่งมี
เจตนำรมณ์เพ่ือกำรพัฒนำและแสดงให้เห็นถึงศักยภำพของตลำดส ำหรับกำรจัดหำเงินทุน (รวมถึงกำร
ร่วมทุน) แก่ SMEs ในประเทศออสเตรเลียที่มีคุณสมบัติเหมำะสม172 เพรำะกำรประกอบ SMEs มัก
ประสบปัญหำเรื่องกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน 

นอกจำกประเทศออสเตรเลียไม่มีกำรบัญญัติกฎหมำยที่มีผลต่อกำรส่งเสริมกำร
ประกอบ SMEs เป็นกำรเฉพำะแล้ว ยังพบว่ำยังไม่มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนหรือองค์กรที่มีหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบในกำรส่งเสริมกำรประกอบวิสำหกิจดังกล่ำวเป็นกำรเฉพำะเช่นกัน แต่เมื่อพิจำรณำ
หน่วยงำนที่มีบทบำทส ำคัญส ำหรับกำรสนับสนุนกำรประกอบ SMEs ได้แก่ 

1)  สมำคมว่ำด้วยวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งออสเตรเลีย (The 
SME Association of Australia: SMEA)173  

กล่ำวคือ สมำคม SMEA เล็งเห็นว่ำ SMEs เป็นหน่วยธุรกิจที่มีควำมส ำคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจของออสเตรเลียเปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งสมำคม 
SMEA ก็สนับสนุนกลุ่มธุรกิจเช่นนี้ตลอดมำเพ่ือให้มีกำรเจริญเติบโตและมีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
สมำคม SMEA ก่อตั้งขึ้นมำเพ่ือสนับสนุนกำรประกอบวิสำหกิจไม่ว่ำจะเป็นผู้ประกอบกำร หรือ
                                                           

170สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์เพื่อเปรียบเทียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเเละส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 
ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย, หน้ำ 54. 

171Corporations Act 2001, No. 50 of 2001 as amended, Sections 292(2) 
172Pooled Development Funds Act 1992, Act No. 100 of 1992 as amended,  

Sections 3(1) 
173ต่อไปในวิทยำนิพนธ์ผู้เขียนจะใช้ค ำว่ำ “สมำคม SMEA” แทน 
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เจ้ำของธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งสมำคม SMEA เป็นสมำคมที่ก่อตั้งขึ้นมำโดยไม่แสวงหำก ำไรโดยก่อตั้งเมื่อ
วันที่ 6 ตุลำคม ค.ศ.2011 และนับตั้งแต่มีกำรก่อตั้งก็มีกำรช่วยเหลือแก่ SMEs อย่ำงต่อเนื่องไม่ว่ำจะ
เป็นกำรเสนอโครงกำรในกำรช่วยเหลือ SMEs หลำยโครงกำรแก่รัฐบำล ได้แก่ กำรสร้ำงกลุ่มเครือข่ำย
และกำรเชื่อมโยงเกี่ยวกับกำรศึกษำ กำรสร้ำงองค์กรทำงธุรกิจ กำรผลิตวำรสำรที่เกี่ยวกับกำร
ประกอบ SMEs โดยเฉพำะ ทั้งนี้ สมำคม SMEA มีควำมปรำถนำที่จะให้ผู้ประกอบกำรที่เป็นสมำชิก
ประสบควำมส ำเร็จและมีควำมเจริญก้ำวหน้ำในกำรประกอบกิจกำร 174 อีกทั้งสมำคม SMEA มี
วิสัยทัศน์ (Vision) ที่ส ำคัญ คือ กำรสร้ำงผู้ประกอบกำร SMEs ให้ประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนิน
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจและเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส ำคัญที่สุดในกำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตแก่เศรษฐกิจ
ของประเทศออสเตรเลีย และภำรกิจหลัก (Mission) ของสมำคม SMEA  คือ ต้องกำรที่จะให้
ผู้ประกอบกำร SMEs  ซึ่งเป็นสมำชิกของ สมำคม SMEA มีกำรเชื่อมโยงกับสมำคม องค์กร 
สถำนศึกษำระดับสูง และกำรเข้ำถึงควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำลอย่ำงครบครัน ทั้งนี้เพ่ือให้กำร
ประกอบ SMEs ประสบควำมส ำเร็จและมีกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ175 

 2) AusIndustry   
กล่ำวคือ องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งสังกัดกรมอุตสำหกรรม นวัตกรรม 

วิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและกำรศึกษำ (Department of Innovation Science Research and 
Tertiary Education) โดยมีหน้ำที่ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ และส่งเสริมเกี่ยวกับกำรประกอบ
อุตสำหกรรม อำทิ กำรมอบเงินสนับสนุนนวัตกรรม กำรให้สิทธิพิเศษเรื่องภำษี (Tax & Duty 
Concessions) เป็นต้น โดย AusIndustry จะท ำงำนร่วมกันกับทุกภำคส่วนของหน่วยงำนรัฐบำล176  

3) กรมอุตสำหกรรม นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและกำรศึกษำ
(Department of Innovation Science Research and Tertiary 
Education)  

กล่ำวคือ เป็นหน่วยงำนหนึ่งซึ่ งมีสถำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐบำล
ออสเตรเลีย มีบทบำทในกำรช่วยเหลือ ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และเป็นผู้ประสำนงำนเรื่องต่ำงๆ กับ
หน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เป็นหน่วยงำนของรัฐในกำรวำงกรอบนโยบำยและโครงกำรส ำหรับกำรช่วยเหลือ
ผู้ประกอบกำรขนำดย่อม ที่ผ่ำนมำได้ด ำเนินมำตรกำรในกำรสนับสนุนธุรกิจขนำดย่อมอย่ำงต่อเนื่อง 
เช่น177 
                                                           

174The SME Association of Australia, Welcome to the SME Association of 
Australia, Retrieved December 6, 2014 from https://www.smea.org.au/ 

175The SME Association of Australia, Our Vision, Retrieved December 6, 2014 
from https://www.smea.org.au/aboutus/our-vision 

176ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
โครงการศึกษาวิจัยกฎหมายการจัดตั้งองค์กรภาครัฐท่ีท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของ
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ, หน้ำ 132-133.  

177ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม, SMEs Internationalization 
สรุปหัวใจหลักการส่งเสริม SMEs ไทยก้าวไกลสู่สากล, หน้ำ 77. 
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(1) โครงกำรให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำในกำรประกอบธุรกิจขนำดย่อม 
(Small Business Advisory Services)  

กล่ำวคือ เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำใน
ทุกๆ ด้ำนแก่ธุรกิจขนำดย่อม เช่น กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจทั่วๆ ไป กำรก ำหนดแผนธุรกิจ กำรบริหำร
จัดกำรเงินทุน กำรให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับกฎหมำยที่เก่ียวข้องในกำรประกอบกิจกำร เป็นต้น 

(2) โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือธุรกิจขนำดย่อม (Small Business 
Support Line: SBSL)  

กล่ำวคือ เป็นโครงกำรที่ให้ควำมช่วยเหลือธุรกิจขนำดย่อมที่เพ่ิงเริ่ม
ประกอบกิจกำรส ำหรับกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลที่ส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยที่มีกำรให้บริกำร Live 
Chat ซึ่งสำมำรถติดต่อสนทนำกับผู้ขอรับบริกำรได้หลำยช่องทำง ไม่ว่ำจะเป็นกำรสนทนำผ่ำน
โทรศัพท์ จอหมำยอิเล็กทรอนิกส์ และกำรสนทนำสดผ่ำนเว็บไซต์ www.business.gov.au 

 
3.3  ญี่ปุ่น  
 

ภำยหลังจำกสงครมโลกครั้งที่ 2 ประเทศญี่ปุ่นได้รับควำมบอบช้ ำจำกสงครำมเป็นอย่ำงมำก
ส่งผลให้เศรษฐกิจตกต่ ำ แต่ก็สำมำรถฟ้ืนตัวได้อย่ำงรวดเร็วเนื่องจำกปัจจัยหลำยๆ อย่ำง ไม่ว่ำจะเป็น
กำรแทรกแซงของรัฐบำล แรงงำนที่ถูกและมีคุณภำพ อัตรำกำรออมและกำรลงทุนที่สูง เป็นต้น ปัจจัย
ต่ำงๆ เหล่ำนี้ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นเติบโตเป็นล ำดับ ซึ่งปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นมีเศรษฐกิจ
ใหญ่เป็นล ำดับที่ 2 ของโลก รองจำกประเทศสหรัฐอเมริกำเมื่อวัดด้วยจีดีพีก่อนอัตรำเงินเฟ้อ และ
อันดับที่ 3 รองจำกประเทศสหรัฐอเมริกำและประเทศจีนเมื่อวัดด้วยอ ำนำจซื้อ และญี่ปุ่นเป็นประเทศ
ที่เป็นผู้น ำในเรื่องควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมด้ำนต่ำงๆ อำทิ รถยนต์ และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น178 

ปัจจุบัน ญี่ปุ่นมีจ ำนวนผู้ประกอบกำร SMEs กว่ำร้อยละ 99.7 ของจ ำนวนผู้ประกอบกำรทั้ง
ประเทศ และสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้ประเทศได้สูงถึง 48.4 พันล้ำนเยน หรือคิดเป็น 14.98 ล้ำนล้ำน
บำทต่อปี179 

 
 
 

                                                           
178ส ำนักงำนแรงงำนประเทศญี่ปุ่น, สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ, ค้นวันที่ 12 มิถุนำยน 2558 

จำก http://japan.mol.go.th/node/301 
179กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม, ส ำนักบริหำรกลำง, กลุ่มประชำสัมพันธ์, กระทรวง

อุตสาหกรรมเร่งเครื่องไตรมาส 4 รุกจับมือ “เอสเอ็มอาร์เจ” เดินหน้าเสริมแกร่ง SMES ไทย-
ญี่ปุ่น, ค้นวันที่ 26 เมษำยน 2558 จำก http://www.industry.go.th/center_mng_gad/ 
index.php/2013-11-25-19-26-26/2013-11-26-04-08-56/item/690-4-smes 

http://www.business.gov.au/
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3.3.1  ค านิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ในประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมำยที่บัญญัติค ำนิยำมของ SMEs ได้แก่ กฎหมำยพ้ืนฐำนวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อม ค.ศ.1999 (Small and Medium-Sized Enterprise Basic Act 1999) 
กล่ำวคือ เจตนำรมณ์ของกฎหมำยฉบับนี้ คือ กำรส่งเสริมมำตรกำรในรูปแบบที่มีเนื้อหำครอบคลุม
ส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ“SMEs”) โดยกำรสร้ำงหลักกำร
พ้ืนฐำนนโยบำยขั้นพ้ืนฐำนและสำระส ำคัญพ้ืนฐำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรส ำหรับ SMEs และ
อธิบำยควำมรับผิดชอบอื่นๆ ของรัฐและหน่วยงำนส่วนท้องถิ่นของรัฐให้ชัดเจนขึ้นเพ่ือที่จะน ำไปสู่กำร
พัฒนำเศรษฐกิจของประเทศและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน180 

ซึ่งกฎหมำยพ้ืนฐำนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ค.ศ.1999 (Small and Medium-
Sized Enterprise Basic Act 1999) ได้ให้ขอบเขตและค ำจ ำกัดควำมของ SMEs ไว้ในข้อที่ 2181  
กล่ำวคือ   
                                                           

180Small and Medium-sized Enterprise Basic Act 1999, Article 1 
The purpose of this Law is to promote in a comprehensive manner measures 

for small and medium enterprises (hereinafter referred to as “SMEs”) by establishing 
the basic principles, basic policies and other basic matters relating to measures for 
SMEs and clarifying the responsibilities, etc. of the State and of local public entities, 
so as to contribute to the sound development of the national economy and 
improvement in the quality of life of the people. 

181Small and Medium-Sized Enterprise Basic Act 1999, Article 2 
The SMEs covered by the measures adopted by the State under this Law 

shall in general be those that fall under any of the following items, and the scope 
thereof shall be determined for each measure so that such measures may be 
effectively implemented to realize the basic principles described in the following 
Article 

 (1) Any entity which is a company whose capital or total amount of 
investment does not exceed three hundred million yen (300,000,000 yen), or a 
company or an individual whose regular workforce does not exceed three hundred 
persons, and which is principally engaged in manufacturing, construction, 
transportation or any other category of business (except those categories of business 
mentioned in any of items (2) to (4) below) 

 (2) Any entity which is a company whose capital or total amount of 
investment does not exceed one hundred million yen (100,000,000 yen), or a 
company or an individual whose regular workforce does not exceed one hundred 
persons, and which is principally engaged in the wholesale trade 

 (3) Any entity which is a company whose capital or total amount of 
investment does not exceed fifty million yen (50,000,000 yen), or a company or an 
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ผู้ประกอบกำร SMEs ที่อยู่ภำยใต้มำตรกำรซึ่งน ำมำใช้โดยภำครัฐภำยใต้กฎหมำยนี้ 
โดยทั่วไปจะเป็นผู้ที่ต้องตระหนักถึงหลักกำรพื้นฐำน ตกอยู่ภำยใต้รำยกำรและขอบเขตที่จะถูกก ำหนด
ส ำหรับแต่ละมำตรกำรเพื่อให้มำตรกำรดังกล่ำวด ำเนินกำรต่อไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งองค์กรเช่น
ว่ำนั้นมีลักษณะที่อธิบำยได้ ดังต่อไปนี้ 

1. หน่วยงำนหรือองค์กรใดๆ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีเงินทุนหรือจ ำนวนเงินรวมของกำรลงทุนไม่
เกิน 300,000,000 เยน หรือบริษัท หรือเอกชนที่มีพนักงำนประจ ำไม่เกินสำมร้อยคนซึ่งด ำเนินธุรกิจ
หลักในส่วนของกำรก่อสร้ำงกำรขนส่งหรือธุรกิจประเภทอ่ืนๆ (ยกเว้นประเภทที่กล่ำวถึงในรำยกำร
ใดๆ 2. และ 4. ด้ำนล่ำง) 

2. หน่วยงำนหรือองค์กรใดๆ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีเงินทุนหรือจ ำนวนเงินรวมของกำรลงทุนไม่
เกิน 100,000,000 เยน หรือบริษัท หรือเอกชนที่มีพนักงำนประจ ำไม่เกินหนึ่งร้อยคนซึ่งด ำเนินธุรกิจ
หลักในกำรค้ำส่ง 

3. หน่วยงำนหรือองค์กรใดๆ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีเงินทุนหรือจ ำนวนเงินรวมของกำรลงทุนไม่
เกิน 50,000,000 เยน หรือบริษัท หรือเอกชนที่มีพนักงำนประจ ำไม่เกินหนึ่งร้อยคนซึ่งด ำ เนินธุรกิจ
หลักใน อุตสำหกรรมกำรบริกำร 

4. หน่วยงำนหรือองค์กรใดๆ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีเงินทุนหรือจ ำนวนเงินรวมของกำรลงทุนไม่
เกิน 50,000,000 เยน หรือบริษัท หรือเอกชนที่มีพนักงำนประจ ำไม่เกินห้ำสิบคนซึ่งด ำเนินธุรกิจหลัก
ในกำรค้ำปลีก  

อีกท้ัง ตำมกฎหมำยฉบับเดียวกันนี้ก็ได้ก ำหนดค ำนิยำมของวิสำหกิจขนำดเล็ก หรือวิสำหกิจ
ขนำดจิ๋วไว้ด้วย ซึ่งค ำว่ำ “วิสำหกิจขนำดเล็ก หรือ วิสำหกิจนำดจิ๋ว” (Small Enterprise) ที่ใช้ใน
กฎหมำยฉบับนี้โดยทั่วไปจะหมำยถึงองค์กรที่มีพนักงำนประจ ำไม่เกินยี่สิบคน (หรือห้ำคนในกรณีของ
ผู้ประกอบกำรที่ประกอบธุรกิจหลักในกำรค้ำหรืออุตสำหกรรมกำรบริกำร)182 

                                                           

individual whose regular workforce does not exceed one hundred persons, and 
which is principally engaged in the service industry 

 (4) Any entity which is a company whose capital or total amount of 
investment does not exceed fifty million yen (50,000,000 yen), or a company or an 
individual whose regular workforce does not exceed fifty persons, and which is 
principally engaged in the retail trade. 

182Small and Medium-sized Enterprise Basic Act 1999, Article 2. 
 The term “small enterprise” as used in this Law shall generally mean an 

enterprise with a regular workforce not in excess of twenty persons (or five persons 
in the case of enterprises which are principally engaged in commerce or the service 
industry). 
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ตารางท่ี 3.5 ค ำนิยำมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ตำมกฎหมำยพ้ืนฐำนวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม ค.ศ.1999 (Small and Medium-Sized Enterprise 
Basic Act 1999)183 

 
 
 

 
ประเภทกิจการ 

 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

วิสาหกิจขนาดเล็ก  
หรือ วิสาหกิจนาดจิ๋ว  
 (Small Enterprise) 

เงินทุนหรือจ านวนเงิน
รวมของการลงทุน 

 (เยน) 

 
พนักงานประจ า (คน) 

 
พนักงานประจ า (คน) 

กำรก่อสร้ำงกำรขนส่ง
หรือธุรกิจประเภทอ่ืนๆ 

(ยกเว้นประเภทที่
กล่ำวถึงในรำยกำร  

ใดๆ 2. และ 4. 
ด้ำนล่ำง) 

 

 
 

ไม่เกิน 300,000,000
เยน 

 
 

ไม่เกิน 300 คน 

 
 

ไม่เกิน 20 คน 

กำรค้ำส่ง ไม่เกิน 100,000,000
เยน 

ไม่เกิน 100 คน ไม่เกิน 5 คน 

อุตสำหกรรมกำร
บริกำร 

 

ไม่เกิน 50,000,000
เยน 

 

ไม่เกิน 100 คน 
 

ไม่เกิน 5 คน 

กำรค้ำปลีก ไม่เกิน 50,000,000
เยน 

ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 5 คน 

 
 
 
 
 
 

                                                           
183Japan, Ministry of Economy, Trade and Industry, Small and Medium 

Enterprise Agency, Japan’s Policy on Small and Medium Enterprises (SMEs) and 
Micro Enterprises, Retrieved July 10, 2015 from http://www.chusho.meti.go.jp/sme_ 
english/ outline/04/20131007.pdf  
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3.3.2 กฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
กฎหมำยที่มีผลต่อกำรส่งเสริมกำรประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ของ

ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่   
3.3.2.1 กฎหมำยพื้นฐำนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ค.ศ.1999 (Small  
 and Medium-Sized Enterprise Basic Act 1999)  
กล่ำวคือ กฎหมำยฉบับนี้ได้รับกำรตรำขึ้นในปี ค.ศ.1963 ต่อมำมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม

ในปี ค.ศ.1999 ซึ่งกฎหมำยที่มีบทบัญญัติในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรประกอบ  SMEs อย่ำง
แท้จริง  เพรำะก ำหนดหลักกำรพ้ืนฐำน นโยบำยพ้ืนฐำน และสำระส ำคัญพ้ืนฐำนอ่ืนๆ ที่มีควำม
เกี่ยวข้องในกำรให้ควำมช่วยเหลือวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) นอกจำกนี้ยังก ำหนด
ควำมรับผิดชอบอ่ืนๆ ทั้งของรัฐและหน่วยงำนส่วนท้องถิ่นเพ่ือที่จะน ำไปสู่กำรพัฒนำเศรษฐกิจของ
ประเทศและกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน184 เนื่องจำกเล็งเห็นว่ำ SMEs มีบทบำทส ำคัญที่
จะรักษำและส่งเสริมควำมอยู่รอดของเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น โดยท่ำมกลำงสิ่งอ่ืนใดก่อให้เกิด
อุตสำหกรรมใหม่ เพ่ิมโอกำสกำรจ้ำงงำน สนับสนุนให้มีกำรแข่งขันในตลำดและพลิกพ้ืนเศรษฐกิ จ
ท้องถิ่น กำรเติบโตที่หลำกหลำย กำรขับเคลื่อน และกำรพัฒนำ SMEs จะต้องได้รับกำรสนับสนุนโดย
กำรส่งเสริมส ำหรับกำรเริ่มท ำและนวัตกรรมทำงธุรกิจ ส่งเสริมรำกฐำนทำงธุรกิจ เพ่ือที่จะรองรับต่อ
สภำวะกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม185 ซึ่งหลักกำร นโยบำย 
ตลอดจนสำระส ำคัญที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยหมำยฉบับนี้มีควำมละเอียด และครอบคลุมในกำร
ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ในทุกๆ ด้ำน ได้แก่   

1) รัฐบำลจะต้องท ำกำรส่งเสริมกำรวิจัย กำรพัฒนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่ำงๆ เพ่ือให้ผู้ประกอบกำร SMEs สำมำรถสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ และกำรให้บริกำรใหม่ๆ  ได้186 

2) รัฐบำลจะต้องส่งเสริมกำรเริ่มต้นกำรประกอบ SMEs โดยกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกต่ำงๆ ได้แก่ กำรฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบกำร กำรจัดหำแหล่งเงินทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เริ่มต้นประกอบกิจกำร187 

3) รัฐบำลต้องส่งเสริมให้มีกำรรวมกลุ่มของผู้ประกอบกำรที่ประกอบ
กิจกำรเหมือนกันหรือคล้ำยคลึงกัน188  

4) รัฐบำลต้องส่งเสริมเกี่ยวกับแรงงำนโดยกำรปรับปรุงสวัสดิกำรของ
แรงงำน กำรพัฒนำฝีมือ และอบรมอำชีพแก่ผู้ประกอบกำร189 

                                                           
184Small And Medium-Sized Enterprise Basic Act 1999, Article 1 
185

 Small And Medium-Sized Enterprise Basic Act 1999, Article 3 
186Small And Medium-Sized Enterprise Basic Act 1999, Article 12 
187Small And Medium-Sized Enterprise Basic Act 1999, Article 13 
188Small And Medium-Sized Enterprise Basic Act 1999, Article 17 
189Small And Medium-Sized Enterprise Basic Act 1999, Article 19 
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5) เพ่ือควำมสะดวกแก่กำรจัดหำแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบกำร รัฐบำล
จะต้องก ำหนดให้สถำบันกำรเงินของรัฐและเอกชนปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบกำร SMEs ที่มีควำม
เหมำะสม190 

6) ก ำหนดให้รัฐบำลส่งเสริมและให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีที่ดีและเป็น
ธรรมแก่กำรประกอบ SMEs191  

7) ก ำหนดให้เกิดควำมร่วมมือกันระหว่ำงรัฐบำลและหน่วยงำนส่วน
ท้องถิ่นในกำรพัฒนำ SMEs192 
 3.3.2.2 กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งหน่วยงำนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

(Act for Establishment of the Small and Medium-Sized 
Enterprise Agency) 

  กล่ำวคือ กฎหมำยฉบับนี้ก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งส ำนักงำนวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม (Small and Medium Enterprise Agency: SMEA)193 ซึ่งจัดตั้งเมื่อปี ค.ศ.1948 โดยที่
กฎหมำยฉบับนี้จะก ำหนดให้ส ำนักงำนดังกล่ำวเป็นเป็นหน่วยงำนหลักในกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่กำร
ประกอบ SMEs โดยตรง สังกัดกระทรวงเศรษฐกิจ กำรค้ำ และอุตสำหกรรม  (Ministry of 
Economy, Trade and Industry: METI) ของญี่ปุ่น มีสถำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐและมีควำมเป็น
อิสระ มีควำมรับผิดชอบในกำรสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ประกอบ SMEs โดยที่กำรช่วยเหลือดังกล่ำวจะ
ครอบคลุมทั้งผู้ประกอบกำรในส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น 194 จึงถือว่ำเป็นกฎหมำยที่
บัญญัติขึ้นมำเพ่ือกำรจัดตั้งหน่วยงำนส ำหรับกำรสนับสนุน SMEs เป็นกำรเฉพำะนั่นเอง 
 3.3.2.3 กฎหมำยว่ำด้วยองค์กำรเพ่ือวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและ

นวัตกรรมระดับภูมิภำคของญี่ปุ่น (Act on the Organization for 
Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, JAPAN) 

  กล่ำวคือ กฎหมำยฉบับนี้ก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งองค์กำรเพ่ือวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมและนวัตกรรมระดับภูมิภำคของญี่ปุ่น (Organization for Small & Medium 
Enterprises and Regional Innovation, JAPAN: SMRJ)195 โดยก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2004 
มีลักษณะเป็นหน่วยงำนอิสระ (Independent Administrative Agency) ที่อยู่ภำยใต้อ ำนำจของ
กระทรวงเศรษฐกิจ กำรค้ำ และอุตสำหกรรม แต่บำงกรณีอยู่ภำยใต้อ ำนำจของกระทรวงกำรคลัง  
(Competent Minister Minister of Economy, Trade and Industry (Partly Under 
                                                           

190Small And Medium-Sized Enterprise Basic Act 1999, Article 23 
191Small And Medium-Sized Enterprise Basic Act 1999, Article 24 
192Small And Medium-Sized Enterprise Basic Act 1999, Article 25 
193ต่อไปในวิทยำนิพนธ์ผู้เขียนจะใช้ค ำว่ำ “ส ำนักงำน SMEA” แทน 
194ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม, รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ

ศึกษาวิจัยกฎหมายการจัดตั้งองค์กรภาครัฐท่ีท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของประเทศ
ไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ, หน้ำ 63. 

195ต่อไปในวิทยำนิพนธ์ผู้เขียนจะใช้ค ำว่ำ “องค์กำร SMRJ” แทน 
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Cojurisdiction With the Ministry of Finance))196 มีควำมรับผิดชอบส ำหรับกำรช่วยเหลือด้ำน
ต่ำงๆ แก่ผู้ประกอบกำร SMEs ซึ่งองค์กำร SMRJ จะปฎิบัติตำมแผนกำรช่วยเหลือ SMEs ของ
กระทรวงเศรษฐกิจ กำรค้ำและอุตสำหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) 
ของญี่ปุ่น และแผนกำรช่วยเหลือ SMEs ของส ำนักงำน SMEA197 องค์กำร SMRJ ได้มีกำรสนับสนุน
กำรประกอบ SMEs โดยกำรจัดตั้งส ำนักงำนใหญ่ในแต่ละภูมิภำคจ ำนวน 9 ส ำนักงำนใหญ่  ได้แก่ 
ส ำนักงำนใหญ่ Hokkaido, ส ำนักงำนใหญ่ Tohoku, ส ำนักงำนใหญ่ Kanto, ส ำนักงำนใหญ่ 
Hokuriku, ส ำนักงำนใหญ่ Chubu, ส ำนักงำนใหญ่ Kansai, ส ำนักงำนใหญ่ Chugoku, ส ำนักงำนใหญ่ 
Shikoku, ส ำนักงำนใหญ่ Kyushu, และส ำนักงำน Okinawa นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดตั้ง SME 
University อีก 9 แห่ง ได้แก่ Asahikawa SME University, Sendai SME University, Tokyo 
SME University, Sanjo SME University, Seto SME University, Kansai SME University, 
Hiroshima SME University, Nogata SME University และ Hitoyoshi SME University198    
 

                                     
 
 
ภาพที่ 3.2  แสดง SME University ขององค์กำร SMRJ199 

                                                           
196SME Support JAPAN, Profile of SME Support JAPAN, Retrieved June 10, 

2015 from http://www.smrj.go.jp/english/profile/059804.html 
197ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม, เรื่องเดิม, หน้ำ 66. 
198SME Support JAPAN, op.cit. 
199Japan, Ministry of Economy, Trade and Industry, Small and Medium 

Enterprise Agency, op.cit. 

Sendai 

Hitoyoshi 

Seto 

Tokyo 

Asahikawa 
Asahikawa 

Sanjo 

Hiroshima 

Nogata 

Kansai 



66 
 

 โดยที่ SME University นั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นสถำบันกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ
ที่มีกำรให้ใบปริญญำบัตร แต่เป็นสถำบันระดับสูงที่มีกำรฝึกทักษะ กำรอบรมและให้ควำมรู้ส ำหรับ
กำรท ำธุรกิจ200 ซึ่งกำรจัดตั้ง SME University เช่นนี้มีควำมมุ่งหมำยส ำคัญที่จะให้ควำมรู้ กำร
ฝึกอบรม ตลอดจนกำรฝึกทักษะต่ำงๆ ในทำงปฎิบัติให้แก่ทรัพยำกรมนุษย์เพ่ือที่จะสำมำรถน ำควำมรู้
ดังกล่ำวไปประกอบ SMEs ต่อไปนั่นเอง201 

 
3.4  สาธารณรัฐสิงคโปร์  
 

สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมำกประเทศหนึ่งของโลก โดยใน พ.ศ.2553 
ประเทศสิงคโปร์มีมูลค่ำของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP)202 194.6 พันล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศมำจำกภำคบริกำรร้อยละ 72.8 และภำคอุตสำหกรรม
ร้อยละ 27.8 มีอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจร้อยละ 5.7203 ซึ่งระบบเศรษฐกิจของสิงคโปร์นั้น ได้แก่ 
กลุ่มอุตสำหกรรมและกลุ่มกำรบริกำรเป็นส ำคัญ โดยที่กลุ่มอุตสำหกรรมนั้นประกอบไปด้วย กำรผลิต
อุปกรณ์ส ำหรับใช้ในกำรขุดเจำะน้ ำมันดิบ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ เป็นต้น ส ำหรับกลุ่มกำร
บริกำรนั้นประกอบไปด้วยกำรให้บริกำรเก่ียวกับกำรเงิน และกำรค้ำพำณิชย์ต่ำงๆ เป็นต้น204 

ส ำหรับสำเหตุที่ท ำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจ สืบ
เนื่องมำจำกประเทศสิงคโปร์มีนโยบำยในกำรส่งเสริมให้นักลงทุนจำกต่ำงประเทศและนักลงทุนจำก
ภำยในประเทศสำมำรถมำลงทุนในสิงคโปร์อย่ำงเสรี มีกำรให้สิทธิประโยชน์ด้ำนภำษีต่ำงๆ เช่น กำร
ไม่เรียกเก็บ Capital Gain Tax อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลเพียงร้อยละ 17 และใช้ระบบ Single Tier 

                                                           
200ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม, รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ

ศึกษาวิจัยกฎหมายการจัดตั้งองค์กรภาครัฐท่ีท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของประเทศ
ไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ, หน้ำ 66. 

201SME Support JAPAN, Activities, Retrieved June 28, 2015 from http://www. 
smrj. go.jp/english/activities/progress/059823.html#head 

202ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หมำยถึง มูลค่ำรวม
ของสินค้ำและบริกำรข้ันสุดท้ำยที่ผลิตขึ้นภำยในประเทศในช่วงระยะเวลำหนึ่ง (ปกติ 1 ปี) โดยคิดใน
รำคำตลำด ก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำของทรัพย์สินอันเนื่องมำจำกกำรผลิตสินค้ำและบริกำรเหล่ำนั้น 

203กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ, ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์, ค้นวันที่ 27 พฤศจิกำยน  
2557 จำก http://www.dtn.go.th/images/document/ASEAN/ok_Country_Profile_ 
Singapore_2012.pdf 

204กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม, ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์, ค้นวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2557 
จำก http://strategy.dip.go.th/tabid/101/Default.aspx 

http://www/
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System คือ จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลถือเป็นภำษีสุดท้ำย เป็นต้น205 นอกจำกนี้นักลงทุนจำกต่ำงชำติ
มีสิทธิถือหุ้นได้ในสัดส่วน 100 เปอร์เซนต์ ครอบคลุมกิจกำรต่ำงๆ เกือบทุกสำขำ แต่ก็มีข้อยกเว้น
ธุรกิจบำงประเภทเท่ำนั้นที่มีกำรจ ำกัดให้นักลงทุนจำกต่ำงประเทศถือหุ้นได้ในอัตรำที่ก ำหนดไว้ ได้แก่ 

1. ธุรกิจเกี่ยวกับกำรกระจำยเสียงและที่เกี่ยวกับกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ ให้นักลงทุนจำก
ต่ำงชำติถือหุ้นในสัดส่วนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 49 

2. ธุรกิจเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ ให้นักลงทุนจำกต่ำงชำติ ถือหุ้นในสัดส่วนสูงสุดไม่เกิน ร้อย
ละ 5 

3. ธุรกิจที่เกี่ยวกับกฎหมำย ทนำยควำม และธุรกิจที่เชื่อมโยงกับธุ รกิจด้ำนวิสำหกิจของ
ภำครัฐต่ำงๆ ธุรกิจดังกล่ำวนี้มีกำรห้ำมมิให้นักลงทุนจำกต่ำงชำติลงทุนอย่ำงเด็ดขำด 

ตำมเหตุผลที่กล่ำวไปแล้วข้ำงต้นส่งผลให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นจุดศูนย์กลำงในเรื่อง
กำรค้ำ กำรบริกำร กำรลงทุน กำรขนส่ง กำรท่องเที่ยว และเป็นจุดศูนย์กลำงที่ส ำคัญเกี่ยวกับธุรกรรม
ทำงด้ำนกำรเงินอีกด้วย206 

เมื่อพิจำรณำถึงโครงสร้ำงของระบบเศรษฐกิจของสิงคโปร์ พบว่ำกำรประกอบ  SMEs ใน
สิงคโปร์นั้นเป็นรูปแบบของกำรประกอบธุรกิจที่ส ำคัญมำกที่สุด เพรำะมีจ ำนวน SMEs ในสิงคโปร์
จ ำนวน 130 ,000 วิสำหกิจ คิดเป็นร้อยละ 99 ของจ ำนวนวิสำหกิจทั้งหมด  ซึ่ง SMEs เป็นตัว
ขับเคลื่อนหลักในระบบเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมทั้งในภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำรเป็น
มูลค่ำ 57.5 พันล้ำนดอลลำร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นร้อยละ 47 นอกจำกนี้ SMEs ยังก่อให้เกิดกำรจ้ำง
งำนจ ำนวน 779,096 รำย หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของกำรจ้ำงงำนทั้งหมดในประเทศ207 

 
3.4.1  ค านิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง      
กำรประกอบ SMEs ในประเทศสิงคโปร์เป็นลักษณะของกำรประกอบธุรกิจอย่ำงหนึ่ง โดยที่

ผู้ประกอบกำรสำมำรถจัดตั้งในลักษณะกำรประกอบกิจกำรซึ่งกระท ำโดยบุคคลเพียงคนเดียว (Single 
Proprietorship) กิจกำรห้ำงหุ้นส่วน (Partnership) หรือในลักษณะของบริษัทจ ำกัด (Company 
Limited) ก็ได้แล้วแต่วัตถุประสงค์ของผู้ประกอบกำรเป็นส ำคัญ เนื่องจำกไม่มีกฎหมำยก ำหนด
สถำนะไว้เป็นกำรเฉพำะ 

ส ำหรับค ำนิยำมหรือค ำจ ำกัดควำม SMEs ของประเทศสิงคโปร์นั้นไม่มีกฎหมำยบัญญัติไว้
เป็นกำรเฉพำะ เป็นเพียงกำรก ำหนดว่ำกำรด ำเนินกิจกำรทำงธุรกิจใดบ้ำงที่เข้ำข่ำยเป็นกำรประกอบ
                                                           

205อิสรำ ภูมำศ, สสว.ศึกษาผลกระทบนโยบาย-กฎหมายในอาเซียนต่อ SMEs ไทย, ค้น
วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2557 จำก http://www.manager.co.th/iBizchannel/ViewNews.aspx? 
NewsID=9550000154937 

206ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม, บทสรุปผู้บริหารการศึกษา
ผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีต่อ SMEs ไทย, ค้นวันที่ 28 
พฤศจิกำยน 2557 จำก http://www.sme.go.th/th/images/data/SP/download/รวมเล่ม
กฎหมำยAEC.pdf 

207กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม, เรื่องเดิม. 
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วิสำหกิจเพ่ือที่จะสำมำรถขอรับควำมช่วยเหลือตำมแผนงำนและนโยบำยที่หน่วยงำนเป็นผู้ก ำหนดขึ้น
เท่ำนั้น เมื่อพิจำรณำหน่วยงำนและองค์กรตลอดจนบทบัญญัติกฎหมำยที่เกี่ยวข้องพบว่ำมีกำรก ำหนด
ค ำนิยำมของ SMEs ไว้ ดังต่อไปนี้ 

3.4.1.1 ระเบียบว่ำด้วยกำรแข่งขัน (ค่ำป่วยกำร ค่ำพำหนะพยำน) (Competition 
(Fees) Regulations 2007) 

  กล่ำวคือ ในกำรใช้อ ำนำจตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 93 แห่งกฎหมำยว่ำด้วยกำร
แข่งขัน ค.ศ.2004 (Competition Act 2004) ซึ่งคณะกรรมกำรกำรแข่งขันแห่งประเทศสิงคโปร 
(The Competition Commission of Singapore) โดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีกำรค้ำและ
อุตสำหกรรมจึงได้มีกำรออกระเบียบฉบับนี้ซึ่งเรียกว่ำ “ระเบียบว่ำด้วยกำรแข่งขัน (ค่ำป่วยกำร ค่ำ
พำหนะพยำน) (Competition (Fees) Regulations 2007)” และให้ถือว่ำมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 
1 กรกฎำคม พ.ศ.2550208   

ระเบียบฉบับนี้ มีกำรก ำหนดค ำนิยำมของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(Small or Medium Sized Enterprise) ไว้ในบทบัญญัติมำตรำ 2(1)209 หมำยถึง     

 1)  กำรประกอบกิจกำรต่ำงๆ ในระบบเศรษฐกิจซึ่งมีมูลค่ำจำกกำรขำยแต่
ละปีในวงเงินไม่เกิน 100,000,000 ดอลลำร์สหรัฐ หรือ 

 2)  กำรประกอบกิจกำรต่ำงๆ ในระบบเศรษฐกิจซึ่งประกอบไปด้วยจ ำนวน
คนงำน (ลูกจ้ำง) ไม่เกิน 200 คน 
 3.4.1.2 คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรสร้ำงมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรเพ่ิมผลผลิตและ

นวัตกรรม (Standards, Productivity and Innovation Board: 
SPRING)210 

ส ำหรับควำมเป็น SMEs ของประเทศสิงคโปร์นั้นพบว่ำคณะกรรมกำร SPRING มี
ทรรศนะทีส่อดคล้องกับมำตรำ 2(1) แห่ง Competition (Fees) Regulations 2007 คือ 

1) กำรประกอบกิจกำรต่ำงๆ ในระบบเศรษฐกิจซึ่งมีมูลค่ำจำกกำรขำยแต่
ละปีในวงเงินไม่เกิน 100,000,000 ดอลลำร์สหรัฐ หรือ 

                                                           
208Compettition Act, Competition (Fees) Regulations 2007, Retrieved April 

23, 2015 from http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query= 
CompId%3A6c5e552d-cbfd-4872-b974-f1b9ae4d500a;rec=0;resUrl=http%3A%2F%2F 
statutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fbrowse%2FtitleResults.w3p%3Bletter%3DC%3Btype%3
DslCurUnrev 

209Competition (Fees) Regulations 2007, Section 2 (1) small or medium sized 
enterprise” means an undertaking  

(a) having an annual sales turnover of not more than $100 million; or 
(b) having not more than 200 employees; 
210ต่อไปในวิทยำนิพนธ์ผู้เขียนจะใช้ค ำว่ำ “คณะกรรมกำร SPRING”แทน 
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2) กำรประกอบกิจกำรต่ำงๆ ในระบบเศรษฐกิจซึ่งประกอบไปด้วยจ ำนวน
คนงำน (ลูกจ้ำง) ไม่เกิน 200 คน    

3) แต่อย่ำงไรก็ดีเมื่อวันที่ 1 เมษำยน ค.ศ.2011 คณะกรรมกำร SPRING 
ได้มีกำรก ำหนดลักษณะของกำรเป็น SMEs เพ่ิมเติมขึ้น แต่มิใช่กำรก ำหนดค ำจ ำกัดควำมของ SMEs 
โดยเฉพำะเจำะจง เพียงแต่เป็นกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นเพ่ือที่จะขอควำมช่วยเหลือจำก
คณะกรรมกำร SPRING เท่ำนั้น นั่นก็คือ กำรประกอบ SMEs ดังกล่ำวจะต้องประกอบไปด้วยหุ้นส่วน
ของพลเมืองสิงคโปร์ในอัตรำอย่ำงน้อยร้อยละ 30 ของจ ำนวนหุ้นส่วนทั้งหมด211 

 
3.4.2  กฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)    

 กำรประกอบ SMEs ในประเทศสิงคโปร์มีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ เนื่องจำกเป็นรูปแบบของกำรประกอบธุรกิจที่มีจ ำนวนมำกที่สุด จึงท ำให้ทำงภำครัฐให้กำร
ช่วยเหลือกำรประกอบธุรกิจในรูปแบบดังกล่ำว เมื่อพิจำรณำถึงบทบัญญัติกฎหมำยที่มีเจตนำรมณ์ใน
กำรส่งเสริมและสนับสนุน ท ำให้ผู้เขียนพบว่ำในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมำยที่มุ่งให้ควำมช่วยเหลือ SMEs 
เป็นกำรเฉพำะ แต่เมื่อพิจำรณำถึงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องพบว่ำพอมีบทบัญญัติกฎหมำยที่ก ำหนดกำรให้
ควำมช่วยเหลือแก่วิสำหกิจดังกล่ำว ได้แก่ 

3.4.2.1 รัฐบัญญัติคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรสร้ำงมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรเพ่ิมผลผลิต
และนวัตกรรม (Standards, Productivity and Innovation Board Act 
1996)  

กล่ำวคือ รัฐบัญญัติฉบับนี้ได้รับกำรตรำขึ้นเมื่อ ค.ศ.1996 ซึ่งรัฐบัญญัติดังกล่ำว
ก ำหนดว่ำคณะกรรมกำร หมำยถึง คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรสร้ำงมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรเพ่ิมผลผลิต
และนวัตกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นไปตำมมำตรำ 3 212 กล่ำวคือ ด้วยอ ำนำจแห่งกฎหมำยนี้ ให้มี
คณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนทำงกำรค้ำ กำรผลิตสินค้ำ และกำรคิดค้นนวัตกรรมทำงกำรค้ำ โดย
ให้เป็นคณะบุคคลซึ่งมีผู้ปฎิบัติหน้ำที่แทนเสมอ (Perpetual Succession) และมีตรำส ำคัญประจ ำ
คณะ (Common Seal) และให้มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย ได้แก่213 ฟ้องคดีและถูกฟ้อง214 ได้มำ
ซึ่งกรรมสิทธิ์ (Acquiring) เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ (Owning) ถือครอง (Holding) และพัฒนำ 
(Developing) หรือจ ำหน่ำยจ่ำยโอน (Disposing) ทรัพย์สินไม่ว่ำจะเป็นอสังหำริมทรัพย์หรือ
สังหำริมทรัพย์215 และกระท ำกำรและได้รับผลแห่งกำรกระท ำตำมที่คณะกรรมกำรจะกระท ำได้หรือ

                                                           
211Spring Singapore, Factsheet on New SME Definition, Retrieved November 

28, 2014 from http://www.spring.gov.sg/NewsEvents/PR/Documents/Fact_Sheet_on_ 
New_SME_Definition.pdf 

212Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 2 
213Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 3(1) 
214Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 3(1)(a) 
215Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 3(1)(b) 
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รับผลได้ตำมกฎหมำย216 นอกจำกนี้คณะกรรมกำรอำจใช้อ ำนำจหน้ำที่ใดๆ หรือปฎิบัติหน้ำที่ของตน
ใดๆ ภำยใต้ชื่อธุรกิจ “สปริงค์สิงคโปร์” (Spring Singapore) หรือชื่อธุรกิจอ่ืนตำมที่รัฐมนตรีก ำหนด
ในกฤษฏีกำ (Gazette)217 โดยที่คณะกรรมกำรดังกล่ำวจะมีจ ำนวนไม่แน่นอนซึ่งประกอบด้วย
ประธำนกรรมกำร218 ผู้บริหำรระดับสูง219 และสมำชิกอ่ืนๆ ซึ่งมำจำกส่วนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 คน และไม่เกิน 16 คน220   
 อีกท้ัง ยังก ำหนดหน้ำที่ของคณะกรรมกำร SPRING (Functions) กล่ำวคือ  

1. คณะกรรมกำร SPRING มีหน้ำที่เพ่ิม (Raise) ผลิตภำพกำรผลิตรวม (Total Factor 
Productivity) และเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ (Competitiveness) ของประเทศ
สิงคโปร์ โดยกำรสนับสนุนกำรผลิตสินค้ำและกำรคิดค้นนวัตกรรมทำงกำรค้ำ กำรพัฒนำกำรค้ำใน
ประเทศ มำตรฐำนทำงกำรค้ำ โครงสร้ำงทำงกำรค้ำ (Conformance) และกำรกระท ำอย่ำงอ่ืนที่
คณะกรรมกำรเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นหรือเป็นสิ่งที่พึงกระท ำ (Desirable)221 

2. คณะกรรมกำร SPRING มีหน้ำที่สนับสนุน (Promote) อ ำนวยให้เกิดควำมสะดวก 
(Facilitate) และช่วยเหลือ (Assist) ในกำรพัฒนำและยกระดับควำมสำมำรถและควำมช ำนำญของ
บุคคลซึ่งก ำลังจะกลำยเป็นแรงงำน (Persons Preparing to Join the Workforce) บุคคลซึ่งเป็น
แรงงำน (Persons In the Workforce) และบุคคลซึ่งกลับเข้ำมำเป็นแรงงำน (Persons Rejoining 
the Workforce) และรองรับ (Support) กำรเติบโตของ SMEs รวมไปถึงวิสำหกิจอย่ำงอ่ืนที่ต้องกำร
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำว222 

3. คณะกรรมกำร SPRING มีหน้ำที่ประเมิน (Assess) และรับรอง (Certify) ทักษะ 
(Achievement) ของบุคคลในกำรผลิตสินค้ำ กำรคิดค้นนวัตกรรมทำงกำรค้ำ ควำมสำมำรถ หรือ 
มำตรฐำนทำงกำรค้ำ223 

4. คณะกรรมกำร SPRING มีหน้ำที่สนับสนุนและอ ำนวยให้เกิดควำมสะดวกแก่โครงกำร
ก ำหนดมำตรฐำนทำงกำรค้ำระดับชำติ (National Standardization Program) และแก่กำรเข้ำร่วม
ของประเทศสิงคโปร์ในกำรก ำหนดมำตรฐำนในระดับนำนำชำติ224 

5. คณะกรรมกำร SPRING มีหน้ำที่กระท ำกำรเป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรมอบอ ำนำจใน
กำรรับรอง (Accreditation Body) ซึ่งมีหน้ำที่ในกำรประเมิน (Assessment) และกำรมอบอ ำนำจใน
กำรรับรอง (Accreditation) แก่คณะบุคคลและองค์กรซึ่งมีกำรหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรเก็บตัวอย่ำง 
                                                           

216Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 3(1)(c) 
217Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 3(2) 
218Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 5(1)(a) 
219Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 5(1)(b) 
220Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 5(1)(c) 
221Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 6(1)(a) 
222Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 6(1)(b) 
223Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 6(1)(d) 
224Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 6(1)(f) 
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(Sampling) กำรทดสอบ (Testing) กำรเทียบมำตรฐำน (Calibration) กำรตรวจสอบ (Inspection) 
หรือกำรรับรองทำงกำรค้ำ (Certification)225 

6. คณะกรรมกำร SPRING มีหน้ำที่มอบหมำย (Designate) แต่งตั้ง (Appoint) ให้อ ำนำจ 
(Authorize) หรือรับรอง (Recognize) ในกรณีใดๆ ซึ่งบุคคลผู้ได้กระท ำกำรกำรตรวจสอบและ
รับรองทำงกำรค้ำ (Conformity Assessment) และบุคคลใดๆ ที่ได้กระท ำกำรทดสอบซึ่งมีลักษณะ
ของกำรตรวจสอบและรับรองทำงกำรค้ำ (Test Relating to Conformity Assessment) และปฏิบัติ
หน้ำที่ที่จ ำเป็นหรือตำมสมควรทั้งหมด รวมไปถึงก ำหนดคุณสมบัติของบุคคลดังกล่ำว  ควบคุมและ
ก ำหนดระเบียบกำรกระท ำของบุคคลเช่นว่ำนั้น สั่งพัก (Suspending) ยกเลิกค ำสั่งพัก (Lifting the 
Suspension of) หรือสั่งเพิกถอนกำรมอบอ ำนำจ (Designation) กำรแต่งตั้ง (Appointment) กำร
ให้อ ำนำจ (Authorization) หรือกำรรับรอง (Recognition) ซึ่งได้ให้ไว้แก่บุคคลดังกล่ำว และจัดตั้ง 
ส่งเสริมและพัฒนำมำตรฐำนทำงกำรค้ำของกำรกระท ำทำงกำรค้ำและกำรกระท ำทำงวิชำชีพ รวมไป
ถึงจริยธรรมที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่ำว226 

7. คณะกรรมกำร SPRING มีหน้ำที่กระท ำกำรเป็นคณะกรรมกำรกำรผลิตสินค้ำ กำรคิดค้น
นวัตกรรมทำงกำรค้ำ มำตรฐำนทำงกำรค้ำ และเสนอแนะต่อรัฐบำลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม กำรค้ำและองค์กรอ่ืนๆ ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรผลิตสินค้ำ กำรคิดค้น
นวัตกรรมทำงกำรค้ำ มำตรฐำนทำงกำรค้ำ227 

8. คณะกรรมกำร SPRING มีหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ซึ่งกฎหมำยอ่ืนก ำหนดให้เป็นหน้ำที่
ของคณะกรรมกำร228 

นอกจำกนี้ ยังก ำหนดอ ำนำจของคณะกรรมกำร SPRING (Powers of Board) กล่ำวคือ  
1. คณะกรรมกำร SPRING มีอ ำนำจและอำจกระท ำกำรตำมที่เห็นว่ำจ ำเป็น หรือเหมำะสม

เพ่ือที่จะท ำให้ตนสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ตำมท่ีได้บัญญัติไว้ในกฎหมำยนี้ได้229 
2. คณะกรรมกำร SPRING มีอ ำนำจที่จะกระท ำกำรตำม (1) โดยไม่ใช่เป็นกำรใช้อ ำนำจโดย

มิชอบ (Without Prejudice) ตำมบทบัญญัติใน (1) หรือตำมบทบัญญัติอ่ืนซึ่งได้มีกำรก ำหนดไว้ใน
กฎหมำยนี้230 

3. คณะกรรมกำร SPRING มีอ ำนำจจัดตั้ง (Administer) บริหำร (Administer) และ
ด ำเนินกำร (Operate) แผนงำนใดๆ ที่จ ำเป็นหรือพึงกระท ำต่อกำรพัฒนำและกำรยกระดับ
ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญของบุคคลซึ่งก ำลังจะกลำยเป็นแรงงำน บุคคลซึ่งเป็นแรงงำน และ
บุคคลซึ่งกลับเข้ำมำเป็นแรงงำน กำรพัฒนำและกำรยกระดับกำรค้ำภำยในประเทศ กำรสนับสนุนกำร

                                                           
225Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 6 (1) (g) 
226Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 6 (1) (h) 
227Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 6 (1) (i) 
228Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 6 (1) (l) 
229Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 7 (1) 
230Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 7 (2) 
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ผลิตสินค้ำ กำรคิดค้นนวัตกรรมทำงกำรค้ำ มำตรฐำนทำงกำรค้ำ กำรก ำหนดมำตรฐำนทำงกำรค้ำ 
และกำรตรวจสอบและกำรรับรองทำงกำรค้ำ231 

4. คณะกรรมกำร SPRING มีอ ำนำจเก็บ (Collect) รวบรวม (Compile) วิเครำะห์ 
(Analyze) และเผยแพร่ (Disseminate) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่ำเฉลี่ยตำมสถิติที่เกิดขึ้นจริง หรือ
ข้อมูลอย่ำงอ่ืนซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร232 

5. คณะกรรมกำร SPRING มีอ ำนำจจัดพิมพ์ (Publish) หรือให้ทุน (Sponsor) ในกำร
จัดพิมพ์วำรสำร (Periodicals) อนุสำร (Booklet) และสิ่งเขียนอย่ำงอ่ืนและผลิตหรือให้ทุนในกำร
ผลิตภำพยนตร์หรืองำนโสตทัศนวัสดุ (Audio-Visual Works) อย่ำงอ่ืนซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรผลิตสินค้ำ
หรือมำตรฐำนทำงกำรค้ำ233 

6. คณะกรรมกำร SPRING มีอ ำนำจท ำกำรทดสอบประสิทธิภำพในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำร 
ผลิตสินค้ำ กำรคิดค้นนวัตกรรมทำงกำรค้ำ และมำตรฐำนทำงกำรค้ำ234 
 7. คณะกรรมกำร SPRING มีอ ำนำจจัดตั้งและจัดพิมพ์เผยแพร่หลักเกณฑ์มำตรฐำนทำง 
กำรค้ำของประเทศสิงคโปร์เป็นครั้งครำว (From Time to Time) โดยออกเป็นกฤษฎีกำ235 

8. คณะกรรมกำร SPRING มีอ ำนำจก ำหนดลักษณะเครื่องหมำยรับรองทำงกำรค้ำของ
คณะกรรมกำรส ำหรับกำรใช้ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและควบคุมกำร
ใช้เครื่องหมำยรับรองดังกล่ำว236 

9. คณะกรรมกำร SPRING มีอ ำนำจตรวจสอบ (Inspect) พิจำรณำ (Examine) หรือทดสอบ 
(Test) วัตถุดิบ สินค้ำ กระบวนกำรผลิต (Processes) เพ่ือที่จะประเมินคุณภำพ ควำมปลอดภัย 
ควำมสำมำรถในกำรบริกำร (Serviceability) และลักษณะอย่ำงอ่ืนและรำยงำนผลที่ได้ และควบคุม
กำรอ้ำงอิงรำยงำยดังกล่ำว237 
 10. คณะกรรมกำร SPRING มีอ ำนำจรับหน้ำที่ (Undertake) ในกำรรับรองคุณภำพและ
กำรตรวจสอบและรับรองทำงกำรค้ำตำมที่คณะกรรมกำรเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรยกระดับ
มำตรฐำนคุณภำพในอุตสำหกรรม (Quality Standards in Industry) หรือส ำหรับกำรให้ได้รับรอง 
กำรรับรองจำกนำนำชำติและได้รับใบรับรองทำงกำรค้ำ (Conformity Declaration) ซึ่งออกโดย
หน่วยงำนรับรองที่ได้รับมอบอ ำนำจให้รับรองทำงกำรค้ำ (Accredited Certification Bodies) จำก
คณะกรรมกำร238 

                                                           
231Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 7 (2)(a) 
232Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 7 (2)(b) 
233Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 7 (2)(d) 
234Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 7 (2)(g) 
235Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 7 (2)(h) 
236Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 7 (2)(i) 
237Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 7 (2)(j) 
238Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 7 (2)(m) 
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11. คณะกรรมกำร SPRING มีอ ำนำจริเริ่มและรับหน้ำที่ หรือเข้ำร่วมในกำรทดสอบเชิง
สัญญำ (Contractual Testing) กำรให้ค ำปรึกษำ (Consultancy) โครงงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย
และพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับกำรปฎิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยนี้239 

12. คณะกรรมกำร SPRING มีอ ำนำจก ำหนด (Prescribe) และเรียกเก็บ (Levy) 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย (Fees and Charges) ตำมกฎหมำยนี้ และมีสิทธิที่จะได้รับกำรชดใช้
ค่ำใช้จ่ำย (Costs And Expenses) ซึ่งมีข้ึนตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง240 

13. คณะกรรมกำร SPRING มีอ ำนำจรับเงินบริจำค (Donations) เงินช่วยเหลือ (Grants) 
ของก ำนัล (Gifts) ของบริจำค (Contributions) จำกแหล่งใดๆ หรือเรี่ยไรเงินโดยวิธีกำรใดๆ อันชอบ
ด้วยกฎหมำย241 

14. คณะกรรมกำร SPRING มีอ ำนำจท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนของรัฐบำล หรือ ในกรณีที่มี
ควำมเห็นชอบของรัฐบำลเป็นตัวแทนของบุคคลใดๆ ในกำรท ำธุรกรรมของธุรกิจประเภทใดๆ กับ
วิสำหกิจอ่ืนตำมควำมเหมำะสม เมื่อพิจำรณำจำกจ ำนวนเงินกู้ (Loans) หรือเงินทดรอง (Advances) 
หรือหุ้นกู้ (Debenture) ซี่งรัฐบำลหรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้กู้ ออกเงินทดรอง หรือออกหุ้นกู้
ดังกล่ำว242 

15. คณะกรรมกำร SPRING มีอ ำนำจให้กู้ยืมเงินแก่เจ้ำหน้ำที่ (Officers) หรือ พนักงำน 
(Employees) ของคณะกรรมกำร SPRING เพ่ือวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งได้รับกำรรับรองโดย
คณะกรรมกำร SPRING หำกกำรให้กู้ยืมเช่นว่ำนั้น จะเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ (Efficiency) ในกำร
ท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนดังกล่ำว243 

16. คณะกรรมกำร SPRING ยังมีอ ำนำจอ่ืนๆ ที่เห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นที่ต้องกระท ำตำมรัฐ
บัญญัติฉบับนี้244 

จำกกำรที่รัฐบัญญัติดังกล่ำวก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร SPRING กล่ำวคือ เป็น
หน่วยงำนหลักของสิงคโปร์ที่ให้ควำมช่วยเหลือในกำรประกอบ SMEs โดยเป็นหน่วยงำนที่สังกัด
กระทรวงกำรค้ำและอุตสำหกรรมของสิงคโปร์ มีวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำกลุ่มธุรกิจและกำรสร้ำง
ควำมน่ำเชื่อถือแก่สินค้ำและกำรบริกำรของสิงคโปร์ ทั้งนี้  พบว่ำจะร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำร
ส่งเสริมกำรประกอบ SMEs เช่น กำรให้ควำมช่วยเหลือเรื่องเงินทุนแก่กำรประกอบกิจกำร กำรพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ กำรให้ควำมช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่ำงๆ กำรช่วยเหลือเรื่องกำรเข้ำถึงตลำด245 และยังด ำเนินกำรในกำรรับประกันหนี้  

                                                           
239Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 7(2)(n) 
240Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 7(2)(o) 
241Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 7(2)(p) 
242Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 7(2)(q) 
243Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 7(2)(t) 
244Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 7(2)(w) 
245Spring Singapore, About Us, Retrieved December 1, 2014 from http://www. 

spring.gov.sg/AboutUs/Pages/SPRING-Singapore.aspx 
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ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ประกอบ SMEs สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนต่ำงๆ ได้246 อีกทั้ง คณะกรรมกำร
ดังกล่ำวสนับสนุนให้มีกำรจัดตั้งศูนย์แห่งกำรพัฒนำวิสำหกิจ  (Enterprises Development 
Centers: EDCs) ซึ่งเป็นศูนย์แห่งแรกของสิงคโปร์ที่มุ่งพัฒนำกำรประกอบวิสำหกิจโดยกำรให้
ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำแบบครบวงจรส ำหรับเจ้ำของ ผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรประกอบ SMEs ซึ่งเป็น
กำรให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงกำรให้ค ำปรึกษำ ข้อมูล ข่ำวสำรจำกผู้ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรประกอบธุรกิจขำยสินค้ำและกำรบริกำรต่ำงๆ อีกทั้ง ยังให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเข้ำถึงแหล่ง
เงินทุนตำมแผนงำนของรัฐบำลที่ได้วำงไว้ นอกจำกนี้ ยังมีกำรฝึกอบรม สัมมนำเกี่ยวกับกำรด ำเนิน
ธุรกิจในสภำวกำรณ์ปัจจุบัน เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนผู้ประกอบกำรรำยใหม่ๆ ให้สำมำรถประกอบ
วิสำหกิจของตนได้อย่ำงบรรลุวัตถุประสงค์247    
 3.4.2.2 กฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขันของสิงคโปร์ (Competition Law)   

กล่ำวคือ กฎหมำยฉบับนี้ได้มีกำรให้ควำมช่วยเหลือกำรประกอบธุรกิจต่ำงๆ ที่เข้ำ
ข่ำยเป็นกำรประกอบ SMEs จะได้รับควำมช่วยเหลือตำมกฎหมำยฉบับดังกล่ำวต้องเป็นวิสำหกิจที่มี
จ ำนวนสินทรัพย์น้อยกว่ำสิบห้ำล้ำนดอลลำร์สิงคโปร์ และมีพนักงำนไม่เกิน 200 คน 

 
3.5  ราชอาณาจักรไทย  
 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบผสม หมำยถึง เป็นระบบเศรษฐกิจที่ทำงภำครัฐ
สำมำรถเข้ำไปมีบทบำทในกำรดูแลกำรประกอบธุรกิจต่ำงๆ ของประเทศในลักษณะที่เป็นกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจซึ่งส ำคัญๆ แต่ทั้งนี้กำรประกอบธุรกิจโดยรวมก็มีกำรปล่อยให้นักลงทุนภำคเอกชน
สำมำรถลงทุนและแข่งขันได้อย่ำงเสรี 
 เศรษฐกิจของประเทศไทยประกอบด้วยประเภทของธุรกิจหลำยประกำรไม่ว่ำจะเป็นกำรท ำ
เกษตรกรรม ธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรม ธุรกิจด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร เป็นต้น ซึ่งกำรท ำธุรกิจ
เหล่ำนี้สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่ประเทศในแต่ละปีอย่ำงมหำศำล ก่อให้เกิดควำมเจริญก้ำวหน้ำทำง
เศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง248 
 

                                                           
246Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, 

JAPAN (SMRJ), Small & Medium Enterprise Development Policies in 6 ASEAN 
Countries 2008, Retrieved December 1, 2014, p. 140, from http://www.smrj.go.jp/ 
keiei/dbps_data/_material_/common/chushou/b_keiei/keieikokusai/pdf/SME_in_ASEA
N_E1_0803.pdf              

247The Association of Small and Medium Enterprises, SME Centre @ ASME, 
Retrieved December 1, 2014 from http://www.asme.org.sg/index.php/resources/ 
smecentre_asme 

248กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, เศรษฐกิจ, ค้นวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2557 จำก
http://thai.tourismthailand.org/ประเทศไทย/เศรษฐกิจ 

http://thai.tourismthailand.org/ประเทศไทย/เศรษฐกิจ
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 ส ำหรับลักษณะของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 ประกำรที่ 1 ประเทศไทยมีฐำนะทำงเศรษฐกิจซึ่งเป็นประเทศที่ก ำลังพัฒนำ249 มีอัตรำกำร
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ดี กล่ำวคือ ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจอยู่ใน
กลุ่มประเทศก ำลังพัฒนำ แต่ก็ได้รับกำรจัดว่ำเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจซึ่งมีรำยได้ต่อหัวในระดับปำน
กลำง อีกทั้ง มีอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่สูงอย่ำงต่อเนื่อง เป็นประเทศที่มีควำมน่ำลงทุน
จำกนักลงทุนต่ำงชำติเพรำะมีปัจจัยหลำยๆ ประกำรที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรประกอบธุรกิจเป็นอย่ำงยิ่ง250 
 ประกำรที่ 2 ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด251กล่ำวคือ ตั้งแต่ประเทศไทยมีกำรเปิด
เสรีทำงกำรค้ำกับต่ำงประเทศใน พ.ศ.2398 ระดับกำรเปิดประเทศหรือควำมเป็นเศรษฐกิจเปิดก็
พบว่ำมีอัตรำสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรแสดงว่ำระบบเศรษฐกิจของไทยมีกำรพ่ึงพำในส่วนของ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศมำกยิ่งขึ้น แต่อย่ำงไรก็ดีหำกมีปัญหำเรื่องของเศรษฐกิจและปัญหำในส่วนของ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศก็จะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจของไทยในวงกว้ำงเช่นเดียวกัน252 
 ประกำรที่ 3 ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมีควำมแตกต่ำงกันในส่วนของเงินออมและเงิน
ลงทุน (Saving-Invesment Gap)253 กล่ำวคือ กำรลงทุนถือว่ำเป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำระบบ
เศรษฐกิจของทุกๆ ประเทศ ส ำหรับในส่วนของประเทศที่ถูกจัดว่ำเป็นประเทศที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจ
เป็นประเทศก ำลังพัฒนำ  ทั้งนี้ หมำยควำมรวมถึงประเทศไทยด้วย พบว่ำประเทศก ำลังพัฒนำเหล่ำนี้
มีปัญหำกำรขำดแคลนเงินทุน เพรำะแหล่งที่มำของเงินทุน (กำรออม) มีน้อยท ำให้ต้องพ่ึงพำเงินลงทุน
จำกต่ำงประเทศ และเป็นปัญหำส ำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ254 

                                                           
249เศรษฐกิจก ำลังพัฒนำ (Developing Economy) ควำมหมำยโดยทั่วไปก็ คือ เป็น

เศรษฐกิจที่ยังพัฒนำไปไม่มำกพอ (ป็นประเทศที่มีรำยได้ต่ ำ หรือประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง) ทั้งนี้
พิจำรณำจำกรำยได้ประชำชำติต่อหัว (GNI Per Capita) หรือรำยได้คิดเฉลี่ยต่อประชำกร 1 คน ที่ยัง
ต่ ำกกว่ำ 10,725 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อปี (ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยธนำคำรโลก) และถ้ำหำกรำยได้
ประชำชำติต่อหัวมำกกว่ำ 875 ดอลลำร์สหรัฐฯ จะเรียกว่ำมีรำยได้ต่ ำ (Low Income Country) 

250อสัมภินพงศ์ ฉัตรำคม, วิเคราะห์เศรษฐกิจไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง, 2553), หน้ำ 2. 

251ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (Opened Economy) หมำยถึง กำรที่กำรค้ำระหว่ำงประเทศมี
ควำมส ำคัญสูงต่อระบบเศรษฐกิจ ซึ่งโดยทั่วไป “ระดับกำรเปิดประเทศ” จะพิจำรณำจำกสัดส่วนของ
มูลค่ำกำรค้ำรวม (มูลค่ำกำรส่งออก+มูลค่ำกำรน ำเข้ำ) ต่อรำยได้ประชำชำติ 

252อสัมภินพงศ์ ฉัตรำคม, เรื่องเดิม, หน้ำ 6. 
253ช่องว่ำงเงินออม-เงินลงทุน (Saving-Invesment Gap) หมำยถึง กำรที่เงินออมในระบบ

เศรษฐกิจมีน้อยกว่ำควำมต้องกำรเงินเพ่ือไปลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่มีสำเหตุเนื่องมำจำกระบบเศรษฐกิจ
นั้นมีควำมสำมำรถในกำรออมต่ ำ หรือมีสิ่งจูงใจในกำรออมไม่เพียงพอ ช่องว่ำงดังกล่ำวนี้ค ำนวณจำก
ปริมำณเงินออมรวม หักด้วยปริมำณกำรลงทุนในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งถ้ ำหำกเงินออมน้อยกว่ำเงิน
ลงทุน ก็จะท ำให้ค่ำหนี้ติดลบ 

254อสัมภินพงศ์ ฉัตรำคม, เรื่องเดิม, หน้ำ 7-8. 
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 ประกำรที่ 4 ระบบเศรษฐกิจของไทยมีควำมเหลื่อมล้ ำในส่วนของกำรกระจำยรำยได้255 
เศรษฐกิจของไทยถึงแม้ว่ำจะมีอัตรำที่ดีมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและมั่นคง แต่ก็พบว่ำ
ผลประโยชน์จำกกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจเหล่ำนั้นตกอยู่กับกลุ่มคนเพียงบำงกลุ่ม ได้แก่ นัก
ธุรกิจ เป็นต้น ส่งผลก่อให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำและมีควำมแตกต่ำงกันในส่วนของรำยได้ระหว่ำงคนจน
กับคนรวย ท ำให้เกิดควำมไม่สมดุลในส่วนของรำยได้ของประชำชนด้วยกันเอง256 
 ในปี พ.ศ.2556 มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เท่ำกับ 11,898,710 ล้ำนบำท 
โดย GDP ของ SMEs มีมูลค่ำ 4,454,939.6 ล้ำนบำท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 37.4 ของ GDP 
รวมทั้งประเทศ เมื่อพิจำรณำมูลค่ำ GDP ตำมขนำดของวิสำหกิจ พบว่ำวิสำหกิจขนำดย่อม (SE) มี
บทบำทด้ำนมูลค่ำ GDP เท่ำกับ 3,014,096.3 ล้ำนบำท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 25.3 ของ GDP รวม 
ขณะที่ GDP ของวิสำหกิจขนำดกลำง (ME) มีมูลค่ำเท่ำกับ 1,440,843.3 ล้ำนบำท มีสัดส่วนต่อ GDP 
รวม คิดเป็นร้อยละ 12.1  
 ส ำหรับโครงสร้ำงมูลค่ำ GDP ของ SMEs ในปี พ.ศ.2556 พบว่ำภำคบริกำรเป็นกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจที่มีบทบำทส ำคัญที่สุดคิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมำ ได้แก่ ภำคกำรผลิต คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 29.6 และภำคกำรค้ำและซ่อมบ ำรุง มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 27.7 

 

ภาพที่ 3.3  โครงสร้ำง GDP ของประเทศ พ.ศ.2556 (ล้ำนบำท)257 
 

                                                           
255ควำมเหลื่อมล้ ำในกำรกระจำยรำยได้ หมำยถึง กำรที่ควำมแตกต่ำงในรำยได้ระหว่ำงกลุ่ม

ที่รวยที่สุดกับกลุ่มที่จนที่สุดในระบบเศรษฐกิจมีสูงมำก ซึ่งโดยทั่วไปจะเปรียบเทียบรำยได้ระหว่ำง
ประชำกร 20% ที่รำยได้สูงสุด กับประชำกร 20% ที่รำยได้ต่ ำสุด 

256อสัมภินพงศ์ ฉัตรำคม, เรื่องเดิม, หน้ำ 9-10. 
257ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม, รายงานผลการด าเนินงาน

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจ าปี 2556 (กรุงเทพฯ: ทำงสะดวก 
(ไทย), 2557), หน้ำ 50. 

ภำคเกษตร 
12.00% LE 

46.00% 

SME 
37.40% วิสำหกิจอื่นๆ 

4.50% 

นอกเกษตร 
88.00% 
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วิสำหกิจรวมทั้งประเทศ ณ สิ้นปี 2556 มีจ ำนวน 2 ,844,757 รำย จ ำแนกเป็น SMEs 
จ ำนวน 2,763,997 รำย คิดเป็นร้อยละ 97.2 ของจ ำนวนวิสำหกิจทั้งหมด ประกอบด้วย กลุ่มที่มีกำร
จดทะเบียนนิติบุคคลรวม 684,730 รำย ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล 2,079,267 รำย ส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มภำคกำรขำยส่ง ขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์มำกที่สุด จ ำนวน 1 ,201,070 รำย คิดเป็นร้อย
ละ 43.5 รองลงมำ คือ ภำคกำรบริกำร มีจ ำนวน 1,083,593 รำย คิดเป็นร้อยละ 39.2 และภำคกำร
ผลิต จ ำนวน 479,334 รำย คิดเป็นร้อยละ 17.3 

 
ภาพที่ 3.4  โครงสร้ำงจ ำนวนวิสำหกิจของประเทศ พ.ศ.2556258 

 
ภาพที่ 3.5  โครงสร้ำงกำรกระจำยตัวของ SMEs จ ำแนกตำมประเภทธุรกิจ259 
                                                           

258อสัมภินพงศ์ ฉัตรำคม, เรื่องเดิม, หน้ำ 53. 
259เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 53. 

ภำคกำรขำยส่ง  
ขำยปลีก 

 ซ่อมแซมยำนยนต์ 
43.50% 

ภำคกำรบริกำร 
39.20% 

ภำคกำรผลิต 
17.30% 
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3.5.1  ค านิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 หำกพิเครำะห์จำกประเทศต่ำงๆ เห็นว่ำมีกำรก ำหนดค ำนิยำมหรือค ำจ ำกัดควำมของ SMEs 
ที่มีควำมหมำยแตกต่ำงกันออกไป ซึ่งประเทศต่ำงๆ ยังไม่มีกำรก ำหนดค ำนิยำมที่มีควำมหมำยอย่ำง
เดียวกันหรือใช้ร่วมกันทั่วทั้งโลก โดยที่องค์กรหรือสถำบันที่เกี่ยวข้องในกำรส่งเสริมกำรประกอบ 

SMEs ของประเทศนั้นๆ จะมีกำรก ำหนดค ำนิยำมที่สอดคล้องกับบริบทในระบบเศรษฐกิจของตน 
เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือผู้ประกอบกำรได้อย่ำงเหมำะสม และเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย
ส่งเสริม SMEs 260 ซึ่งผู้เขียนได้แบ่งค ำนิยำมของ SMEs เป็น 2 ประกำร ได้แก่ 
 3.5.1.1 ค ำนิยำมของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) โดยทั่วไป                    

 นักวิชำกำรและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจในรูปแบบ SMEs ได้มี
กำรอธิบำยค ำนิยำมของ SMEs ดังนี้ 

วิสำหกิจ หมำยถึง กำรประกอบกำรที่ยำก สลับซับซ้อน หรือเสี่ยงต่อกำรขำดทุน 
ล้มละลำย261 

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ซึ่งค ำว่ำ วิสำหกิจ มีควำมหมำยครอบคลุมกลุ่ม
กิจกำร 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กิจกรรมกำรผลิต (Product Sector) ทั้งภำคเกษตรและภำคอุตสำหกรรม 
กำรค้ำ (Trading Sector) รวมทั้งกำรค้ำปลีกและค้ำส่ง และกำรบริกำร (Service Sector) 

 ธุรกิจขนำดย่อม (Small Enterprises) หมำยถึง ธุรกิจที่มีควำมได้เปรียบเชิงกำร
แข่งขันเนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรแสวงหำช่องทำงกำรทำงตลำดใหญ่ๆ (Niche Market) มีควำม
คล่องตัว (Flexibility) ในกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตและระบบบริหำรเพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรของตลำดได้อย่ำงรวดเร็ว (Quick Response) ขณะเดียวกันก็มีต้นทุนในกำรปรับตัวต่ ำและมี
กำรด ำเนินกำรที่สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ง่ำย262 

 ธุรกิจขนำดย่อม หมำยถึง ธุรกิจเล็กๆ ที่ก่อตั้งขึ้นโดยบุคคลคนเดียวหรือกลุ่มบุคคล
ไม่กี่คน มีสินทรัพย์ของกิจกำรค่อนข้ำงจ ำกัด และบริหำรงำนอย่ำงอิสระด้วยตัวเจ้ำของเองโดยอำจมี
พนักงำนจ ำนวนหนึ่งมำช่วยด ำเนินงำน263 

ธุรกิจขนำดย่อม หมำยถึง ธุรกิจที่เป็นอิสระ มีเอกชนเป็นเจ้ำของ ด ำเนินกำรโดย
เจ้ำของ ไม่เป็นเครื่องมือของธุรกิจใด และไม่ตกอยู่ภำยใต้อิทธิพลของบุคคลอ่ืนหรือธุรกิจอ่ืน264 
                                                           

260สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย, ศึกษาวิจัยกฎหมายและนโยบายภาครัฐทาง
กฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs: ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบของกฎหมายและระเบียบท่ีมี
ผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs (กรุงเทพฯ: สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศ
ไทย, 2553), หน้ำ 2-1. 

261พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554,  
หน้ำ 1126. 

262เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, “SMEs หรือ SLEs: แนวโน้มธุรกิจไทยในศตวรรษ” เปิดโลก
ความคิด, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย, 2543), หน้ำ 29. 

263กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์, การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (2552), หน้ำ 1. 
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ธุรกิจขนำดย่อม (Small Business) หมำยถึง ธุรกิจที่เป็นอิสระ มีเอกชนเป็นเจ้ำของ
ด ำเนินกำรโดยเจ้ำของเอง ไม่เป็นเครื่องมือของธุรกิจใดและไม่ตกอยู่ภำยใต้อิทธิพลของบุคคลหรือ
ธุรกิจอ่ืน265 

ธุรกิจขนำดกลำง หมำยถึง ธุรกิจที่เสียเปรียบด้ำนรำคำเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจ
ขนำดใหญ่ เนื่องจำกมีต้นทุนในกำรผลิตต่อหน่วยสูงกว่ำ ในขณะเดียวกันธุรกิจขนำดกลำงจะ
เสียเปรียบธุรกิจขนำดย่อมด้วยกำรปรับตัวได้ช้ำกว่ำและมีต้นทุนในกำรปรับตัวสูงกว่ำ266 
 3.5.1.2 ค ำนิยำมของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ตำมกฎหมำยที่ 
  เกี่ยวข้อง   

 ในส่วนของประเทศไทย เมื่อก่อนประเทศไทยยังไม่มีกำรก ำหนดค ำนิยำมที่มี
ควำมหมำยอย่ำงเป็นทำงกำร โดยองค์กรหรือสถำบันที่เกี่ยวข้อง อำทิ บรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรม
ขนำดย่อม (บอย.) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) สภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม บรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT) ธนำคำร
แห่งประเทศไทย เป็นต้น ล้วนแต่ได้ก ำหนดค ำนิยำมที่มีควำมหมำยแตกต่ำงกันออกไป ทั้งนี้แล้วแต่
วัตถุประสงค์ในกำรช่วยเหลือขององค์กรหรือสถำบันนั้นๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
264วินิจ วีรยำงกูร, การบริหารธุรกิจขนาดย่อม (กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, 

2528), หน้ำ 2. 
265ด ำรงศักดิ์ ชัยสนิท และสุนี เลิศแสวงกิจ, การบริหารธุรกิจขนาดย่อม (กรุงเทพฯ: วัง

อักษร, 2538), หน้ำ 1. 
266เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, เรือ่งเดิม, หน้ำ 30. 
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ตารางท่ี 3.6  ค ำนิยำม SMEs ที่ใช้ในหน่วยงำนหรือองค์กรต่ำงๆ267 
 

 
หน่วยงาน 

วิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดย่อม 

สินทรัพย์  
(ล้านบาท) 

แรงงาน 
(คน) 

สินทรัพย ์ 
(ล้านบาท) 

แรงงาน 
(คน) 

บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

(บอย.) 
ไม่มี ไม่มี สินทรัพย์ถำวร<50 ไม่ระบุ 

บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

(บสย.) 
ไม่มี ไม่มี สินทรัพย์ถำวร<50 ไม่ระบุ 

สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

สินทรัพย์ถำวร 
20-100 

50-200 
 

สินทรัพย์ถำวร<20 
 

<50 
 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
สินทรัพย์ถำวร 

20-100 

50-200 สินทรัพย์ถำวร<20 <50 

บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย (IFCT) 

สินทรัพย์ถำวร 
100–500 

ไม่ระบุ 
สินทรัพย์ถำวร 

<100 
 

ไม่ระบุ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สินทรัพย์ถำวร

<500 
 

ไม่ระบุ สินทรัพย์ถำวร ไม่ระบุ 
 

 ต่อมำหลังจำกที่ประเทศไทยได้เผชิญกับมรสุมด้ำนเศรษฐกิจที่ร้ำยแรงครั้งหนึ่งของ
ประเทศเม่ือปี พ.ศ.2540 ท ำให้รัฐบำลได้เล็งเห็นบทบำทท่ีเด่นชัดของ SMEs มำกขึ้น จึงได้มีมำตรกำร
ในกำรสนับสนุนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจดังกล่ำว ซึ่งหนึ่งในมำตรกำรช่วยเหลือและสนับสนุน คือ เมื่อ
ปี พ.ศ.2541 ได้มีกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อมขึ้น จน
ในที่สุดประเทศไทยได้มีพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2543 ออกมำ
บังคับใช้268 

 ปัจจุบัน พบว่ำมีกฎหมำยที่ก ำหนดค ำนิยำมหรือค ำจ ำกัดควำมของ SMEs หลำยฉบับ 
โดยแต่ละฉบับก็มีกำรก ำหนดค ำนิยำมซึ่งมีควำมหมำยทั้งในส่วนที่เหมือนกันและแตกต่ำงกันออกไป 
ได้แก่ 

                                                           
267สถำบันวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม เครือข่ำยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, ความ

เป็นมา, ค้นวันที่ 4 กรกฎคม 2558 จำก  http://www.smes.psu.ac.th/introduce.html  
268นิฤมล มณีสว่ำงวงศ์, เรื่องเดิม, หน้ำ 10. 

http://www.smes.psu.ac.th/introduce.html
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1) พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2543 
 ตำมพรำะรำชบัญญัติฉบับนี้ก ำหนดค ำนิยำมของค ำว่ำ  “วิสำหกิจ” 

หมำยถึง กิจกำรผลิตสินค้ำ กิจกำรให้บริกำร กิจกำรค้ำส่ง กิจกำรค้ำปลีก หรือกิจกำรอ่ืนตำมที่
รัฐมนตรีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ269 กล่ำวคือ270 

กิจกำรผลิตสินค้ำ หมำยควำมครอบคลุมถึง กำรผลิตที่เป็นลักษณะของกำร
ประกอบกำรอุตสำหกรรมทุกประเภท โดยควำมหมำยที่เป็นสำกลของกำรผลิตก็คือกำรเปลี่ยนรูปวัตถุ
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ด้วยเครื่องจักรกล หรือเคมีภัณฑ์ โดยไม่ค ำนึงว่ำงำนนั้นท ำโดยเครื่องจักร
หรือด้วยมือ ทั้งนี้กิจกำรผลิตสินค้ำในที่นี้รวมถึงกำรแปรรูปผลิตผลกำรเกษตรอย่ำงง่ำยที่มีลักษณะ
เป็นกำรอุตสำหกรรม กำรผลิตที่มีลักษณะเป็นวิสำหกิจชุมชน และกำรผลิตที่เป็นกำรประกอบ
อุตสำหกรรมในครัวเรือนด้วย 

  กิจกำรกำรบริกำร หมำยควำมครอบคลุมถึง กำรศึกษำ กำรสุขภำพ กำร
บันเทิง กำรขนส่ง กำรก่อสร้ำงและอสังหำริมทรัพย์ กำรโรงแรมและหอพัก กำรภัตตำคำร กำรขำย
อำหำร กำรขำยเครื่องดื่มของภัตตำคำรและร้ำนอำหำร กำรให้บริกำรเช่ำสิ่งบันเทิงและกำรพักผ่อน
หย่อนใจ กำรให้บริกำรส่วนบุคคล บริกำรในครัวเรือน บริกำรที่ให้กับธุรกิจ กำรซ่อมแซมทุกชนิด และ
กำรท่องเที่ยวและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับกำรท่องเที่ยว 

 กิจกำรค้ำส่งและค้ำปลีก หมำยถึง กำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรค้ำ โดยที่
กำรค้ำส่ง หมำยถึง กำรขำยสินค้ำใหม่และสินค้ำใช้แล้วให้แก่ ผู้ค้ำปลีก ผู้ใช้ในงำนอุตสำหกรรม งำน
พำณิชยกรรม สถำบัน ผู้ใช้ในงำนวิชำชีพ และรวมทั้งกำรขำยให้แก่ผู้ค้ำส่งด้วยกันเอง ส่วนกำรค้ำปลีก 
หมำยถึง กำรขำยโดยไม่มีกำรเปลี่ยนรูปสินค้ำทั้งสินค้ำใหม่และสินค้ำใช้แล้วให้กับประชำชนทั่วไปเพ่ือ
กำรบริโภคหรือกำรใช้ประโยชน์เฉพำะส่วนบุคคลในครัวเรือน กำรค้ำในที่นี้มีควำมหมำยรวมถึง กำร
เป็นนำยหน้ำหรือตัวแทนกำรซื้อขำย สถำนีบริกำรน้ ำมัน และสหกรณ์ผู้บริโภค 
 

                                                           
269มำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2543 
270ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม, ค านยิาม SMEs, ค้นวันที่ 4 

กรกฎำคม 2558 จำก http://www.sme.go.th/Pages/Define/Define.aspx 
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ภาพที่ 3.6 ประเภทกิจกำรของ SMEs271 

 
 ได้มีกำรบัญญัติค ำนิยำม “วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม” ได้แก่ วิสำหกิจที่มี

จ ำนวนกำรจ้ำงงำน มูลค่ำสินทรัพย์ถำวร หรือทุนจดทะเบียนที่ช ำระแล้วตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง272 ซึ่งตำมกฎกระทรวงอุตสำหกรรมฉบับวันที่ 11 กันยำยน พ.ศ.2545 เรื่องกำรก ำหนด
จ ำนวนกำรจ้ำงงำนและมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2545 ซึ่ง
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 20 กันยำยน พ.ศ.2545 โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 
4 และมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2543 อันเป็น
พระรำชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบำงประกำรเก่ียวกับกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ 29 
ประกอบกับมำตรำ 31 ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยบัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจ
ตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย โดยก ำหนดค ำนิยำม ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
271ฐิติรัตน์ มีมำก, ฉัตยำพร เสมอใจ และคมกฤช ปิติฤกษ์, เรื่องเดิม, หน้ำ 21. 
272มำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2543 

(SMEs) 

กิจกำร
ให้บริกำร 

กิจกำร 

ค้ำปลีก 

กิจกำร 

ค้ำส่ง 

กิจกำร
ผลิต
สินค้ำ 
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ตารางท่ี 3.7  ค ำนิยำม SMEs ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม     
พ.ศ.2543273 

 
 

ประเภทกิจการ 
 

 
 
 

วิสาหกิจขนาดย่อม 
 

วิสาหกิจขนาดกลาง 

การจ้างงาน มูลค่าสินทรัพย์
ถาวร 

การจ้างงาน มูลค่าสินทรัพย์
ถาวร 

กิจการผลิต ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 50 ล้ำนบำท 51-200 คน 
เกิน 50-200 

ล้ำนบำท 

กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 25 คน ไม่เกิน 50 ล้ำนบำท 26-50 คน 
เกิน 50-100 

ล้ำนบำท 

กิจการค้าปลีก ไม่เกิน 15 คน ไม่เกิน 30 ล้ำนบำท 16-30 คน 
เกิน 30-60 
ล้ำนบำท 

กิจการบริการ ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 50 ล้ำนบำท 51-200 คน 
เกิน 50-200 

ล้ำนบำท 
 

 จะเห็นได้ว่ำตำมกฎกระทรวงฉบับดังกล่ำวก ำหนดค ำนิยำมของวิสำหกิจออกเป็น  2 
ประกำร คือ วิสำหกิจขนำดย่อม (Small Enterprises) และวิสำหกิจขนำดกลำง (Medium 
Enterprises) โดยไม่มีกำรก ำหนดค ำนิยำมของวิสำหกิจขนำดจิ๋ว หรือวิสำหกิจรำยย่อย  (Micro 
Enterprises) ออกมำโดยเฉพำะ กล่ำวคือ  

วิสำหกิจขนำดย่อม (Small Enterprises) ได้แก่ กิจกำรที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้274 
1. กิจกำรผลิตสินค้ำ ที่มีจ ำนวนกำรจ้ำงงำนไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่ำสินทรัพย์

ถำวรไม่เกิน 50 ล้ำนบำท 
2. กิจกำรค้ำส่ง ที่มีจ ำนวนกำรจ้ำงงำนไม่เกิน 25 คน หรือมีมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรไม่

เกิน 50 ล้ำนบำท 
3. กิจกำรค้ำปลีก ที่มีจ ำนวนกำรจ้ำงงำนไม่เกิน 15 คน หรือมีมูลค่ำสินทรัพย์ถำวร

ไม่เกิน 30 ล้ำนบำท 
4. กิจกำรให้บริกำร ที่มีจ ำนวนกำรจ้ำงงำนไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่ำสินทรัพย์

ถำวรไม่เกิน 50 ล้ำนบำท 
 
 
 

                                                           
273กรมสรรพำกร, เรื่องเดิม. 
274ข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนกำรจ้ำงงำนและมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรของวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2545 
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วิสำหกิจขนำดกลำง (Medium Enterprises) ได้แก่ กิจกำรที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้275 
1. กิจกำรผลิตสินค้ำ ที่มีจ ำนวนกำรจ้ำงงำนเกินกว่ำ 50 คน แต่ไม่เกิน 200 คน 

หรือมีมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรเกินกว่ำ 50 ล้ำนบำทแต่ไม่เกิน 200 ล้ำนบำท 
2. กิจกำรค้ำส่ง ที่มีจ ำนวนกำรจ้ำงงำนเกินกว่ำ 25 คน แต่ไม่ เกิน 50 คน หรือมี

มูลค่ำสินทรัพย์ถำวรเกินกว่ำ 50 ล้ำนบำทแต่ไม่เกิน 100 ล้ำนบำท 
3. กิจกำรค้ำปลีก ที่มีจ ำนวนกำรจ้ำงงำนเกินกว่ำ 15 คน แต่ไม่เกิน 30 คน หรือมี

มูลค่ำสินทรัพย์ถำวรเกินกว่ำ 30 ล้ำนบำทแต่ไม่เกิน 60 ล้ำนบำท 
4. กิจกำรให้บริกำร ที่มีจ ำนวนกำรจ้ำงงำนเกินกว่ำ 50 คน แต่ไม่เกิน 200 คน หรือ

มีมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรเกินกว่ำ 50 ล้ำนบำทแต่ไม่เกิน 200 ล้ำนบำท 
ในกำรพิจำรณำว่ำกิจกำรนั้นมีลักษณะเป็นวิสำหกิจขนำดกลำงหรือวิสำหกิจขนำด

ย่อม ให้ถือจ ำนวนกำรจ้ำงงำนหรือมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรที่น้อยกว่ำเป็นเกณฑ์ กล่ำวคือ กรณีที่จ ำนวน
กำรจ้ำงงำนของกิจกำรเข้ำลักษณะของวิสำหกิจขนำดย่อม แต่มูลค่ำสินทรัพย์ถำวรของกิจกำรเข้ำ
ลักษณะของวิสำหกิจขนำดกลำง หรือในทำงกลับกัน กรณีจ ำนวนกำรจ้ำงงำนของกิจกำรเข้ำลักษณะ
ของวิสำหกิจขนำดกลำง แต่มูลค่ำสินทรัพย์ถำวรของกิจกำรเข้ำลักษณะของวิสำหกิจขนำดย่อม ให้ถือ
ว่ำกิจกำรนั้นเป็นวิสำหกิจขนำดย่อม276 

กรณีกำรพิจำรณำจ ำนวนกำรจ้ำงงำนหรือจ ำนวนมูลค่ำสินทรัพย์ถำวร ให้พิจำรณำ
จำกหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. จ ำนวนกำรจ้ำงงำน ให้พิจำรณำจำกหลักฐำนแสดงจ ำนวนกำรจ้ำงงำนที่ได้จัดท ำ
ขึ้นตำมกฎหมำยก ำหนด 

2. มูลค่ำสินทรัพย์ถำวรให้พิจำรณำจำก 
 1) มูลค่ำสินทรัพย์ถำวรสุทธิซึ่งไม่รวมที่ดิน ตำมที่ปรำกฎในงบกำรเงินล่ำสุด

ของกิจกำรที่ได้จัดท ำขึ้น โดยผู้ท ำบัญชีของผู้มีหน้ำที่จัดท ำบัญชีหรืองบกำรเงินล่ำสุดของกิจกำรที่
ได้รับกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว ทั้งนี้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
บัญชี 

 2) มูลค่ำสินทรัพย์ถำวรสุทธิซึ่งไม่รวมที่ดิน ตำมที่ได้รับกำรประเมินจำก
สถำบันกำรเงินหรือบริษัทที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่น่ำเชื่อถือ   

 ในกรณีที่มูลค่ำสินทรัพย์ถำวรสุทธิตำม 1) และ 2) ต่ำงกันให้ถือจ ำนวนที่น้อยกว่ำเป็น
มูลค่ำสินทรัพย์ถำวร277 

                                                           
275ข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนกำรจ้ำงงำนและมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรของวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2545 
276ข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนกำรจ้ำงงำนและมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรของวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2545 
277ข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนกำรจ้ำงงำนและมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรของวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2545 
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 หลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบในกำรก ำหนดควำมเป็น SMEs แต่ละประเทศก็จะมี
ควำมแตกต่ำงกันออกไป แต่โดยทั่วไปจะพบว่ำหลักเกณฑ์ที่มักน ำมำใช้ในกำรก ำหนดว่ำวิสำหกิจใด
เป็นวิสำหกจิขนำดย่อม (Small Enterprises) หรือเป็นวิสำหกิจขนำดกลำง (Medium Enterprises) 
ได้แก่ เกณฑ์ของจ ำนวนคนงำน (ขนำดกำรจ้ำงงำน) เกณฑ์ของจ ำนวนเงินที่ลงทุน เกณฑ์ของมูลค่ำ
สินทรัพย์ถำวร เกณฑ์ของยอดขำยหรือรำยได้ที่เกิดขึ้น เป็นต้น เมื่อพิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรก ำหนด
ควำมเป็น SMEs ของประเทศไทย พบว่ำตำมมำตรำ 4 ได้มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เรื่องของจ ำนวน
กำรจ้ำงงำนหรือหลักเกณฑ์ของมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรซึ่งแยกตำมประเภทของธุรกิจตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวงมำเป็นเกณฑ์ในกำรก ำหนดดังที่ได้กล่ำวไปแล้วข้ำงต้นนั่นเอง   

2) พระรำชบัญญัติธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2545278 

 ตำมพระรำชบัญญัตินี้ได้ก ำหนดค ำนิยำมของค ำว่ำ “วิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม”หมำยถึง กิจกำรผลิตสินค้ำ กิจกำรให้บริกำร กิจกำรค้ำส่ง กิจกำรค้ำปลีก หรือกิจกำร
อ่ืนที่มีจ ำนวนกำรจ้ำงงำน มูลค่ำสินทรัพย์ถำวร หรือทุนจดทะเบียนที่ช ำระแล้วตำมจ ำนวนหรือ
เงื่อนไขอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด279 กล่ำวคือ 

 กิจกำรผลิตสินค้ำ หมำยถึง กำรผลิตที่เป็นลักษณะของกำรประกอบกำร
อุตสำหกรรมทุกประเภท โดยควำมหมำยที่เป็นสำกลของกำรผลิตก็คือกำรเปลี่ยนรูปวัตถุให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ด้วยเครื่องจักรกล หรือเคมีภัณฑ์ โดยไม่ค ำนึงว่ำงำนนั้นท ำโดยเครื่องจักรหรือด้วย
มือ ทั้งนี้กิจกำรผลิตสินค้ำในที่นี้รวมถึงกำรแปรรูปผลิตผลกำรเกษตรอย่ำงง่ำยที่มีลักษณะเป็นกำร
อุตสำหกรรม กำรผลิตที่มีลักษณะเป็นวิสำหกิจชุมชน และกำรผลิตที่เป็นกำรประกอบอุตสำหกรรมใน
ครัวเรือนด้วย 

  กิจกำรกำรบริกำร หมำยถึง กำรศึกษำ กำรสุขภำพ กำรบันเทิง กำร
ขนส่ง กำรก่อสร้ำงและอสังหำริมทรัพย์ กำรโรงแรมและหอพัก กำรภัตตำคำร กำรขำยอำหำร กำร
ขำยเครื่องดื่มของภัตตำคำรและร้ำนอำหำร กำรให้บริกำรเช่ำสิ่งบันเทิงและกำรพักผ่อนหย่อนใจ กำร
ให้บริกำรส่วนบุคคล บริกำรในครัวเรือน บริกำรที่ให้กับธุรกิจ กำรซ่อมแซมทุกชนิด และกำรท่องเที่ยว
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกำรท่องเทีย่ว 

กิจกำรค้ำส่งและค้ำปลีก หมำยถึง กำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรค้ำ โดยที่
กำรค้ำส่ง หมำยถึง กำรขำยสินค้ำใหม่และสินค้ำใช้แล้วให้แก่ ผู้ค้ำปลีก ผู้ใช้ในงำนอุตสำหกรรม งำน
                                                           

278เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อมเป็นวิสำหกิจที่มีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศให้มีควำมเข้มแข็งและเติบโต
อย่ำงยั่งยืน โดยก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำน สร้ำงรำยได้ และเป็นฐำนกำรผลิต จึงสมควรจัดตั้งธนำคำร
พัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทยขึ้นเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนำ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่มีอยู่เป็นจ ำนวนมำกของประเทศได้อย่ำงเป็นระบบ โดยกำร
ให้บริกำรทำงกำรเงิน เทคนิค กำรตลำด และกำรจัดกำร 

279มำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.2545 
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พำณิชยกรรม สถำบัน ผู้ใช้ในงำนวิชำชีพ และรวมทั้งกำรขำยให้แก่ผู้ค้ำส่งด้วยกันเอง ส่วนกำรค้ำปลีก 
หมำยถึง กำรขำยโดยไม่มีกำรเปลี่ยนรูปสินค้ำทั้งสินค้ำใหม่และสินค้ำใช้แล้วให้กับประชำชนทั่วไปเพ่ือ
กำรบริโภคหรือกำรใช้ประโยชน์เฉพำะส่วนบุคคลในครัวเรือน กำรค้ำในที่นี้มีควำมหมำยรวมถึง กำร
เป็นนำยหน้ำหรือตัวแทนกำรซื้อขำย สถำนีบริกำรน้ ำมัน และสหกรณ์ผู้บริโภค 

 
ตารางที ่3.8 ค ำนิยำม SMEs ตำมพระรำชบัญญัติธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 แห่งประเทศไทย พ.ศ.2545280 
 

 
ประเภทกิจการ 

วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง 

การจ้างงาน มูลค่าสินทรัพย์
ถาวร   

การจ้างงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร 

กิจการผลิต
สินค้า 

ไม่เกิน 50 
คน 

ไม่เกิน 50 ล้ำน
บำท 

เกินกว่ำ 50 คน  
แต่ไม่เกิน 200 

คน 

เกินกว่ำ 50 ล้ำนบำท  
แต่ไม่เกิน 200 ล้ำน

บำท 
กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 25 

คน 
ไม่เกิน 50 ล้ำน

บำท 
เกินกว่ำ 25 คน 
แต่ไม่เกิน 50 คน 

เกินกว่ำ 50 ล้ำนบำท  
แต่ไม่เกิน 100 ล้ำน

บำท 
กิจการค้าปลีก ไม่เกิน 15 

คน 
ไม่เกิน 30 ล้ำน

บำท 
เกินกว่ำ 15 คน 
แต่ไม่เกิน 30 คน 

เกินกว่ำ 30 ล้ำนบำท  
แต่ไม่เกิน 60 ล้ำน

บำท  
กิจการให้บริการ ไม่เกิน 50 

คน 
ไม่เกิน 50 ล้ำน

บำท 
เกินกว่ำ 50 คน  
แต่ไม่เกิน 200 

คน 

เกินกว่ำ 50 ล้ำนบำท  
แต่ไม่เกิน 200 ล้ำน

บำท 
 

มูลค่ำสินทรัพย์ถำวร: พิจำรณำจำก 
1. มูลค่ำสินทรัพย์ถำวรสุทธิไม่รวมที่ดิน ตำมที่ปรำกฎในงบกำรเงินล่ำสุด

ของกิจกำรที่ได้จัดท ำขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบัญชี 
2. มูลค่ำสินทรัพย์ถำวรซึ่งไม่รวมที่ดิน ตำมที่ได้รับกำรประเมินจำก

สถำบันกำรเงินหรือบริษัทที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่น่ำเชื่อถือ 
 ในกรณีมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรสุทธิตำม 1. และ 2. ต่ำงกัน ให้ถือจ ำนวนที่

น้อยกว่ำเป็นมูลค่ำสินทรัพย์ถำวร 

                                                           
280ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย, นิยาม SMEs, ค้น

วันที่ 4 กรกฎำคม 2558 จำก http://www.smebank.co.th/th/definitions.php  
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เมื่อพิจำรณำจำกค ำนิยำมของค ำว่ำ “วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม” 
ตำมมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2545พบว่ำมีควำมหมำยที่สอดคล้องกับบทบัญญัติมำตรำ 3 และ มำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2543 

3)  พระรำชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม พ.ศ.
2534 

ตำมพระรำชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม พ.ศ.
2534281 ได้มีกำรบัญญัติถึงค ำนิยำมของค ำว่ำ “ภำรธุระอุตสำหกรรมขนำดย่อม” หมำยควำมว่ำ กำร
ประกอบอุตสำหกรรม กำรท ำหัตถกรรม หรือกำรประกอบกิจกำรอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
ทั้งนี้โดยมีลักษณะเป็นกิจกำรขนำดย่อมที่บุคคลภำคเอกชนเท่ำนั้นเป็นเจ้ำของ และมีสินทรัพย์ถำวร
ตำมจ ำนวนที่ก ำหนดโดยกฎกระทรวง282 

ซึ่งกำรประกอบกิจกำรใดๆ ที่จะขอรับควำมช่วยเหลือจำกบรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม อำทิ กำรช่วยเหลือภำรธุระอุตสำหกรรมขนำดย่อมได้รับสินเชื่อจำก
สถำบันกำรเงินจ ำนวนมำกขึ้น หรือกำรค้ ำประกันสินเชื่อแก่ภำรธุระอุตสำหกรรมขนำดย่อม เป็น
ต้น283 จะตอ้งปรำกฎว่ำกำรประกอบภำรธุระอุตสำหกรรมขนำดย่อมนั้นมีจ ำนวนสินทรัพย์ถำวรตำมที่
ก ำหนดในกฎกระทรวงไม่เกินจ ำนวน 200 ล้ำนบำทโดยไม่นับรวมมูลค่ำที่ดิน284 

                                                           
281เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควรจัดตั้งบรรษัท

ประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม ซึ่งมีฐำนะเป็นนิติบุคคลเพ่ือช่วยให้สถำบันกำรเงินมีควำมมั่นใจ
ในกำรให้สินเชื่อแก่อุตสำหกรรมขนำดย่อม และส่งผลให้อุตสำหกรรมขนำดย่อมได้รับสินเชื่อจำก
สถำบันกำรเงินจ ำนวนมำกขึ้น ซึ่งเป็นกำรเร่งรัดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมขนำดย่อมให้มีบทบำทต่อกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศยิ่งขึ้น อันจะมีผลส่งเสริมอุตสำหกรรมขนำดย่อมให้ขยำยตัว
ไปสู่ชนบทเพ่ือบรรเทำปัญหำกำรว่ำงงำนและกำรชะลอกำรอพยพของประชำชนเข้ำกรุงเทพมหำนคร  

282มำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม พ.ศ.2534 
283ผดุงศักดิ์ สุวรรณเวก, ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมด้านเงินทุน (ภำคนิพนธ์คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง, 2555), หน้ำ 
16. 

284ข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนทรัพย์สินถำวรของภำรธุระอุตสำหกรรมขนำดย่อม
ที่จะขอรับควำมช่วยเหลือจำกบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม พ.ศ.2549 

เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินแก่ภำรธุระอุตสำหกรรมขนำด ย่อมที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อมด ำเนินกำร
นั้นยังไม่สอดคล้อง กับหน่วยงำนอื่นของรัฐที่เก่ียวข้องกับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ประกอบ
กับเพ่ือให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อมสำมำรถให้ควำมช่วย เหลือทำงกำรเงินแก่
ภำรธุระอุตสำหกรรมขนำดย่อมได้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบอุตสำหกรรมขนำดย่อมมี
กำรลงทุนมำกยิ่งขึ้นอันจะเป็น ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ สมควรก ำหนดจ ำนวน
ทรัพย์สินถำวรของภำรธุระอุตสำหกรรมขนำดย่อมที่จะได้รับควำม ช่วยเหลือจำกบรรษัทประกัน
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3.5.2  กฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
จำกกำรศึกษำท ำให้ผู้เขียนทรำบว่ำประเทศไทยนอกจำกภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะ

ก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรในกำรให้ควำมช่วยเหลือ SMEs ในด้ำนต่ำงๆ แล้วยังมีกำรบัญญัติ
กฎหมำยส ำหรับกำรส่งเสริมกำรประกอบ SMEs หลำยฉบับ อำทิ พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2543 พระรำชบัญญัติธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 และพระรำชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม 
พ.ศ.2534 เป็นต้น แต่ในกำรศึกษำครั้งนี้ผู้เขียนจะท ำกำรศึกษำเพียงพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2543 เท่ำนั้น 

กล่ำวคือ พระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวเป็นกฎหมำยหลักที่เกี่ยวกับกำรประกอบ SMEs 
เนื่องจำกมีกำรก ำหนดค ำนิยำมของวิสำหกิจ285 ค ำนิยำมของ SMEs ไว้อย่ำงกว้ำงๆ286 เพรำะ
รำยละเอียดจะปรำกฎในกฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนกำรจ้ำงงำนและมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรของ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2545287  

เมื่อพิจำรณำรำยละเอียดก็พบว่ำพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวก ำหนดโครงสร้ำงและจ ำนวน
ของคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม288 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรส่งเสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม289 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรพ้นจำกต ำแหน่ง290 ตลอดจน
อ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม291  

                                                           

สินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อมมีจ ำนวนไม่เกินสองร้อย ล้ำนบำทโดยไม่นับรวมมูลค่ำที่ดิน และโดยที่
มำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม พ.ศ.2534 บัญญัติให้
ภำรธุระอุตสำหกรรมขนำดย่อมต้องมีทรัพย์สินถำวรตำมจ ำนวนที่ก ำหนดโดยกฎกระทรวง 

285มำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2543 
286มำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2543 
287ข้อ 1 และข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนกำรจ้ำงงำนและมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรของ

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2545 
288มำตรำ 6 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2543 
289มำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2543 
290มำตรำ 8 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2543 
291มำตรำ 11 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2543  

กล่ำวคือ คณะกรรมกำรมีอ ำนำจและหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
    (1) ก ำหนดนโยบำยและแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเพ่ือเสนอขอ

ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี 
    (2) ก ำหนดลักษณะของกิจกำรอ่ืนตำมมำตรำ 3 เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อด ำเนินกำรประกำศ

ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
   (3) ก ำหนดลักษณะของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมตำมมำตรำ 4 เสนอต่อ

รัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวง 
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ก ำหนดเรื่องกำรจัดตั้ง สสว. เพ่ือเป็นหน่วยงำนหลักในกำรส่งเสริม SMEs292 โดยมีสถำนะ
เป็นหน่วยงำนของรัฐภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำร 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมกำร
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม ก ำหนดโครงสร้ำงและจ ำนวนของคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนส่งเสริม

                                                           

    (4) เสนอรำยงำนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของประเทศต่อ
คณะรัฐมนตรี และจัดให้มีกำรเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวต่อสำธำรณะชนอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

    (5) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
ตำมมำตรำ 37 

    (6) ให้ค ำแนะน ำแก่ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรเอกชนที่
เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมตำมมำตรำ 37 
มำตรำ 38 และมำตรำ 39 

    (7) เสนอแนะมำตรกำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง กำรภำษีอำกร หรือด้ำนอ่ืนเพ่ือส่งเสริมกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยและแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ต่อส่วนรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจที่เก่ียวข้อง 

   (8) เสนอให้มีกฎหมำย หรือให้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับกำร
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ต่อส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจที่
เกี่ยวข้อง 

   (9) ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมร่วมมือและประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ องค์กำรเอกชนทั้งในและต่ำงประเทศ และองค์กรระหว่ำงประเทศใน
กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

   (10)  ก ำกับกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำร 
    (11)  ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
292มำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2543  

กล่ำวคือ ให้จัดตั้งส ำนักงำนขึ้นเรียกว่ำ “ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม” และ
ให้เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 (1) ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรก ำหนดประเภทและขนำดของวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและสังคม 

 (2) ก ำหนดประเภทและขนำดของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่สมควรได้รับกำร
ส่งเสริม  รวมทั้งเสนอแนะนโยบำยและแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

 (3) ประสำนและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมกับส่วน
รำชกำร  หน่วยงำนของรัฐ  วิสำหกิจ  หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 (4) ศึกษำและจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของประเทศ 
 (5) เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรปรับปรุงพระรำชบัญญัตินี้  รวมทั้งกำร

ด ำเนินกำรให้มีกฎหมำยใหม่  กำรแก้ไขเพ่ิมเติมหรือกำรปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม293 อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนส่งเสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม294 กำรจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม295 
ก ำหนดเรื่องแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม296 โดยให้ สสว. เป็นผู้จัดท ำ  

 ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรส่งเสริม SMEs ของประเทศมีเอกภำพ สอดคล้องกับทิศทำงกำร
พัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและนโยบำยของรัฐบำล ซึ่งที่ผ่ำนมำ
ประเทศไทยมีแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมรวมทั้งสิ้น 3 ฉบับ ได้แก่ 

 3.5.2.1 แผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2545-
2549)  

 โดยแผนกำรส่งเสริมฉบับนี้มุ่งแก้ไขผลกระทบที่เกิดจำกปัญหำวิกฤตทำงเศรษฐกิจ 
โดยเน้นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในฐำนะทำงกำรเงินและกำรด ำเนินกำรฟ้ืนฟูและขยำยโอกำสทำง
กำรตลำดของ SMEs ควบคู่กับกำรส่งเสริม SMEs ให้เกิดควำมเข้มแข็งในเชิงโครงสร้ำง  

 โดยเน้นกำรสร้ำงและปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรบริกำรภำครัฐให้มีควำม
พร้อมและกระจำยอย่ำงทั่วถึง กำรลดปัญหำและอุปสรรคในกำรประกอบธุรกิจที่เกิดจำกกฎระเบียบ
และข้อบังคับของภำครัฐ รวมถึงกำรเสริมสร้ำง  SMEs ให้เติบโตอย่ำงยั่งยืนด้วยกำรยกระดับขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เสริมสร้ำงศักยภำพของผู้ประกอบกำรและยกระดับทักษะของแรงงำนใน 
SMEs กำรส่งเสริมเทคโนโลยี กำรวิจัย พัฒนำ และกำรสร้ำงนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมควำมเชื่อมโยง
และกำรรวมกลุ่มวิสำหกิจ (Cluster) เป็นต้น297 

3.5.2.2 แผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-
2554) 

 แผนกำรส่งเสริมฉบับนี้มุ่งส่งเสริมให้ SMEs เติบโตและพัฒนำใน 2 แนวทำงทั้งกำร
เติบโตเชิงคุณภำพ ซึ่งเป็นผลจำกกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมและกำรเพ่ิมผลิตภำพ
โดยรวม ส่วนอีกแนวทำงเป็นกำรส่งเสริมกำรเติบโตในเชิงขนำดที่ควบคู่ไปกับคุณภำพ โดยพัฒนำจำก
ธุรกิจขนำดเล็กเป็นขนำดย่อม ขนำดกลำง และขยำยตัวไปเป็นวิสำหกิจขนำดใหญ่ในที่สุด ซึ่งยังคงให้
ควำมส ำคัญกับทักษะฝีมือ องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และผลิตภำพด้วยเช่นกัน โดยเน้นระดับ
ผู้ประกอบกำรและกิจกำร ระดับประเภทกิจกำรและกลุ่มธุรกิจ (Cluster) รำยสำขำ รวมถึง SMEs ใน
ภูมิภำคและท้องถิ่น เป็นต้น298 

                                                           
293มำตรำ 18 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2543 
294มำตรำ 20 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2543 
295มำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2543 
296มำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2543 
297ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม, แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2555-2559), ค้นวันที่ 11 พฤศจิกำยน พ.ศ.2557 จำก
http://www.sme.go.th/SiteCollectionDocuments/แผนกำรส่งเสริมSMEs/03/แผนแม่บท
ฯ%20ฉบับที่%203.pdf 

298เรื่องเดียวกัน. 
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3.5.2.3 แผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-
2559) 

 เป็นแผนกำรส่งเสริมซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำทั้ง
ภำยในและภำยนอกของ SMEs ที่ยังคงมีอยู่จำกกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำ รวมทั้งด ำเนินกำรในประเด็นที่มี
ควำมส ำคัญอย่ำงต่อเนื่องจำกแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมทั้ง 2 ฉบับ ตลอดจน
ก ำหนดแนวทำงเพ่ือบรรเทำผลกระทบและรองรับเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งท่ีเกิดข้ึนแล้ว เช่น วิกฤตทำงกำร
เงินของโลก (Hamburger Crisis) หรือเหตุกำรณ์ไม่สงบทำงกำรเมืองที่เกิดขึ้นหรือสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
ต่ำงๆ และกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ไม่ว่ำจะเป็นกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
(AEC) หรือกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ กำรลงทุนต่ำงๆ ที่เพ่ิมมำกขึ้น อีกทั้งให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำ
บุคลำกรที่มีหน้ำที่ในกำรให้บริกำรและสนับสนุน SMEs เป็นต้น299 
 นอกจำกนี ้ตำมพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวยังก ำหนดกำรส่งเสริมและสนับสนุนของ
รัฐ300 แต่หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขอรับควำมช่วยเหลือให้เป็นไปตำมกฎกระทรวง 301 เป็น
ต้น 

                                                           
299เรื่องเดียวกัน. 
300มำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2543 
301กฎกระทรวงกำรขอและกำรให้ควำมช่วยเหลือ กำรส่งเสริม หรือกำรสนับสนุนและ

คุณสมบัติของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม กลุ่มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หรือ
องค์กำรเอกชนที่มีสิทธิขอควำมช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนจำกกองทุนส่งเสริมวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2556 กล่ำวคือ 

ข้อ 2  วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม กลุ่มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หรือ
องค์กำรเอกชนที่ประสงค์จะขอรับควำมช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนจำกกองทุนต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 

 (1)  วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 (ก)  ไม่ถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคลล้มละลำย 
 (ข)  ขึ้นทะเบียนไว้กับส ำนักงำนตำมระเบียบที่ผู้อ ำนวยกำรประกำศก ำหนด 

 (2)  กลุ่มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(ก)  มีวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ โครงสร้ำงของกลุ่ม และกรรมกำรบริหำรกลุ่มที่

ชัดเจน 
(ข)  ด ำเนินกิจกำรเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีก่อนกำร

ยื่นค ำขอ 
 (3)  องค์กำรเอกชน 

(ก)  มีวัตถุประสงค์ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  
และมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ 
 (ข) จัดตั้งเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีก่อนกำรยื่นค ำขอ 
 ข้อ 7  กำรให้ควำมช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนจำกกองทุน ให้ค ำนึงถึงกรณี ดังต่อไปนี้ 
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(1) ควำมเป็นไปได้และควำมจ ำเป็นของแผนกำรด ำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินที่ต้อง
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 (2) สถำนะกำรเงิน กำรลงทุน และเงินทุนหมุนเวียน 

(3) ควำมเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนหรือรำยได้ หรือก่อให้เกิดควำมเชื่อมโยงระหว่ำง
ธุรกิจหรือประโยชน์อื่น 

(4) กำรด ำเนินธุรกิจตำมระบบธรรมำภิบำลที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 8  กำรจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือให้ควำมช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนแก่วิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม กลุ่มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หรือองค์กำรเอกชน ให้เป็นไปตำม
ขอบเขต ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กู้ยืมเงินส ำหรับด ำเนินกำรก่อตั้ง ปรับปรุง และพัฒนำกิจกำรของวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมหรือกลุ่มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้มีประสิทธิภำพ และขีดควำมสำมำรถ
เพ่ิมข้ึน 

(2) ให้เงินช่วยเหลืออุดหนุนเพ่ือน ำไปใช้ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม 

(3) ให้เป็นเงินช่วยเหลืออุดหนุนกำรด ำเนินกำรใด ร่วมกิจกำร ร่วมทุน หรือลงทุนใดที่
เกี่ยวกับกำรก่อตั้ง กำรขยำยกิจกำร กำรวิจัย กำรพัฒนำและกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึนโดยรวม 

(4) ให้ควำมช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนรูปแบบอื่น 



 
บทท่ี 4 

 
วิเคราะห์ค านิยามและกฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสรมิ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
  
4.1  วิเคราะห์ค านิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 

ในแต่ละประเทศล้วนมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างและระบบเศรษฐกิจ 
สภาพสังคม วัฒนธรรม พ้ืนที่ของประเทศ จ านวนประชากร และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่ง
ปัจจัยที่กล่าวมานี้เป็นที่มาของการบัญญัติกฎหมายที่มีความแตกต่างกัน แต่ทั้งนี้กฎหมายที่บัญญัติ
ออกมาใช้บังคับจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพทั่วไปของประเทศนั้นๆ เมื่อพิจารณา
ในส่วนของค านิยามหรือค าจ ากัดความ SMEs ที่ใช้บังคับในปัจจุบันตามทรรศนะของผู้เขียนเห็นว่ายัง
มีข้อบกพร่องและปัญหาทางกฎหมายหลายประการ ได้แก่ 

 
4.1.1  การแบ่งขนาดของวิสาหกิจ     
ในอดีตการแบ่งขนาดของวิสาหกิจพบว่าหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ SMEs 

ได้ท าการแบ่งขนาดของวิสาหกิจ กล่าวคือ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.) และบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แบ่งขนาดของวิสาหกิจเพียงประการเดียวเท่านั้น ได้แก่ 
วิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprises) ขณะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT) และธนาคารแห่งประเทศไทยได้
แบ่งขนาดของวิสาหกิจออกเป็น 2 ประการ ได้แก่ วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprises) และ
วิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprises)  ซึ่งการแบ่งขนาดวิสาหกิจของหน่วยงานข้างต้นมีลักษณะ
ที่แตกต่างกันเพราะเป็นเพียงการแบ่งขนาดวิสาหกิจเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับมาตรการและ
วัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ของหน่วยงานดังกล่าวในขณะนั้นเท่านั้น มิใช่การ
แบ่งขนาดวิสาหกิจที่ เป็นมาตรฐานและใช้ร่วมกันทั้ งประเทศแต่อย่างใด  ต่อมามีการตรา
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ออกมาบังคับใช้เพ่ือเป็น
กฎหมายหลักในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เมื่อผู้เขียนได้ท าการศึกษาการแบ่งขนาดวิสาหกิจ
ตามกฎหมายฉบับดังกล่าว พบว่าตามกฎหมายฉบับนี้ได้แบ่งขนาดของวิสาหกิจออกเป็น 2 ประการ 
ได้แก่ วิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจขนาดย่อม304  

เมื่อศึกษาพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2545 ก็ได้แบ่งขนาดของวิสาหกิจออกเป็น 2 ประการเช่นเดียวกัน ได้แก่ วิสาหกิจขนาดกลาง

                                                           
304มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543  
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และขนาดย่อม305 อีกท้ังยังก าหนดประเภทของกิจการ และหลักเกณฑ์ในการก าหนดความเป็น SMEs 
เหมือนกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ตามที่ผู้เขียนได้กล่าว
ไปแล้วในบทที่ 3 นั่นเอง 

ส่วนพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ.2534 ก็ได้บัญญัติค า
นิยามของ “ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อม” หมายความว่า การประกอบอุตสาหกรรม การท า
หัตถกรรม หรือการประกอบกิจการอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้โดยมีลักษณะเป็นกิจการ
ขนาดย่อมที่บุคคลภาคเอกชนเท่านั้นเป็นเจ้าของ และมีสินทรัพย์ถาวรตามจ านวนที่ก าหนดโดย
กฎกระทรวง306 ซึ่งกฎกระทรวงฉบับวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2549 ก าหนดไว้ในข้อ 2 ว่ามีมูลค่า
สินทรัพย์ถาวรไม่เกินจ านวน 200 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่นับรวมมูลค่าของที่ดิน  

จะเห็นว่าการแบ่งขนาดวิสาหกิจของหน่วยงานต่างๆ และตามพระราชบัญญัติทั้ง 3 ฉบับ
ข้างต้นล้วนแต่แบ่งขนาดของวิสาหกิจออกเป็น 2 ประการ ได้แก่ วิสาหกิจขนาดย่อม  (Small 
Enterprises) หรือภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อม และวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprises)  

เมื่อผู้เขียนได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องการแบ่งขนาดวิสาหกิจตามกฎหมายของ
ต่างประเทศพบว่าในแต่ละประเทศล้วนแต่แบ่งขนาดวิสาหกิจที่มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้เขียน
ขอยกมาท าการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของไทยเพียงบางประเทศ ได้แก่  

ประเทศเกาหลีใต้ กล่าวคือ รัฐบัญญัติว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ค.ศ.2011 
(Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011) แบ่งขนาดวิสาหกิจออกเป็น 3 
ขนาด ได้แก่ 1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises) 2. ธุรกิจ
ขนาดย่อม (Small  Businesses) 3. วิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) จะเห็นว่ารัฐบัญญัติ
ฉบับนี้แยกค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ออกมาต่างหากจากค านิยามธุรกิจขนาด
ย่อม (Small Businesses) เพราะวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) เป็นหน่วยธุรกิจที่มีขนาด
เล็กที่สุดในบรรดาการด าเนินธุรกิจทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ โดยวิสาหกิจขนาดจิ๋ว  
(Micro Enterprises) มีประเภทกิจการ 6 ประเภทเช่นเดียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และธุรกิจขนาดย่อม (Small Businesses) แต่มีจ านวนการจ้างงานหรือจ านวนของพนักงาน
น้อยกว่าวิสาหกิจทั้ง 2 ประการข้างต้น กล่าวคือ ในประเภทอุตสาหกรรมการผลิต การท าเหมืองแร่ 
การก่อสร้าง และการขนส่ง ประกอบด้วยจ านวนพนักงานเพียง 10 คน ส่วนประเภทกิจการอ่ืนๆ มี
จ านวนพนักงานเพียง 5 คนเท่านั้น ซึ่งการบัญญัติค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) 
แยกออกมาจากค านิยามธุรกิจขนาดย่อม (Small Businesses) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) เช่นนี้ย่อมส่งผลดีหลายประการ เพราะจะท าให้ไม่เกิดความซ้ าซ้อนและความคลุมเครือ
ของค านิยามวิสาหกิจทั้ง 3 ขนาด อีกทั้งเป็นการง่ายต่อการตีความและการบังคับใช้กฎหมาย 
นอกจากนี้สามารถให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจที่มีขนาดเล็กๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะรัฐบัญญัติฉบับ
ดังกล่าวก าหนดให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือโดยการก าหนดนโยบายและจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลกลุ่ม
                                                           

305มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.2545 

306มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ.2534 
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วิสาหกิจดังกล่าวเป็นพิเศษ โดยไม่รวมอยู่ในแผนการช่วยเหลือวิสาหกิจอ่ืนๆ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro  Enterprises) ได้รับการช่วยเหลือตรงตามสภาพความต้องการ   
          ประเทศออสเตรเลีย แม้ว่าในปัจจุบันประเทศออสเตรเลียยังไม่มีการก าหนดค านิยาม SMEs 
อย่างเป็นทางการซึ่งใช้ร่วมกันทั้งประเทศ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประกอบ SMEs ก็ได้ก าหนดค านิยามออกมาเพ่ือก าหนดว่าการด าเนินธุรกิจใดบ้างเข้าข่ายเป็นการ
ประกอบ SMEs ได้แก่ ส านักงานว่าด้วยสถิติแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Bureau of 
Statistics) กล่าวคือ ส านักงานแห่งนี้ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยธุรกิจที่มีขนาดเล็กๆ 
เนื่องจากในปัจจุบันประเทศออสเตรเลียประกอบไปด้วยจ านวนของธุรกิจที่มีขนาดเล็กๆ จ านวน 95.9 
เปอร์เซนต์ ธุรกิจขนาดกลางจ านวน 3.8 เปอร์เซนต์ และธุรกิจขนาดใหญ่เพียง 0.3 เปอร์เซนต์เท่านั้น 
จึงได้ท าการแบ่งขนาดของหน่วยธุรกิจออกเป็น 4 ประการ ได้แก่ ธุรกิจขนาดใหญ่  (Large 
Businesses) ธุรกิจขนาดกลาง (Medium Businesses) ธุรกิจขนาดย่อม (Small  Businesses) และ
ธุรกิจขนาดจิ๋ว (Micro Businesses) ซึ่งธุรกิจขนาดจิ๋ว (Micro Businesses) หมายถึง การด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีจ านวนลูกจ้างหรือพนักงานน้อยกว่า 5 คน และรวมถึงบุคคลที่ประกอบ
อาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัวนั่นเอง จะเห็นว่าการแบ่งขนาดของหน่วยธุรกิจดังกล่าวเป็นการแบ่ง
ขนาดที่มีความละเอียดและชัดเจนเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งมีความสอดคล้องกับจ านวนและสัดส่วนของ
ธุรกิจภายในประเทศ ซึ่งการแยกค านิยามธุรกิจขนาดจิ๋ว (Micro Businesses)  ออกมาเช่นนี้ส่งผลให้
ผู้ประกอบธุรกิจขนาดจิ๋ว (Micro Businesses) สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ตามจ านวนที่สูงกว่า
หน่วยธุรกิจประเภทอ่ืนๆ เพราะเป็นหน่วยธุรกิจที่มีความส าคัญและมีปริมาณมากที่สุดในระบบ
เศรษฐกิจ 

ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นมีจ านวนผู้ประกอบการ SMEs กว่าร้อยละ 99.7 ของจ านวน
ผู้ประกอบการทั้งประเทศ จากสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการประกอบ SMEs มีความส าคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้มีกฎหมายสนับสนุนการประกอบ SMEs ได้แก่ 
กฎหมายพ้ืนฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ค.ศ.1999 (Small and Medium-Sized 
Enterprise  Basic Act 1999) ซึ่งตามกฎหมายฉบับนี้แบ่งขนาดวิสาหกิจออกเป็น 2 ประการ ได้แก่ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจขนาดจิ๋วโดยใช้ค าว่า (Small Enterprise) 
หมายถึง กิจการประเภทการก่อสร้าง การขนส่ง หรือธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ซึ่งมีจ านวนพนักงานประจ า
ไม่เกิน 20 คน ส่วนกิจการประเภทการค้าส่ง อุตสาหกรรมการบริการ และการค้าปลีกมีจ านวน
พนักงานประจ าไม่เกิน 5 คน   

 
 
 



ตารางท่ี 4.1  ค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ของต่างประเทศ    
 

วิสาหกิจขนาดจิ๋ว 

 

 

เกาหลีใต้ 
 

ญี่ปุ่น 
 

ออสเตรเลีย 

ประเภทกิจการ จ านวน 
การจ้างงาน  

(คน) 

ประเภทกิจการ จ านวน 
การจ้างงาน  

(คน) 

ประเภทกิจการ จ านวน 
การจ้างงาน 

(คน) 

อุตสาหกรรมการผลิต น้อยกว่า 10 คน 

การก่อสร้างการขนส่งหรือ
ธุรกิจประเภทอื่นๆ (ยกเว้น

ประเภทที่กล่าวถึงใน
รายการใดๆ 

(2) (4) ด้านล่าง) 

ไม่เกิน 20 คน 

ทุกประเภทกิจการมี
จ านวนการจ้างงาน

หรือจ านวน
พนักงาน 

น้อยกว่า 5 คน 

การท าเหมืองแร่ 
การก่อสร้าง 
การขนส่ง 

น้อยกว่า 10 คน การค้าส่ง ไม่เกิน 5 คน   

ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ทั่วไป โรงแรม 
คอนโด การนันทนาการ ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร และอุตสาหกรรมอ่ืน
ซึ่งเก่ียวกับงานด้านคอมพิวเตอร์ 

การให้บริการด้านวิศวกรรม 
โรงพยาบาล และการกระจายเสียง 

น้อยกว่า 5 คน 
อุตสาหกรรมการบริการ 

 
ไม่เกิน 5 คน   

96 



 
 

ตารางที่ 4.1  (ต่อ)   
 

วิสาหกิจขนาดจิ๋ว 

 

 

เกาหลีใต้ 
 

ญี่ปุ่น 
 

ออสเตรเลีย 

ประเภทกิจการ จ านวน 
การจ้างงาน  

(คน) 

ประเภทกิจการ จ านวน 
การจ้างงาน  

(คน) 

ประเภทกิจการ จ านวน 
การจ้างงาน 

(คน) 
งานด้านการเกษตร การประมง การ
ไฟฟ้า แก๊สและการประปาผลิตภัณฑ์
ด้านยา ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการซื้อ

ขายทางไปรษณีย์ การขายตรง  
การท่องเที่ยว การบริการที่มีความ

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ธุรกิจ
ภาพยนตร์ สิ่งบันเทิงและงานด้าน

สวนสนุก 

น้อยกว่า 5 คน การค้าปลีก ไม่เกิน 5 คน   

การท าธุรกิจในลักษณะพ่อค้าคน
กลาง การให้เช่าเครื่องจักร การวิจัย 
การพัฒนาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การ

บ าบัดน้ าเสีย สวนสัตว์และงานที่
เกี่ยวกับการท าความสะอาด 

น้อยกว่า 5 คน     

ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับด้านอื่นๆ น้อยกว่า 5 คน     
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จากการศึกษากฎหมายประเทศดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการแบ่งขนาดวิสาหกิจตาม
กฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุ่นมีความละเอียดและซับซ้อน
มากกว่ากฎหมายของประเทศไทย เนื่องจากมีการบัญญัติค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro 
Enterprises) ออกมาโดยเฉพาะแยกต่างหากจากค านิยามวิสาหกิจประเภทอ่ืนๆ แม้ว่าประเทศเหล่านี้
จะเรียกชื่อที่มีความแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ ประเทศเกาหลีใต้จะเรียกว่า “วิสาหกิจขนาดจิ๋ว 
(Micro Enterprises)” ประเทศออสเตรเลียจะเรียกว่า “ธุรกิจขนาดจิ๋ว (Micro Businesses)” และ
ประเทศญี่ปุ่นจะเรียกว่า “วิสาหกิจขนาดจิ๋วโดยใช้ค าว่า (Small Enterprise)” แต่เมื่อพิเคราะห์
จ านวนหรืออัตราการจ้างงานแล้วก็คือวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) นั่นเอง ส่งผลท าให้มี
ความเป็นอิสระ ไม่ซ้ าซ้อนกันกับค านิยามวิสาหกิจใดๆ โดยที่ค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro 
Enterprises) ของทั้ง 3 ประเทศจะยึดหลักเกณฑ์จ านวนการจ้างงานหรือจ านวนพนักงานเป็นส าคัญ 
นอกจากนี้จะเห็นว่ากฎหมายของประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่นยังแยกจ านวนการจ้างงานหรือ
จ านวนพนักงานในแต่ละประเภทกิจการไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ ประเภทกิจการที่มีลักษณะเป็นการ
ผลิตสินค้า การท าเหมืองแร่ การก่อสร้าง และการขนส่งจะประกอบด้วยจ านวนการจ้างงานหรือ
จ านวนพนักงานที่สูงกว่ากิจการประเภทอ่ืนๆ เพราะเป็นประเภทกิจการส่วนใหญ่และมีความส าคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่วนส านักงานว่าด้วยสถิติแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Bureau 
of Statistics) ถึงแม้จะก าหนดค านิยามธุรกิจขนาดจิ๋ว (Micro Businesses) แต่ก็ไม่ได้แยกจ านวน
การจ้างงานหรือจ านวนพนักงานในแต่ละประเภทกิจการ ส่งผลอาจท าให้ประเภทกิจการอ่ืนๆ 
นอกจากกิจการผลิตสินค้ามีจ านวนการจ้างงานหรือจ านวนพนักงานที่สูงเกินสมควร นอกจากนี้จาก
การศึกษายังพบว่าส่วนใหญ่แล้วประเทศที่ก าลังพัฒนาจะก าหนดค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro  
Enterprises) ที่มีจ านวนการจ้างงานหรือจ านวนพนักงานไม่เกิน 5 คน ส่วนประเทศที่พัฒนาแล้วจะ
ก าหนดค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ที่มีจ านวนการจ้างงานหรือจ านวนพนักงาน
ไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของกิจการ อีกทั้งยังพบว่าในประเทศที่ก าลังพัฒนาจะไม่
ค่อยมีการสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) กันมากนัก แต่ในขณะที่
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีการสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) มาเป็น
เวลานานแล้วโดยการบัญญัติค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ออกมาจากวิสาหกิจ
ประเภทอ่ืนๆ และก าหนดกรอบการช่วยเหลือ นโยบายในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดจิ๋ว  (Micro 
Enterprises) ท าให้วิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) เหล่านั้นได้รับการช่วยเหลือโดยตรง 

 จากการทีผู่้เขียนได้ท าการศึกษาค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) หรือธุรกิจ
ขนาดจิ๋ว (Micro Businesses) ทั้งตามกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายของประเทศไทย ท าให้
ทราบว่าในประเทศไทยนับตั้งแต่ก่อนมีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ.2534 จนถึง
ปัจจุบัน ผู้ประกอบการสามารถที่จะเลือกรูปแบบในการด าเนินกิจการได้หลายรูปแบบด้วยกัน ทั้งนี้
แล้วเเต่ผู้ประกอบการจะเห็นว่ารูปแบบใดจะมีความเหมาะสมและสามารถที่จะตอบสนองความ
ต้องการของผู้ประกอบการได้สูงสุดตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ อาทิ กิจการซึ่งกระท าโดยบุคคลเพียงคน
เดียว (Single Proprietorship) กิจการร่วมค้า (Joint Venture) ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทซึ่งจ าแนก
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ออกเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ (General Partnership) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (Registered 
Ordinary Partnership) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด (Limited Partnership) บริษัทจ ากัด (Company 
Limited) และบริษัทมหาชนจ ากัด (Public Limited Company) เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการประกอบ
ธุรกิจดังกล่าวมีลักษณะเป็นทางการ (Formal Sector) กล่าวคือ มีการจดทะเบียนการค้าถูกต้องตาม
กฎหมายและส่งผลให้อยู่ภายใต้การช่วยเหลือจากทางภาครัฐ แต่มีอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือ “วิสาหกิจ
ขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises)” ซึ่งเป็นวิสาหกิจที่อยู่นอกระบบ (Informal Sector) กล่าวคือ 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลทางการค้าและข้อมูลทางบัญชีอย่างเป็นระบบ อีกทั้งไม่มี
การจดทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ท าให้การประกอบวิสาหกิจขนาด
จิ๋ว (Micro Enterprises) ดังกล่าวไม่ได้รับการส ารวจและอยู่ในฐานข้อมูลของทางภาครัฐ จะเห็นว่า
การที่กฎหมายของประเทศไทยยังไม่ก าหนดค าจ ากัดความวิสาหกิจขนาดจิ๋ว  (Micro Enterprises) 
ออกมาโดยเฉพาะจากค าจ ากัดความวิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprises) หมายความว่ายังไม่มี
การก าหนดค านิยามของค าว่าวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro  Enterprises) อย่างเป็นทางการเหมือนกับ
ค านิยามของ SMEs นั่นเอง ท าให้ค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) และวิสาหกิจ
ขนาดย่อม (Small Enterprises) มีความหมายซ้ าซ้อนกัน กล่าวคือ วิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro 
Enterprises) เป็นส่วนหนึ่งของวิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprises) และวิสาหกิจขนาดจิ๋ว 
(Micro Enterprises) เป็นวิสาหกิจที่มีขนาดเล็กมากนั่นเอง307 ซึ่งการที่ประเทศไทยยังไม่มีการบัญญัติ
ค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ออกมาเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
ดังกล่าวหลายประการ ได้แก่ ท าให้ผู้ประกอบการที่เพ่ิงเริ่มประกอบธุรกิจหรือที่มีจ านวนเงินลงทุน
หรือจ านวนเงินหมุนเวียนน้อยกว่าการประกอบวิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprises) มีจ านวน
ของการจ้างงานหรือจ านวนพนักงานน้อยกว่าการประกอบวิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprises) 
และมีการใช้เครื่องมือตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ ที่ต่ ากว่าการประกอบวิสาหกิจขนาดย่อม (Small 
Enterprises) ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐมากนัก หรือได้รับการช่วยเหลือในระดับ
เดียวกันกับวิสาหกิจขนาดย่อม (Small  Enterprises) ทั้งๆ ที่การประกอบวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro 
Enterprises) เกิดความเสียเปรียบการประกอบวิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprises) หลาย
ประการ อีกท้ังการประกอบวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญเพ่ือความ
อยู่รอดของการประกอบกิจการ และมีลักษณะที่ต้องพ่ึงพาตนเองโดยการจ้างงานตนเองหรือบุคคลใน
ครอบครัวเป็นส าคัญ แตกต่างกับการประกอบวิสาหกิจอ่ืนๆ ที่มีวัตถุประสงค์ที่แจ้งชัดเพ่ือผลก าไรอัน
สูงสุดจากการประกอบกิจการ 

แม้ว่าจะมีการก าหนดค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว หรือวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises) 
ของโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยที่เสนอต่อ สสว. โดย
ที่วิสาหกิจขนาดจิ๋ว หรือวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises) ที่มีการเสนอนั้น หมายถึง “วิสาหกิจ
ขนาดเล็กที่ไม่มีการจดทะเบียนการค้าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และมีการจ้างงานไม่เกิน 5 
                                                           

307สิทธิดล มงคลสวัสดิ์, หัวหน้าส่วนนโยบายกฎหมายเพื่อ SMEs, ฝ่ายกฎหมาย ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ณ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,  
29 กันยายน 2558, สัมภาษณ์. 
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คนซึ่งรวมเจ้าของกิจการหรือแรงงานในครัวเรือน” แต่การก าหนดค านิยามดังกล่าวเป็นเพียงการ
ก าหนดค านิยามในเบื้องต้นเท่านั้น เพราะยังไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 และในกฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจ้างงานและมูลค่า
สินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545 ซึ่ งเป็นกฎหมายล าดับรองแต่
อย่างไร ทั้งๆ ที่ในปัจจุบันการประกอบวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ถือว่ามีความส าคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จากสถิติจ านวนวิสาหกิจใน พ.ศ.2551 ซึ่งมีวิสาหกิจทั้งหมดจ านวน 
2,838,307 ราย โดยเป็นวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) สูงถึง 1,900,265 ราย308 และใน 
พ.ศ.2552 พบวาวิสาหกิจมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 2,900,759 ราย โดยเป็นวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro 
Enterprises) 1,895,915 ราย309 ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุด โดยการประกอบวิสาหกิจดังกล่าวก่อ
ให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศจ านวนมหาศาล เป็นการ
แก้ไขปัญหาความยากจน และเป็นการยกคุณภาพของประชากรในประเทศให้สูงขึ้น อีกทั้งการ
ประกอบวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) เป็นการรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงตามแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือที่จะให้ผู้ประกอบวิสาหกิจ
ขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ดังกล่าวมีการพัฒนา และเจริญเติบโตเป็น SMEs หรือหน่วยธุรกิจที่มี
ขนาดใหญ่ต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความแข็งแกร่งและเจริญก้าวหน้า
อย่างยั่งยืนทัดเทียมนานาอารยประเทศ       

           
4.1.2  หลักเกณฑ์ในการก าหนดความเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ในแต่ละประเทศล้วนแต่ก าหนดหลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบของการเป็น SMEs ที่เหมือน

และแตกต่างกันออกไป แต่หลักเกณฑ์ที่ประเทศต่างๆ มักนิยมน ามาใช้ ได้แก่ จ านวนการจ้างงาน 
(จ านวนพนักงาน) มูลค่าสินทรัพย์ถาวร ขนาดของทุนจดทะเบียน จ านวนรายได้ที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบกิจการ (มูลค่าของการขาย) และบัญชีงบดุลทั้งหมด (Balance Sheet Total) เป็นต้น 
กล่าวคือ ประเทศเกาหลีใต้ ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ค.ศ.2011 
(Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011) นั้นพบว่าใช้หลักเกณฑ์ที่แตกต่าง
กันในแต่ละประเภทและขนาดของวิสาหกิจทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ธุรกิจขนาด
ย่อม (Small Businesses) และวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises)  กล่าวคือ วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) จะใช้หลักเกณฑ์จ านวนการจ้างงาน และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรหรือมูลค่า
การขาย (รายได้ที่เกิดขึ้น) ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละประเภทของกิจการ โดยที่ประเภทอุตสาหกรรมการ
ผลิต การท าเหมืองแร่ การก่อสร้าง และการขนส่งจะใช้หลักเกณฑ์จ านวนการจ้างงาน และมูลค่า
สินทรัพย์ถาวร ส่วนกิจการประเภทร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ทั่วไป โรงแรม คอนโด การนันทนาการ ด้าน
การติดต่อสื่อสาร อุตสาหกรรมอ่ืนซึ่งเกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์ การให้บริการด้านวิศวกรรม 
                                                           

308ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, รายงานสถานการณ์วิสาหกิจราย
ย่อย ปี 2551, หน้า 1-2. 

309ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, รายงานสถานการวิสาหกิจราย
ย่อย ปี 2552, หน้า 1-2. 
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โรงพยาบาล การกระจายเสียง การเกษตร การประมง การไฟฟ้า แก๊ส การประปา ผลิตภัณฑ์ยา 
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการซื้อขายทางไปรษณีย์ การขายตรง การท่องเที่ยว การบริการที่มีความเกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยี ธุรกิจภาพยนตร์ สิ่งบันเทิงและสวนสนุก การท าธุรกิจในลักษณะพ่อค้าคนกลาง การให้
เช่าเครื่องจักร การวิจัย การพัฒนาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การบ าบัดน้ าเสีย สวนสัตว์ งานที่เกี่ยวกับ
การท าความสะอาด และธุรกิจอ่ืนๆ จะใช้หลักเกณฑ์จ านวนการจ้างงาน และมูลค่าการขาย (รายได้ที่
เกิดขึ้น) มาแทนหลักเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ถาวร ขณะที่ธุรกิจขนาดย่อม (Small Businesses) และ
วิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) นั้นจะใช้หลักเกณฑ์จ านวนการจ้างงานเพียงประการเดียว
และไม่มีการแยกแต่ละประเภทกิจการดังเช่นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่วนประเทศ
ออสเตรเลียไม่มีการบัญญัติค าจ ากัดความของวิสาหกิจไว้ในกฎหมายฉบับใดเป็นการเฉพาะ แต่ค า
จ ากัดความวิสาหกิจนั้นจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานหรือองค์กรเป็นผู้ก าหนดขึ้นตามที่ได้กล่าวไปแล้วในบท
ที่ 3 ดังนั้นหลักเกณฑ์ในการก าหนดความเป็นวิสาหกิจก็ย่อมขึ้นอยู่กับหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ ที่จะ
เป็นผู้ก าหนดขึ้นเช่นกัน โดยที่ส านักงานว่าด้วยสถิติแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Bureau of 
Statistics) และพระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัท ค.ศ.2001 (Corporations Act 2001) ใช้หลักเกณฑ์
จ านวนการจ้างงานเพียงหลักเกณฑ์เดียวในการก าหนดความเป็นธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดจิ๋ว 
(Micro Businesses) ธุรกิจขนาดย่อม (Small Businesses) ธุรกิจขนาดกลาง (Medium 
Businesses) และธุรกิจขนาดใหญ่ (Large Businesses) ขณะที่ส านักงานภาษีแห่งออสเตรเลีย 
(Australian Tax Office) และ AusIndustry ได้ยึดหลักเกณฑ์จ านวนรายได้ที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบกิจการเป็นตัวชี้วัดความเป็นวิสาหกิจ และประเทศสิงคโปร์ตามระเบียบว่าด้วยการแข่งขัน 
(ค่าป่วยการ ค่าพาหนะพยาน) (Competition (Fees) Regulations 2007) และคณะกรรมการ 
SPRING ได้น าหลักเกณฑ์มูลค่าจากการขายแต่ละปี (รายได้ที่เกิดขึ้น) หรือจ านวนคนงาน (ลูกจ้าง) 
หลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งมาเป็นหลักเกณฑ์ในการก าหนดความเป็นวิสาหกิจ เนื่องจากใช้ค าว่า  
“หรือ”  

เมื่อผู้เขียนท าการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ในการก าหนดความเป็นวิสาหกิจของประเทศ
ดังกล่าวข้างต้นกับกฎหมายของประเทศไทย ท าให้ทราบว่าการก าหนดความเป็นวิสาหกิจทั้งก่อนและ
หลังที่จะมีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ประเทศไทย
ยังน าหลักเกณฑ์จ านวนการจ้างงานหรือจ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่ง โดย
ให้ถือจ านวนการจ้างงานหรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่น้อยกว่าเป็นเกณฑ์ในการก าหนดความเป็น
วิสาหกิจเหมือนเดิม เพียงแต่ก าหนดจ านวนที่สูงขึ้นเท่านั้น ซึ่งการพิจารณาจ านวนการจ้างงานหรือ
จ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรให้พิจารณาจากกฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจ้างงานและมูลค่า
สินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545 จะเห็นว่ามีลักษณะเหมือนกับ
หลักเกณฑ์ในการก าหนดความเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามรัฐบัญญัติว่าด้วย
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ค.ศ.2011 (Framework Act on Small and Medium 
Enterprises 2011) ของประเทศเกาหลีใต้เฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิต การท าเหมืองแร่ 
การก่อสร้าง และการขนส่งเท่านั้น ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้เขียนเห็นว่าเป็นประเภทกิจการที่มีขนาด
ใหญ่ต้องอาศัยปัจจัยของแรงงานในปริมาณมากและอาศัยจ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรสูงในการด าเนิน
กิจการ อีกทั้งประเภทกิจการดังกล่าวเป็นประเภทกิจการหลัก ซึ่งมีความส าคัญและส่งผลกระทบ
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โดยตรงทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศในปริมาณที่สูง จึง
เห็นสมควรที่จะน าทั้ง 2 หลักเกณฑ์มาเป็นเงื่อนไขของวิสาหกิจ แต่อย่างไรก็ดีในกิจการอ่ืนๆ ตามรัฐ
บัญญัติดังกล่าว ได้แก่ กิจการประเภทร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ทั่วไป โรงแรม คอนโด การนันทนาการ 
การติดต่อสื่อสาร อุตสาหกรรมอ่ืนซึ่งเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การให้บริการด้านวิศวกรรม โรงพยาบาล 
การกระจายเสียง การเกษตร การประมง การไฟฟ้า แก๊ส การประปา ผลิตภัณฑ์ยา ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการซื้อขายทางไปรษณีย์ การขายตรง การท่องเที่ยว การบริการที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 
ธุรกิจภาพยนตร์ สิ่งบันเทิงและสวนสนุก การท าธุรกิจในลักษณะพ่อค้าคนกลาง การให้เช่าเครื่องจักร 
การวิจัย การพัฒนาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การบ าบัดน้ าเสีย สวนสัตว์ งานที่เกี่ยวกับการท าความ
สะอาด และธุรกิจอ่ืนๆ จะใช้หลักเกณฑ์จ านวนการจ้างงาน และมูลค่าการขาย (รายได้ที่เกิดขึ้น) มา
แทนหลักเกณฑ์ของมูลค่าสินทรัพย์ถาวร เพราะกิจการข้างต้นมีลักษณะเป็นการค้าเหมือนกับการ
ประกอบธุรกิจซึ่งแสวงหาผลก าไรเป็นส าคัญจึงควรที่จะน าหลักเกณฑ์มูลค่าการขายหรือจ านวนรายได้
ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการมาเป็นตัวชี้วัดที่ดีกว่าหลักเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ถาวร แต่ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ซึ่งก าหนดในกฎกระทรวงฉบับ
ดังกล่าวยังคงยึดหลักเกณฑ์จ านวนการจ้างงานหรือจ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรหลักเกณฑ์ใด
หลักเกณฑ์หนึ่งเหมือนเดิม กล่าวคือ ไม่มีการน าหลักเกณฑ์เรื่องมูลค่าการขายหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจาก
การประกอบกิจการมาใช้กับประเภทกิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก และกิจการให้บริการ ทั้งๆ ที่มี
ลักษณะเป็นการค้า และการให้บริการเป็นส าคัญ อีกทั้งผู้ประกอบการบางรายอาจต้องการที่จะคง
สถานะการประกอบธุรกิจของตนให้เป็น SMEs  เพ่ือที่จะสามารถขอรับความช่วยเหลือและการ
สนับสนุนจากนโยบาย มาตรการตลอดจนสิทธิและประโยชน์ต่างๆ จากทางภาครัฐ โดยใช้วิธีการเช่า
สถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบวิสาหกิจแทนการซื้อขาย ได้แก่ อาคาร โรงงาน พาหนะ 
เครื่องจักร และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ เป็นต้น ท าให้จ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรนอกจากที่ดินมีจ านวนต่ า
กว่าความเป็นจริง แต่มีจ านวนรายได้จากการประกอบกิจการ (มูลค่าการขาย) สูงมากซึ่งเป็นการ
ประกอบวิสาหกิจขนาดใหญ่ (Large Enterprises) ไม่ใช่การประกอบ SMEs อีกทั้งการน าจ านวน
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรมาเป็นเงื่อนไขในการก าหนดค าจ ากัดความ SMEs หากผู้ประกอบการรายใดที่มี
ผลของการประกอบกิจการสูง ธุรกิจมีการขยายตัวมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจจนท าให้มูลค่าสินทรัพย์
ถาวรมีจ านวนเกิน 200 ล้านบาท ก็จะส่งผลให้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพราะไม่ใช่การ
ประกอบ SMEs เช่นนี้ผู้ประกอบการรายดังกล่าวอาจไม่กระตือรือร้น และไม่พัฒนาวิสาหกิจของตน
เพราะต้องการที่จะได้รับการส่งเสริมจากนโยบายและมาตรการในการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ
เหล่านั้น ทั้งนี้จะเห็นว่าหลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบของวิสาหกิจตามกฎหมายประเทศเกาหลีใต้มี
ความยืดหยุ่นสูงและเปิดกว้างมากกว่าหลักเกณฑ์ในการก าหนดความเป็นวิสาหกิจตามกฎหมายของ
ประเทศไทย อีกทั้งค านิยาม SMEs ของประเทศเกาหลีใต้มีการการก าหนดที่มีความละเอียดและ
ซับซ้อนมากกว่าค านิยามของประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัด        

เมื่อท าการศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศออสเตรเลียโดยที่ส านักงานว่าด้วยสถิติแห่งประเทศ
ออสเตรเลีย (Australian Bureau of Statistics) และพระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัท ค.ศ.2001 
(Corporations Act 2001) ใช้หลักเกณฑ์จ านวนการจ้างงานเพียงหลักเกณฑ์เดียวในการก าหนด
ความเป็นธุรกิจส าหรับธุรกิจทุกๆ ประเภทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดจิ๋ว (Micro Businesses) ธุรกิจ
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ขนาดย่อม (Small Businesses) ธุรกิจขนาดกลาง (Medium Businesses) และธุรกิจขนาดใหญ่ 
(Large Businesses) เหมือนกับหลักเกณฑ์ในการก าหนดความเป็นธุรกิจขนาดย่อม (Small 
Businesses) และวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Businesses) ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ค.ศ.2011 (Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011) ของ
ประเทศเกาหลีใต้ ส่วนส านักงานภาษีแห่งออสเตรเลีย (Australian Tax Office) และ AusIndustry 
ได้ยึดหลักเกณฑ์จ านวนรายได้จากการประกอบกิจการเป็นตัวชี้วัดความเป็นวิสาหกิจ จะเห็นว่า
หลักเกณฑ์ในการก าหนดความเป็นวิสาหกิจของแต่ละหน่วยงานก็ยังมีความแตกต่างกันออกไป
เช่นเดียวกับค านิยาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้นๆ จะเห็นว่าหลักเกณฑ์ใดมีความเหมาะสมแก่การ
พิจารณาและสามารถประเมินความเป็นวิสาหกิจได้ดีที่สุด แต่อย่างไรก็ดีแม้ว่าในแต่ละหน่วยงาน
ก าหนดกฎเกณฑ์ในการเป็นวิสาหกิจแตกต่างกันแต่ก็ยังสะท้อนให้เห็นได้ว่าหน่วยงานดังกล่าวยึด
กฎเกณฑ์ในการเป็นวิสาหกิจเพียงประการเดียว ได้แก่ จ านวนการจ้างงาน หรือจ านวนรายได้ที่เกิดขึ้น
จากการประกอบกิจการ (มูลค่าการขาย) แต่ไม่น าจ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรมาเป็นกฎเกณฑ์ในการ
ก าหนดความเป็นวิสาหกิจดังกฎหมายของประเทศไทย 

ส่วนระเบียบว่าด้วยการแข่งขัน (ค่าป่วยการ ค่าพาหนะพยาน) (Competition (Fees) 
Regulations 2007) และคณะกรรมการ SPRING ของประเทศสิงคโปร์ได้น าหลักเกณฑ์มูลค่าจากการ
ขายแต่ละปี (รายได้ที่เกิดขึ้น) หรือจ านวนคนงาน (ลูกจ้าง) หลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งมาเป็น
หลักเกณฑ์ในการก าหนดความเป็นวิสาหกิจซึ่งมีลักษณะเหมือนกับรัฐบัญญัติว่าด้วยวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ค.ศ.2011 (Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011) 
ส าหรับกิจการอ่ืนๆ นอกจากอุตสาหกรรมการผลิต การท าเหมืองแร่ การก่อสร้าง และการขนส่งของ
ประเทศเกาหลีใต้       

นอกจากนี้ เมื่อพิเคราะห์ลักษณะการประกอบธุรกิจในรูปแบบ SMEs กับลักษณะของ
วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) ในทรรศนะของผู้เขียนเห็นว่ามีลักษณะและรูปแบบที่
ซ้ าซ้อนกัน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญเนื่องจากจะส่งผลถึงบทบัญญัติกฎหมายในการให้ความช่วยเหลือการ
ประกอบวิสาหกิจดังกล่าว โดยเห็นว่ามีปัญหา ดังต่อไปนี้ 

1.  ปัญหาเรื่องความซ้ าซ้อนของค านิยาม กล่าวคือ วิสาหกิจ หมายถึง กิจการผลิตสินค้า 
กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก หรือกิจการอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา310  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง วิสาหกิจที่มีจ านวนการจ้างงาน มูลค่า
สินทรัพย์ถาวร หรือทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วตามจ านวนที่ก าหนดในกฎกระทรวง311 และวิสาหกิจ
ชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ
โดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น
นิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว 
ชุมชนและระหว่างชุมชน312 จากความหมายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าค านิยามของวิสาหกิจทั้งสอง
                                                           

310มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 
311มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 
312มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 
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ส่วนมีลักษณะที่ซ้ าซ้อนกัน กล่าวคือ การประกอบ SMEs ประกอบด้วยประเภทกิจการผลิตสินค้า การ
ให้บริการ การค้าส่ง และการค้าปลีกซึ่งเหมือนกันกับการประกอบวิสาหกิจชุมชน (Community 
Enterprise)  โดยที่ผู้ประกอบการ SMEs อาจด าเนินกิจการของตนโดยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม
ต่างๆ แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าผู้ประกอบการจ านวนไม่น้อยด าเนินกิจการโดยอาศัยความรู้ ภูมิ
ปัญญามาช่วยในการประกอบกิจการให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวดังเช่นการประกอบวิสาหกิจ
ชุมชน (Community  Enterprise) ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวก็จะส่งผลถึงกฎหมายที่ให้การสนับสนุน
และการช่วยเหลือการประกอบวิสาหกิจนั้นๆ    

2.  ปัญหาเรื่องบทบัญญัติกฎหมายที่ส่งเสริมการประกอบ SMEs และวิสาหกิจชุมชน 
(Community Enterprise) กล่าวคือ หากการประกอบกิจการใดๆ มีลักษณะเป็นการประกอบ SMEs 
ผู้ประกอบการดังกล่าวก็จะต้องด าเนินการจดทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการ
สนับสนุนจากกองทุนตามมาตรา 34 ตลอดจนการช่วยเหลือจากทางภาครัฐตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ในขณะที่การด าเนินกิจการใดเข้าข่ายเป็นการ
ประกอบวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) ผู้ประกอบการจะต้องท าการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน โดยยื่นค าขอจดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตรตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด313 ซึ่งต้องมีคุณสมบัติหลักเกณฑ์และลักษณะของวิสาหกิจชุมชนครบถ้วน ซึ่งจะส่งผล
ให้ผู้ประกอบการดังกล่าวได้รับการช่วยเหลือจากพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 

กล่าวคือ หากผู้ประกอบการรายใดก่อตั้งกิจการมีลักษณะเป็นการประกอบวิสาหกิจชุมชน
(Community Enterprise) แล้วด าเนินการจดทะเบียนก็จะได้รับการสนับสนุนจากพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 หากต่อมากิจการดังกล่าวเกิดการขยายตัว มีการเจริญเติบโตจนมี
ขนาดใหญ่ขึ้นเป็น SMEs แต่ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.
2548 เช่นเดิม เนื่องจากจดทะเบียนในรูปของวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) ไม่สามารถ
ที่จะไปขอรับความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.
2543 ได้ทั้งๆ ที่ขนาดของวิสาหกิจมีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับการประกอบ SMEs  ในทางตรงกันข้าม
กรณีผู้ประกอบการจัดตั้งธุรกิจของตนในรูปแบบ SMEs แต่วิสาหกิจดังกล่าวมีขนาดเล็กมากๆ โดยมี
ขนาดใกล้เคียงกันกับวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) แต่จดทะเบียนในรูปแบบของ SMEs 
ก็จะได้รับการช่วยเหลือจากพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 
ทั้งๆ ที่ควรจะได้รับการช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 เนื่องจากมี
ขนาดของวิสาหกิจใกล้เคียงกับวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) เช่นนี้ผู้เขียนเห็นว่ายังมี
ปัญหาเรื่องหลักเกณฑ์ในการแยกแต่ละประเภทวิสาหกิจ ซึ่งจะส่งผลในเรื่องของการสนับสนุนและ
การขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย เพราะในการประกอบ SMEs และการประกอบวิสาหกิจชุมชน 

(Community Enterprise) นั้นการช่วยเหลือทางภาครัฐจะก าหนดมาตรการ ออกกฎหมายในการให้
ความช่วยเหลือในสัดส่วนที่แตกต่างกัน ทั้งๆ ที่ขนาดและประเภทของการด าเนินกิจการเหมือนกัน
หรือคล้ายคลึงกัน 

 
                                                           

313มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 
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4.1.3 ค านิยามของวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprises) ที่มีขอบเขตกว้าง
มากเกินไป 

กล่าวคือ ค านิยามวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprises) ในส่วนของกิจการผลิต
สินค้าและการให้บริการนั้นก าหนดจ านวนการจ้างงานไว้ถึง 200 คน และก าหนดจ านวนมูลค่า
สินทรัพย์ถาวรไว้ถึง 200 ล้านบาท ซึ่งการก าหนดค าจ ากัดความเช่นนี้ในทรรศนะของผู้เขียนเห็นว่า
เป็นการก าหนดค าจ ากัดความของการประกอบธุรกิจส าหรับกลุ่มทุนที่มีขนาดใหญ่ ไม่ใช่การประกอบ 
SMEs แต่อย่างใด เนื่องจากประกอบด้วยจ านวนการจ้างงานและจ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรสูงมาก 
และเป็นการก าหนดค านิยามที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ที่ต้องการช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจที่มีขนาดเล็กๆ และมีข้อจ ากัดในการ
ด าเนินกิจการให้สามารถขอรับการช่วยเหลือและการสนับสนุนจากพระราชบัญญัติดังกล่าว   

อีกทั้ง ค านิยามวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprises) ในส่วนของกิจการผลิตสินค้า
และการให้บริการพบว่ามีความแตกต่างกันมากเกินไป กล่าวคือ ก าหนดจ านวนการจ้างงานเกินกว่ า 
50 คน แต่ไม่เกิน 200 คน และก าหนดจ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 
200 ล้านบาท การก าหนดค านิยามเช่นนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจที่มีจ านวนการจ้างงาน 
200 คน และจ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวร 200 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่มีขนาดใหญ่สามารถ
ขอรับความช่วยเหลือและการส่งเสริมจากทางภาครัฐอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันกับวิสาหกิจที่มีจ านวน
การจ้างงาน 50 คนและจ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวร 50 ล้านบาท เนื่องจากในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมจากภาครัฐ หากการประกอบธุรกิจใดเข้าข่ายเป็นการประกอบ SMEs และได้จดทะเบียนตาม
กฎหมายก็จะได้รับการช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.
2543 พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 
พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ.2534 และกฎหมายอ่ืนๆ ที่บัญญัติ
ออกมาเพ่ือช่วยเหลือการประกอบ SMEs ในจ านวนเดียวกันทั้งๆ ที่ในการประกอบกิจการหรือการ
ด าเนินธุรกิจต่างๆ กลุ่มวิสาหกิจที่มีจ านวนการจ้างงาน 200 คน และจ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวร 200 
ล้านบาทได้เปรียบวิสาหกิจที่มีจ านวนการจ้างงาน 50 คน และจ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวร 50 ล้าน
บาท นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจ านวนวิสาหกิจทั้งหมดในประเทศจากสถิติใน พ.ศ.2551 และ พ.ศ.
2552 ตามท่ีผู้เขียนได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 3 พบว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นการประกอบวิสาหกิจขนาดย่อม 
(Small Enterprises) ที่มีจ านวนการจ้างงานหรือจ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่สู งมากนัก ได้แก่ 
วิสาหกิจขนาดเล็กและวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) เป็นหลัก ซึ่งการก าหนดค านิยามเช่นนี้
ไม่สอดคล้องกับจ านวนวิสาหกิจในประเทศ และท าให้ผู้ประกอบวิสาหกิจที่มีขนาดเล็กๆ เกิดความ
เสียเปรียบกลุ่มวิสาหกิจที่มีจ านวนการจ้างงาน 200 คน และจ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวร 200 ล้าน
บาทซึ่งจัดว่าเป็นการประกอบวิสาหกิจขนาดใหญ่ เนื่องจากในการประกอบวิสาหกิจขนาดย่อม  
(Small Enterprises) นั้นมักมีข้อจ ากัดและปัญหาต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นข้อจ ากัดเรื่องเงินทุน
หมุนเวียนท าให้เกิดการขาดสภาพคล่องในการบริหารจัดการ เนื่องจากมีเ งินทุนค่อนข้างน้อยท าให้
ต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทั้งในระบบและนอกระบบท าให้ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง ข้อจ ากัด
เรื่องการใช้เทคโนโลยีเพราะการประกอบวิสาหิจขนาดย่อม (Small Enterprises) นั้นผู้ประกอบการ
ยังใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีค่อนข้างต่ า ท าให้ผลิตสินค้าได้ในปริมาณน้อยและเสียเวลามากกว่าการ
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ประกอบวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีการใช้เทคโนโลยีตลอดจนนวัตกรรมชั้นสูงท าให้สามารถผลิตสินค้าได้
ปริมาณมากในระยะเวลาอันจ ากัด ท าให้สามารถลดจ านวนการจ้างงาน (แรงงาน) กล่าวคือ ท าให้มี
จ านวนการจ้างงานน้อยแต่มีจ านวนรายได้จากการประกอบกิจการสูงมาก นอกจากนี้ ยังมีข้อจ ากัด
เรื่องการก าหนดราคา กล่าวคือ ราคาของสินค้าและการให้บริการที่เกิดขึ้นจากการประกอบ  SMEs 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะก าหนดราคาสูงกว่าสินค้าและการให้บริการที่เกิดจากการประกอบวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่ เพราะการประกอบ SMEs สามารถผลิตสินค้าและการให้บริการได้น้อย เนื่องจากซื้อ
วัตถุดิบตลอดจนอุปกรณ์ในราคาสูงกว่าการประกอบวิสาหกิจขนาดใหญ่เพราะมีข้อจ ากัดเรื่องเงินทุน
ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนการผลิตสูงและมีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนด
ราคาหรือตั้งราคาของสินค้าและการให้บริการสูงกว่าการประกอบวิสาหกิจขนาดใหญ่ ท าให้ขายสินค้า
และให้บริการได้น้อยกว่าและเสียเปรียบกลุ่มวิสาหกิจขนาดใหญ่อย่างเห็นได้ชัด อีกทั้ง  การประกอบ 
SMEs นั้นยังมีอุปสรรคและข้อจ ากัดเรื่องการตลาด เนื่องจากผู้ประกอบการมักจะมีวัตถุประสงค์ใน
การจ าหน่ายสินค้าและเน้นการให้บริการภายในประเทศเป็นส าคัญ แตกต่างกับการประกอบวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่ที่ต้องการตลาดทั้งภายในประเทศและการส่งออกระหว่างประเทศ ท าให้ตลาดในการ
จ าหน่ายสินค้าและการให้บริการของ SMEs ค่อนข้างแคบกว่าการประกอบวิสาหกิจขนาดใหญ่ 

นอกจากนี้ ยังพบว่าค านิยามวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprises) ในภาคการผลิต
สินค้าและภาคการให้บริการนั้นใช้หลักเกณฑ์ในการก าหนดความเป็นวิสาหกิจเหมือนกันและก าหนด
จ านวนไว้เท่ากันอีกด้วย ผู้เขียนเห็นว่าการใช้หลักเกณฑ์และการก าหนดจ านวนดังกล่าวไม่สามารถ
สะท้อนความเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprises) ได้ดีพอ เนื่องจากส่งผลท าให้การจ้าง
งานส าหรับกิจการให้บริการมีจ านวนสูงเกินสมควรทั้งๆ ที่การให้บริการนั้นโดยหลักแล้วเป็นประเภท
กิจการซึ่งผู้ให้บริการไม่ได้ท าการขายสินค้าที่มีลักษณะสามารถจับต้องได้หรือเป็นรูปธรรมที่มีตัวตน
อย่างแน่นอนเหมือนกับผู้ประกอบการผลิตสินค้า แต่เป็นกรณีผู้ให้บริการจะต้องใช้มนุษยสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการโดยตรง ซึ่งจะต้องสร้างความพึงพอใจหรือความประทับใจตลอดจนความไว้วางใจแก่
ผู้รับบริการโดยอาศัยแรงงานที่มีฝีมือ มีทักษะสูง และเป็นแรงงานเชิงคุณภาพเป็นส าคัญ ไม่ใช่การเน้น
จ านวนหรือปริมาณของแรงงานดังเช่นการประกอบกิจการประเภทผลิตสินค้า จะเห็นได้จากรัฐบัญญัติ
ว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ค.ศ.2011 (Framework Act on Small and Medium 
Enterprises 2011) ของประเทศเกาหลีใต้ที่ก าหนดจ านวนการจ้างงานในกิจการแต่ละประเภทที่
แตกต่างกันอย่างชัดเจน และกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นซึ่งก าหนดจ านวนการจ้างงานในกิจการ
ให้บริการที่มีจ านวนน้อยกว่ากิจการด้านการก่อสร้าง การขนส่ง หรือธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ยกเว้น
ประเภทกิจการค้าส่ง เเละค้าปลีก นอกจากนี้ กิจการประเภทให้บริการซึ่งปรากฎตามกฎกระทรวง
ฉบับดังกล่าวยังก าหนดมูลค่าสินทรัพย์ถาวรซึ่งมีจ านวนสูงถึง 200 ล้านบาท ผู้เขียนเห็นว่าเป็นการ
ก าหนดมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่มีจ านวนสูงเกินสมควรเช่นกัน และไม่เหมาะสมที่จะน าเรื่องจ านวน
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรมาใช้กับกิจการให้บริการดังที่ได้กล่าวไปแล้ว แต่ควรน าเรื่องรายได้ที่เกิดขึ้นจาก
การให้บริการมาเป็นหลักเกณฑ์ในการก าหนดเงื่อนไขการเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง  (Medium 
Enterprises) ซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่า  
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4.2  วิเคราะห์กฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม 
(SMEs)    

 
การส่งเสริมหรือการสนับสนุนการประกอบ SMEs ในแต่ละประเทศพบว่าประเทศเกาหลีใต้

นั้นในอดีตก็มิได้ให้ความส าคัญแก่การประกอบ SMEs มากนัก ท าให้การสนับสนุนหรือการส่งเสริม
การประกอบวิสาหกิจดังกล่าวมีจ านวนน้อย เนื่องจากสภาพทั่วไปของระบบเศรษฐกิจของประเทศ
เกาหลีใต้นั้นประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจซึ่งมีขนาดใหญ่ในปริมาณสูงมากโดยมีชื่อเรียกกันว่า  “แชโบล 
(Chaebol)” ซึ่งกลุ่มธุรกิจดังกล่าวเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความส าคัญที่สุดของประเทศในขณะนั้น จาก
ปัจจัยดังกล่าวท าให้ภาครัฐให้ความส าคัญจึงก าหนดการช่วยเหลือและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจ
ดังกล่าว แต่เมื่อเวลาผ่านไปการประกอบธุรกิจในรูปแบบ “แชโบล (Chaebol)” เกิดปัญหาและมี
อุปสรรคในการประกอบกิจการ เพราะต้องเผชิญกับปัญหาความตกต่ าทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้การ
ประกอบธุรกิจดังกล่าวมีจ านวนลดลงเรื่อยๆ และในขณะเดียวกันก็กลับพบว่ามีการประกอบธุรกิจใน
รูปแบบใหม่ขึ้นมา ได้แก่ การประกอบ SMEs ซึ่งจัดได้ว่าเป็นรูปแบบของการประกอบธุรกิจที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดดังจะเห็นได้จากสถิติของจ านวน SMEs ในบทที่ 3 ซึ่งมีความส าคัญต่อการจ้างงาน 
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศจ านวนมหาศาล เช่นเดียวกันกับประเทศออสเตรเลีย กล่าวคือ ในช่วงก่อน 
พ.ศ.2530 โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียจะถูกกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ครอบง า 
จนกระทั่งต่อมารัฐบาลได้ท าการปฏิรูปโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียเสียใหม่ 
และได้แปรเปลี่ยนมาให้ความส าคัญแก่กลุ่ม SMEs มากขึ้น314 โดยที่การก าหนดมาตรการหรือ
นโยบายหลักในการส่งเสริม SMEs จะตกอยู่กับรัฐบาลสหพันธรัฐ หรือรัฐบาลกลาง (Federal 
Government) ในขณะที่รัฐบาลแห่งรัฐ หรือรัฐบาลระดับรัฐ (State Government) จะเป็นผู้ก าหนด
มาตรการหรือนโยบายในส่วนย่อย หรือจะกล่าวอีกนัยก็คือรัฐบาลแห่งรัฐ หรือรัฐบาลระดับรัฐ (State 
Government) จะเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนนโยบายที่รัฐบาลสหพันธรัฐ หรือ
รัฐบาลกลาง (Federal Government)ก าหนดขึ้นนั่นเอง เมื่อพิจารณาในส่วนของประเทศไทยพบว่า
รูปแบบการประกอบธุรกิจแบบ SMEs ก็ได้มีการท าธุรกิจดังกล่าวมานานแล้ว แต่ทางภาครัฐก็มิได้ให้
การสนับสนุนเท่าที่ควรจะเป็น เนื่องจากจะเน้นการให้ความช่วยเหลือที่เอ้ือประโยชน์แก่การประกอบ
ธุรกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นหลักเช่นเดียวกับประเทศเกาหลีใต้และประเทศออสเตรเลียในอดีต โดยที่
รัฐบาลเพ่ิงให้ความส าคัญและเห็นคุณค่าของการประกอบ SMEs ภายหลังจากประเทศไทยได้เผชิญ
กับมรสุมทางด้านเศรษฐกิจเมื่อ พ.ศ.2540 ส่งผลท าให้มีการสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจดังกล่าว
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยการตราบทบัญญัติกฎหมายและหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ส าหรับการ
ให้ความช่วยเหลือการประกอบ SMEs ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นพบว่าการประกอบ SMEs นั้นได้มีมา
นานแล้ว และการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจดังกล่าวก็ได้มีการให้ความช่วยเหลือเป็นระยะเวลา

                                                           
314ศุภัช ศุภชลาสัย และคณะ, เรือ่งเดิม, หน้า 6–6, 6-7. 
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ยาวนานแล้วเช่นกัน สืบเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยที่การให้ความช่วยเหลือการประกอบ SMEs 
ในประเทศญี่ปุ่นสามารถจ าแนกออกเป็น 6 ช่วงระยะเวลาด้วยกัน ได้แก่315 
 1. ช่วงระยะเวลาแห่งการปฏิรูปและการเริ่มต้นการส่งเสริมการประกอบ SMEs (ค.ศ.1945-
1954) 
 2. ช่วงระยะเวลาแห่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงแรก (ค.ศ.1955-1962) 
 3. ช่วงระยะเวลาแห่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงปลาย (ค.ศ.1963-1972) 
 4. ช่วงระยะเวลาแห่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง (ค.ศ.1973-1984) 
 5. ช่วงระยะเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่หนึ่ง (ค.ศ.1985-1999) 
 6. ช่วงระยะเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่สอง (ค.ศ.2000 สืบเนื่องถึงปัจจุบัน) 
          จากช่วงระยะเวลาดังกล่าวสะท้อนให้ เห็นว่าในประเทศญี่ปุ่นมีการส่งเสริมการประกอบ 
SMEs อย่างจริงจังมานานมากแล้ว ซึ่งเป็นระยะเวลานานกว่าการสนับสนุนการประกอบ  SMEs ของ
ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร์ และรวมถึงประเทศไทยด้วย แสดงให้เห็นว่า 
SMEs มีความส าคัญต่อโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นอย่างแท้จริง  ขณะที่ประเทศ
สิงคโปร์นั้นการประกอบธุรกิจในรูปแบบของ SMEs ก็มีบทบาทและความส าคัญต่อเศรษฐกิจ
เช่นเดียวกันกับ 4 ประเทศดังที่กล่าวไปแล้วในเบื้องต้น ซึ่งเห็นได้จากจ านวน  SMEs ที่มีจ านวนมาก
ที่สุด ท าให้องค์กรที่เก่ียวข้องให้ความช่วยเหลือส าหรับการประกอบวิสาหกิจในรูปแบบดังกล่าว  
 ต่อมาเม่ือพิจารณาเรื่องบทบัญญัติกฎหมายของแต่ละประเทศ พบว่าในประเทศเกาหลีใต้นั้น
มีการตรากฎหมายที่มีเจตนารมณ์ในการให้ความช่วยเหลือการประกอบ SMEs ไว้โดยตรง ได้แก่ รัฐ
บัญญัติว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ค.ศ.2011 (Framework Act on Small and 
Medium Enterprises 2011) โดยที่กฎหมายฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่มีความส าคัญมากที่สุด 
เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ก าหนดหลักการพ้ืนฐานอย่างกว้างๆ ให้แก่รัฐบาลในการสนับสนุนด้านต่างๆ 
ซึ่งมีความละเอียดและครอบคลุมในทุกเรื่อง ถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่ตราออกมาเพ่ือมีวัตถุประสงค์ใน
การสนับสนุน SMEs อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอ่ืนๆ อีกจ านวน 9 ฉบับ ซึ่งจะก าหนดใน
ส่วนของรายละเอียดในเรื่องต่างๆ เอาไว้ตามที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 แต่ในที่นี้ผู้เขียนจะ
ท าการศึกษาเฉพาะรัฐบัญญัติว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ค.ศ.2011 (Framework Act 
on Small and Medium Enterprises 2011)   

ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีกฎหมายพ้ืนฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ค.ศ.1999 
(Small and Medium-Sized Enterprise Basic Act 1999) โดยที่กฎหมายฉบับนี้ก็มีเจตนารมณ์ใน
การวางหลักการพื้นฐาน ก าหนดนโยบายขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนสาระส าคัญพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการส าหรับ SMEs และอธิบายความรับผิดชอบอ่ืนๆ ของรัฐและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นของรัฐให้
ชัดเจนขึ้นเพ่ือที่จะน าไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

                                                           
315Small and Medium Enterprise Agency, Japan’s SME Policies in Relation to 

the Country’s Economic Development, Retrieved August 10, 2015 from 
http://www.sme.ne.jp/policies/01_hensen/index.html     
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ประชาชน316 ไว้โดยตรงเช่นเดียวกับรัฐบัญญัติว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ค.ศ.2011 
(Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011) ของประเทศเกาหลีใต้ ขณะที่
ประเทศไทยก็มีการตราบทบัญญัติกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ส าหรับการส่งเสริม  SMEs ไว้โดยตรง 
ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 แต่เมื่อพิเคราะห์ถึง
เนื้อหาแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนื้อหาจะให้ความส าคัญกับการจัดตั้ง
หน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลการประกอบ SMEs เสียมากกว่าการก าหนดเรื่องการส่งเสริม 
SMEs เพราะในพระราชบัญญัติฉบับนี้จะก าหนดให้มีการจัดตั้ง วัตถุประสงค์317 และอ านาจหน้าที่ของ 
สสว.318 ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 319 คุณสมบัติของ
คณะกรรมการ320 วาระการด ารงต าแหน่ง321 การพ้นจากต าแหน่ง322 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดังกล่าว323 และก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม324 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร325 ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้ง
ผู้อ านวยการ326 คุณสมบัติของผู้อ านวยการ327 วาระการด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการ328 การพ้น
จากต าแหน่งของผู้อ านวยการ329 และอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการ330 เป็นต้น ในขณะที่จะก าหนด
รายละเอียดที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบ SMEs ไว้ไม่มากนัก อีกทั้งไม่มีความละเอียดและ
ครอบคลุมในทุกด้านดังเช่นกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น นอกจากนี้บทบัญญัติกฎหมายที่ส่งเสริมการประกอบ SMEs ของประเทศไทยยังไม่มีเอกภาพ
มากนัก เนื่องจากจะมีลักษณะหรือรูปแบบที่กระจัดกระจายและสอดแทรกในกฎหมายอ่ืนด้วย  

ส่วนกฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริมการประกอบ SMEs ของประเทศออสเตรเลียและประเทศ
สิงคโปร์กลับพบว่าไม่มีการตรากฎหมายที่ให้การส่งเสริมการประกอบ  SMEs โดยเฉพาะดังเช่น
กฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย แต่ภาครัฐจะเป็นผู้ก าหนดนโยบาย
                                                           

316Small and Medium-Sized Enterprise Basic Act 1999, Article 1 
317มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 
318มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 
319มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 
320มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 
321มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 
322มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 
323มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 
324มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 
325มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 
326มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 
327มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 
328มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 
329มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 
330มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 
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ตลอดจนมาตรการต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือโดยไม่จ าต้องอาศัยบทบัญญัติกฎหมายมารองรับแต่
อย่างใด จึงส่งผลให้ประเทศออสเตรเลียไม่มีการบัญญัติกฎหมายส่งเสริมการประกอบ SMEs โดยตรง 
แต่เมื่อผู้เขียนพิจารณากฎหมายฉบับอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องก็พบว่ามีกฎหมายที่ก าหนดให้สิทธิพิเศษ
หรือสิทธิประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยบริษัท ค.ศ.2001 (Corporation Act 
2001) กล่าวคือ กฎหมายฉบับนี้ได้รับการตราขึ้นมาเพ่ือช่วยเหลือ และสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
ขนาดย่อม (Small Business Programs) ได้แก่ การจัดท าคู่มือส าหรับการประกอบธุรกิจขนาดย่อม 
(Small Business guide) ตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งบริษัท การจดทะเบียนบริษัท รูปแบบในการประกอบ
ธุรกิจ การลงนามในเอกสารและหนังสือสัญญาต่างๆ และ การจัดหาทุนในการด าเนินงานของบริษัท
เมื่อประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น331 โดยที่ในกฎหมายฉบับนี้จะก าหนดให้บริษัทส่วนบุคคลขนาด
ย่อม (Small Proprietary Company) ได้รับสิทธิพิเศษ อาทิ ไม่ต้องจัดท ารายงานทางการเงิน
ประจ าปี332 และไม่ต้องระบุเนื้อหาในรายงานทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กันกับมาตรฐานทางบัญชี
ทั้งหมดก็ได้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกฎหมายกองทุนร่วมพัฒนา ค.ศ.1992 (Pooled Development 
Funds Act 1992) ซึ่งจะจัดท าโครงการกองทุนร่วมพัฒนา (Pooled Development Funds (PDFs) 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตลาดส าหรับการจัดหาเงินทุน (รวมถึง
การร่วมทุน) แก่ SMEs ในประเทศออสเตรเลียที่มีคุณสมบัติเหมาะสม333 เพราะการประกอบ SMEs 
มักประสบปัญหาเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เช่นเดียวกันประเทศสิงคโปร์แม้การประกอบ SMEs ใน
ประเทศสิงคโปร์มีส่วนส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ แต่ก็ไม่มีการตรากฎหมายที่มุ่งให้ความ
ช่วยเหลือโดยตรง แต่เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติกฎหมายอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการให้ความ
ช่วยเหลือการประกอบ SMEs ก็พบว่ามีรัฐบัญญัติคณะกรรมการว่าด้วยการสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับ
การเพ่ิมผลผลิตและนวัตกรรม (Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996) 
และกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันของสิงคโปร์ (Competition Law) ที่ให้ความช่วยเหลือการประกอบ
ธุรกิจต่างๆ ที่เข้าข่ายเป็นการประกอบ SMEs  
 เมื่อพิเคราะห์ในแต่ละมาตราของกฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริมการประกอบ  SMEs ของ
ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร์ พบว่าในรัฐ
บัญญัติว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ค.ศ.2011 (Framework Act on Small and 
Medium Enterprises 2011) ของประเทศเกาหลีใต้และกฎหมายพ้ืนฐานวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ค.ศ.1999 (Small and Medium-sized Enterprise Basic Act 1999) ของประเทศ
ญี่ปุ่นนั้นจะก าหนดให้รัฐบาลต้องให้การสนับสนุนการประกอบ SMEs ตั้งแต่การเริ่มต้นประกอบ
กิจการโดยการก าหนดมาตรการที่จ าเป็นในการให้ความช่วยเหลือ อาทิ การฝึกอบรมและให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการ การจัดหาแหล่งเงินทุนและค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นประกอบกิจการ เป็นต้น เพ่ือให้การ
                                                           

331สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์เพื่อเปรียบเทียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเเละส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 
ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย, หน้า 54. 

332Corporation Act 2001, Sections  292(2) 
333Pooled Development Funds Act 1992, Sections 3(1) 
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ประกอบวิสาหกิจดังกล่าวเจริญเติบโตและพัฒนา334 จนกระท่ังส่งเสริมให้การประกอบ SMEs ก้าวเข้า
ระดับสู่สากลหรือในระดับนานาชาติต่อไป กล่าวคือ จะต้องส่งเสริมให้การประกอบ  SMEs มีการ
ส่งออกและน าเข้ากับบริษัทจากต่างชาติ335 ถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่ก าหนดหลักการส่งเสริมการ
ประกอบ SMEs ที่ให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจรตั้งแต่เริ่มการประกอบกิจการจนถึงวิสาหกิจนั้นๆ 
เจริญเติบโตและพัฒนาในระดับสูงต่อไป ในขณะที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ.2543 ของประเทศไทยมิได้ก าหนดที่มีความละเอียดเช่นนั้น อีกทั้ง รัฐบัญญัติดังกล่าว
ของประเทศเกาหลีใต้จะก าหนดการส่งเสริมและการสนับสนุนแก่ SMEs อย่างครบวงจรแล้วยัง
ก าหนดให้รัฐบาลต้องให้ความช่วยเหลือที่จ าเป็นซึ่งมีความครอบคลุมในทุกๆ  ด้านอีกด้วย กล่าวคือ 
ก าหนดให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่น336 และระหว่างกลุ่ม SMEs กับ
กลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ ในประเทศ337 โดยการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับการประกอบ SMEs ให้มี
การแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม และไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน338 ก าหนดให้ในแต่ละปีมีการจัดงาน
สัปดาห์ SMEs (Small and Medium Business Week) เพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่เจ้าของธุรกิจและ
สร้างจิตส านึกที่ดีให้แก่ประชาชนได้เห็นถึงความส าคัญของการประกอบธุรกิจในรูปแบบ SMEs ที่มี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ339 ก าหนดให้ SMEs ประกอบไปด้วยการจ้างงานจากผู้หญิง
และคนพิการ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสเเละความเท่าเทียมกันของปัจเจกชนในสังคม340 และ
ก าหนดให้รัฐบาลต้องให้ความช่วยเหลือแก่การประกอบธุรกิจขนาดย่อม (Small Businesses) เป็น
พิเศษอีกด้วย เพราะเป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจที่มีความส าคัญและยังมีอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน341 นอกจากนี้ยังก าหนดให้รัฐบาลจะต้องจัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริมการ
ประกอบ SMEs และต้องท าการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมอย่างเหมาะสม342 จึงท าการก่อตั้ง
สถาบัน SMBA ในปี ค.ศ.1996 โดยถือว่าเป็นหน่วยงานที่ส าคัญที่สุดในการสนับสนุน และส่งเสริม 
SMEs ของเกาหลีใต้ในเวลานี้343 ซึ่งเหมือนกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม พ.ศ.2543 ที่ก าหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการสนับสนุน SMEs  ได้แก่ สสว.344 
แต่อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาในส่วนของรายละเอียดของหน่วยงานทั้งสองกลับพบว่ายังมีความแตกต่าง
อยู่หลายประการ กล่าวคือ สถาบัน SMBA ของประเทศเกาหลีใต้นั้นจะจัดตั้งส านักงานต่างๆ จ านวน 
                                                           

334Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 5(1) 
335Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 14(1) 
336Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 3(3) 
337Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 8 
338Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 10 
339Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 26 
340Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 17 
341Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 16   
342Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 13 
343Small and Medium Business Administration, Administrator's Message.  
344มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 
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7 ส านักงานที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริมการประกอบ SMEs ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ส านักงานเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) โดยที่ส านักงานนี้จะประกอบไปด้วยแผนกต่างๆ 
ได้แก่ แผนกนโยบาย แผกนส าหรับความช่วยเหลือ และแผนกเกี่ยวกับการค้าการตลาด ซึ่งจะให้ความ
ช่วยเหลือแก่วิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) โดยเฉพาะ345 เนื่องจากตามกฎหมายฉบับ
ดังกล่าวของประเทศเกาหลีใต้มีการบัญญัติค าจ ากัดความของวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) 
ออกมาโดยเฉพาะ จึงท าให้มีการจัดตั้งส านักงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการประกอบวิสาหกิจขนาดจิ๋ว  
(Micro Enterprises) ออกมาโดยเฉพาะเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีการยังมีการก าหนดนโยบายที่เจาะจง
เฉพาะการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) เรียกว่า “นโยบายส าหรับ 
SMEs (SMEs Policies)” กล่าวคือ นโยบายดังกล่าวให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบการตลาดและ
กลยุทธ์ทางการตลาด จัดหาบริการส าหรับวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) และให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน าเกี่ยวกับนวัตกรรม อีกทั้ง ยังก่อตั้ง Commercial Complex Information System เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ในระยะเริ่มต้นของการประกอบ
กิจการ เพ่ือรักษาความมั่นคงในการบริหารจั ดการ และด าเนินการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมจ านวน
ผู้ประกอบการรายใหม่ในปริมาณที่มากขึ้น346 แต่ในขณะที่ สสว. ก็ได้ท าการจัดตั้งส านักงานเพ่ือให้
การสนับสนุนการประกอบ SMEs ในด้านต่างๆ แต่หาได้จัดตั้งส านักงานที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ดังเช่นประเทศเกาหลีใต้ไม่ เพราะตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ยังไม่มีการบัญญัติค านิยามของวิสาหกิจขนาด
จิ๋ว (Micro Enterprises) ออกมานั่นเอง  

เช่นเดียวกันกฎหมายพ้ืนฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ค.ศ.1999 (Small and 
Medium-Sized Enterprise Basic Act 1999) ของประเทศญี่ปุ่นก็ก าหนดการส่งเสริม SMEs ที่มี
ลักษณะพิเศษโดยเพ่ืมความสะดวกแก่การจัดหาแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ กล่าวคือ รัฐบาล
จะต้องก าหนดให้สถาบันการเงินของรัฐและเอกชนปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความ
เหมาะสม347 ตลอดจนส่งเสริมและให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ดีและเป็นธรรมแก่การประกอบ 
SMEs348 ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SMEs น าเงินทุนเหล่านั้นไปพัฒนาวิสาหกิจของตนต่อไป 

ต่อมาเมื่อพิเคราะห์ถึงหน่วยงานที่สนับสนุนการประกอบ SMEs ในส่วนของอ านาจและ
หน้าที่แต่ละประเทศ พบว่าประเทศเกาหลีใต้มีสถาบัน SMBA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งโดย
อาศัยอ านาจตามรัฐบัญญัติว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ค.ศ.2011 (Framework Act 
on Small and Medium Enterprises 2011)349 ซึ่งได้รับการจัดตั้งเมื่อ ค.ศ.1996 ถือว่าเป็น

                                                           
345Small and Medium Business Administration, Organization.  
346ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อม, รายงานสถานการณ์วิสาหกิจราย

ย่อย ปี 2550, หน้า 335. 
347Small and Medium-Sized Enterprise Basic Act 1999, Article 23 
348Small and Medium-Sized Enterprise Basic Act 1999, Article 24 
349Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 13 
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หน่วยงานที่ส าคัญที่สุดของประเทศเกาหลีใต้350 มีอ านาจและหน้าที่หลักในการช่วยเหลือ สนับสนุน 
และส่งเสริมการประกอบ SMEs โดยระยะเวลาที่ผ่านมาสถาบันดังกล่าวได้จัดท านโยบายที่ส าคัญ 
ได้แก่ นโยบายรายปี 2014 (Policy Direction of the Year 2014) ที่เป็นการก าหนดทิศทางแบบ
ภาพรวมที่ใช้ส าหรับการสนับสนุนการประกอบ SMEs ในแต่ละปีหรือรายปี ทั้งนี้ เพ่ือที่จะให้
หน่วยงานอ่ืนๆ มีความเข้าใจที่สอดคล้องใปในแนวทางเดียวกันนั่นเอง351 ซึ่งการจัดท านโยบายรายปี
ดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่าเป็นการก าหนดนโยบายในการสนับสนุนการประกอบ  SMEs ที่ดีเนื่องจากมี
ความยืดหยุ่นสูงและสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการสนับสนุนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการและสภาพทั่วไปของเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ นอกจากนี้  ยังจัดท า
นโยบายส าหรับ SMEs (SMEs Policies) ซึ่งเป็นนโยบายที่เป็นการระบุรายละเอียดปลีกย่อยส าหรับ
การส่งเสริม SMEs ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเจาะจงในแต่ละด้าน ได้แก่352 การสนับสนุนแก่ผู้ที่เพ่ิงเริ่มต้น
ประกอบธุรกิจและการท าธุรกิจที่มีความเสี่ยง (Start–ups & Venture Business) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) การสนับสนุนเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Finance) การ
สนับสนุนเรื่องการเข้าถึงตลาด (Marketing) การสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยี  (Technology) การ
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) และการสนับสนุนงานด้านอ่ืนๆ (SME Clinic 
System and Other Areas of Support) จากนโยบายทั้งสองจะเห็นว่าสถาบันแห่งนี้จะให้การ
ส่งเสริมการประกอบ SMEs อย่างครบถ้วน ส่งผลท าให้ผู้ประกอบการต่างๆ สามารถขอรับความ
ช่วยเหลือและพัฒนา SMEs ของตนให้มีความแข็งแกร่งได้ ต่อมาเมื่อพิจารณาหน่วยงานที่สนับสนุน
การประกอบ SMEs ของประเทศญี่ปุ่นพบว่ามีส านักงาน SMEA ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่มี
ความส าคัญมากที่สุดในการสนับสนุน SMEs ในประเทศญี่ปุ่น ได้รับการจัดตั้งโดยอาศัยอ านาจตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Act for Establishment of 
the Small and Medium-Sized Enterprise Agency) มีอ านาจหน้าที่หลักในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่การประกอบ SMEs โดยตรงในด้านต่างๆ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการในส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นได้ท าการจัดตั้งหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบ SMEs โดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริม SMEs อย่างกว้างขวางอีกด้วย 
นอกจากนี้ยังมีองค์การ SMRJ ซึ่งได้รับการก่อตั้งโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยองค์การเพ่ือ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมระดับภูมิภาคของญี่ปุ่น  (Act on the 
Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, JAPAN) เป็น
หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือแก่การประกอบ SMEs โดยการช่วยเหลือที่
ส าคัญ คือ การจัดตั้ง SME University จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ Asahikawa SME University,  
Sendai SME University, Tokyo SME University, Sanjo SME University, Seto SME 
University, Kansai SME University, Hiroshima SME University, Nogata SME University 
และ Hitoyoshi SME University ซึ่งเป็นการการฝึกทักษะ การอบรม และให้ความรู้ในการท าธุรกิจ 
                                                           

350Small and Medium Business Administration, Administrator's Message.  
351Small and Medium Business Administration, Policy Direction of the Year.  
352Small and Medium Business Administration, SME Policies.  
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ตลอดจนการฝึกทักษะในทางปฎิบัติให้แก่ผู้ที่ศึกษาแทนการเรียนการสอนเฉพาะเนื้อหาหรือทฤษฎี ซึ่ง
การจัดตั้ง SME University สะท้อนให้เห็นว่าประเทศญี่ปุ่นให้ความส าคัญกับรูปแบบการประกอบ
ธุรกิจดังกล่าวอย่างแท้จริง เพราะเป็นการปลูกฝังและให้เรียนรู้ตั้งแต่ในสถาบัน ทั้งนี้  เพ่ือเป็น
แหล่งก าเนิดหรือบ่อเกิดส าหรับการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่นั่นเอง 

ในขณะที่ประเทศออสเตรเลียนั้น นอกจากไม่มีการตรากฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริมการ
ประกอบ SMEs โดยตรงแล้ว ยังพบว่ายังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กรที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริม
การประกอบ SMEs โดยตรงเช่นกัน แต่มีหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญได้แก่สมาคม  SMEA  
AusIndustry และกรมอุตสาหกรรม นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการศึกษา (Department 
of Innovation Science Research and Tertiary Education) ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะท าการ
ส่งเสริม SMEs โดยจะมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มธุรกิจขนาดย่อม (Small Business) เป็นหลัก 
ซึ่งมีลักษณะเป็นการให้ความช่วยเหลือแบบทั่วๆ ไปโดยการจัดท านโยบายหรือโครงการต่างๆ ที่มี
ความจ าเป็นแก่การประกอบวิสาหกิจดังกล่าว อาทิ การให้ค าปรึกษา ค าแนะน าในการประกอบธุรกิจ
ที่เพ่ิงเริ่มประกอบกิจการ การมอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม การให้สิทธิพิเศษเรื่องอัตราภาษี 
เป็นต้น 

ต่อมาเม่ือพิเคราะห์คณะกรรมการ SPRING ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอ านาจตาม
รัฐบัญญัติคณะกรรมการว่าด้วยการสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับการเพ่ิมผลผลิตและนวัตกรรม 
(Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996) ซึ่งรัฐบัญญัติฉบับนี้จะมีเนื้อหา
ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการสนับสนุนการประกอบ  SMEs 
ได้แก่ คณะกรรมการ SPRING มากกว่าการก าหนดรายละเอียดส าหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนการ
ประกอบ SMEs หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐบัญญัติดังกล่าวไม่ใช่กฎหมายที่ตราขึ้นมาเพ่ือมี
เจตนารมณ์ในการช่วยเหลือ SMEs โดยเฉพาะดังเช่นรัฐบัญญัติว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ค.ศ.2011 (Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011) ของประเทศ
เกาหลีใต้ แต่จะกล่าวถึงโครงสร้างหรือองค์ประกอบของคณะกรรมการ อ านาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการ การปฎิบัติงานของคณะกรรมการ และทรัพย์สินต่างๆ  ของคณะกรรมการ ซึ่ง
คณะกรรมการดังกล่าวถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญมากที่สุดในการสนับสนุนการประกอบ  
SMEs ของประเทศสิงโปร์ โดยสังกัดกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ มีวัตถุประสงค์
ส าหรับการพัฒนากลุ่มธุรกิจและการสร้างความน่าเชื่อถือแก่สินค้าและการบริการของสิงคโปร์ ที่ผ่าน
มาคณะกรรมการดังกล่าวได้ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่การ
ประกอบ SMEs ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การให้ความช่ วยเหลือ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการส่งเสริมด้านการตลาด 353 เป็นต้น เมื่อพิจารณาถึงอ านาจ
และหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวจะพบว่านอกจากจะมีอ านาจและหน้าที่ในการส่งเสริม  SMEs 
ในด้านต่างๆ ตามที่กล่าวไปแล้วยังมีการก าหนดอ านาจและหน้าที่ อ่ืนๆ  อีกมากมาย ได้แก่ 
คณะกรรมการมีหน้าที่ (Functions) ในการสนับสนุนการผลิตสินค้าและการคิดค้นนวัตกรรมทาง
การค้า การพัฒนาการค้าในประเทศ และมาตรฐานทางการค้า ทั้งนี้ เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
                                                           

353Spring Singapore, About Us. 
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ทางการค้าของประเทศสิงคโปร์354 คณะกรรมการมีหน้าที่ในการประเมิน และรับรองทักษะของบุคคล
ในการผลิตสินค้า การคิดค้นนวัตกรรมทางการค้า ความสามารถ หรือ มาตรฐานทางการค้า355 และยัง
มีหน้าที่อ่ืนๆซึ่งกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ นอกจากนี้  คณะกรรมการมี
อ านาจ (Powers of Board) กระท าการใดๆ ส าหรับการพัฒนาและการยกระดับการค้า
ภายในประเทศ356 ตลอดจนมีอ านาจในการทดสอบประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า การ
คิดค้นนวัตกรรมทางการค้า และมาตรฐานทางการค้า357 คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดลักษณะ
เครื่องหมายรับรองทางการค้าของคณะกรรมการส าหรับการใช้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการและควบคุมการใช้เครื่องหมายรับรองดังกล่าว358 และคณะกรรมการมีอ านาจ
รับหน้าที่ในการรับรองคุณภาพและการตรวจสอบและรับรองทางการค้าตามที่คณะกรรมการเห็นว่ามี
ความจ าเป็นส าหรับการยกระดับมาตรฐานคุณภาพในอุตสาหกรรม หรือส าหรับการให้ได้รับรองการ
รับรองจากนานาชาติและได้รับใบรับรองทางการค้าซึ่งออกโดยหน่วยงานรับรองที่ได้รับมอบอ านาจให้
รับรองทางการค้าจากคณะกรรมการ359 ซึ่งถือว่าเป็นการก าหนดอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ไว้กว้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ ของประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศ
ออสเตรเลีย เพราะนอกจากจะก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริม SMEs แล้วยัง
ก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ในด้านอ่ืนๆ อีกด้วย แต่อย่างไรก็ดีการก าหนดอ านาจและหน้าที่ไว้เช่นนี้ใน
ทรรศนะของผู้เขียนถือว่าเป็นการก าหนดอ านาจและหน้าที่ซึ่งผลเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs 
ทางอ้อม เพราะส่งผลท าให้สินค้า ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการให้บริการต่างๆ ของประเทศสิงคโปร์ได้รับ
การยอมรับว่ามีมาตรฐาน คุณภาพ และความน่าเชื่อถือนั่นเอง 

ขณะที่ สสว. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งมีอ านาจหน้าที่
หลักในการสนับสนุน SMEs ของประเทศไทยในด้านต่างๆ ได้รับการก่อตั้งโดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543360 ท าให้ส านักงานดังกล่าวมี
ความเป็นอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการตลอดจนการด าเนินงานต่างๆ ซึ่งแตกต่างกับ
คณะกรรมการ SPRING ของประเทศสิงคโปร์ที่สังกัดกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ 
และสถาบัน SMBA ของประเทศเกาหลีใต้ที่ประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง (Administrator) ซึ่งมี
สถานะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี และผู้บริหารที่มาจากผู้แทนรัฐสภา (Deputy-Administrator)361 ส่งผลท า
ให้ไม่มีความเป็นอิสระเท่าที่ควรเหมือนกับหน่วยงานของประเทศไทย เนื่องจากอาจตกอยู่ภายใต้
อ านาจ อิทธิพล หรือความครอบง าของนักการเมือง โดยที่ สสว. จะท าหน้าที่ในการสนับสนุนและ
                                                           

354Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 6(1)(a) 
355Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 6(1)(d) 
356Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 7(2)(a) 
357Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 7(2)(g) 
358Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 7(2)(i) 
359Standards, Productivity And Innovation Board Act 1996, Section 7(2)(m) 
360มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 
361Small and Medium Business Administration, Organization. 
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ส่งเสริมกลุ่ม SMEs ในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับหน่วยงานที่สนับสนุนการประกอบ SMEs ของประเทศ
ต่างๆ ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น แต่ในทรรศนะของผู้เขียนเห็นว่าการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม362 ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของ สสว. มีระยะใช้บังคับเวลา 3 ปี นั้น
อาจท าให้ไม่สามารถให้การสนับสนุน SMEs ได้ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
แตกต่างกับแผนพัฒนา (Promotion Plan) ของประเทศเกาหลีใต้ที่มีการจัดท าเป็นรายปีหรือใช้
ส่งเสริมในแต่ละปี ท าให้มีความยืดหยุนสูงและสามารถที่จะก าหนดการช่วยเหลือการประกอบ SMEs 
ได้ดีกว่า363  

 
  

                                                           
362มาตรา 16(3) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 
363Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011, Article 20(1) 



 
 

ตารางท่ี 4.2   กฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริม SMEs ของแต่ละประเทศ    
 

 

กฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

 

ประเทศเกาหลีใต้ 
 

ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย 

รัฐบัญญัติว่าด้วยวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
ค.ศ. 2011 (Framework  
Act  on Small and  
Medium Enterprises 
2011) 

ไม่มีกฎหมายส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม(SMEs) โดยตรง 
แต่มีกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางมาตราในการช่วยเหลือ
หรือให้สิทธิประโยชน์แก่
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ได้แก่ 

1.  กฎหมายว่าด้วย
บริษัท ค.ศ. 2001 
(Corporation Act 2001)  

2.  กฎหมายกองทุน
ร่วมพัฒนา ค.ศ. 1992 
(Pooled Development 
Funds Act 1992) 

กฎหมายพื้นฐานวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ค.ศ.1999 (Small and 
Medium-sized  Enterprise  Basic  Act 
1999) 
นอกจากนี ้ยังมีกฎหมายที่ให้อ านาจในการ
จัดตั้งองค์กรส าหรับการสนับสนุนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ได้แก่ 

1. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
หน่วยงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (Act for Establishment of the 
Small and Medium-sized Enterprise 
Agency) 

2.กฎหมายว่าด้วยองค์การเพ่ือ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
นวัตกรรมระดับภูมิภาคของญี่ปุ่น (Act on 
the Organization for Small & 
Medium Enterprises and  Regional  
Innovation, JAPAN) 

ไม่มีกฎหมายส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม(SMEs) โดยตรง 
แต่มีกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางมาตราในการช่วยเหลือ
หรือให้สิทธิประโยชน์แก่
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ได้แก่ 

1.รัฐบัญญัติคณะ 
กรรมการว่าด้วยการสร้าง
มาตรฐานเกี่ยวกับการเพ่ิม
ผลผลิตและนวัตกรรม 
(Standards, Productivity 
and Innovation Board 
Act 1996)  

2.กฎหมายว่าด้วยการ
แข่งขันของสิงคโปร์ 
(Competition  Law)   

พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. 
2543   
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บทท่ี 5 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 

SMEs เป็นรูปแบบหนึ่งของการประกอบธุรกิจซี่งมีลักษณะการจัดตั้งที่สามารถกระท าได้ง่าย 
ผู้ประกอบการมีความคล่องตัวและมีความเป็นอิสระในการด าเนินกิจการ อีกทั้ง  ยังมีบทบาทและ
ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เป็นตัวจักรกลที่ส าคัญในการขับเคลื่อน การพัฒนา เเละเสริมสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการประกอบวิสาหกิจดังกล่าวก่อให้เกิดการจ้าง
งาน สร้างรายได้ และเป็นการก่อให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ๆ จ านวนมาก แต่อย่างไรก็ดีการ
ประกอบ SMEs ก็ยังมีข้อจ ากัดในการด าเนินกิจการ ไม่ว่าจะเป็นข้อจ ากัดเรื่องเงินทุน ข้อจ ากัดเรื่อง
การตลาด และข้อจ ากัดเรื่องเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งข้อจ ากัดดังกล่าวนับว่าเป็นอุปสรรคที่ส าคัญในการ
ประกอบกิจการ  

แต่อย่างไรก็ดี ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เล็งเห็นและให้ความส าคัญในส่วนนี้โดย
การสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจดังกล่าว โดยที่การสนับสนุนและส่งเสริมนั้นเริ่ม
ด าเนินการเป็นรูปธรรมในช่วงหลังจากท่ีประเทศไทยเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็น การตรากฎหมายและการจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กรที่ท าหน้าที่ในการช่วยเหลือการ
ประกอบ SMEs ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 
พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 และ
พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ.2534 แต่เมื่อพิจารณาบทบัญญัติ
ดังกล่าวก็พบว่ายังไม่สามารถให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่การประกอบ  SMEs ตาม
เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัตินั้นๆ เนื่องจากบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวยังมีช่องว่างและปัญหาทาง
กฎหมายหลายประการ ได้แก่ ยังไม่มีการบัญญัติค านิยามของวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) 
ออกมาโดยเฉพาะจากค านิยามของวิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprises) ท าให้ค านิยามทั้งสอง
ส่วนซ้ าซ้อนกัน และไม่สามารถให้การช่วยเหลือผู้ประกอบวิสาหกิจที่มีขนาดเล็กๆ หรือเพ่ิงประกอบ
กิจการได้ตามวัตถุประสงค์ แต่เมื่อพิจารณากฎหมายของต่างประเทศ พบว่าในหลายๆ ประเทศ อาทิ 
ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ได้มีการบัญญัติค านิยามของ
วิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ออกมาโดยเฉพาะ ท าให้สามารถก าหนดมาตรการและแผน
ในการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มวิสาหกิจดังกล่าวได้โดยตรง อีกทั้งค านิยามของ SMEs ก็ยังมีปัญหา
เรื่องค านิยามที่มีการก าหนดไว้กว้างหรือสูงมากเกินไป ส่งผลให้มาตรการและนโยบายในการช่วยเหลือ
ตกอยู่แก่กลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ ไม่สามารถให้การช่วยเหลือวิสาหกิจที่ประสบกับปัญหาได้ อีกทั้ง
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดเงื่อนไขความเป็น SMEs ของประเทศไทยในปัจจุบันก็ยึดหลักเกณฑ์ของ
จ านวนการจ้างงานและจ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรในทุกๆ ประเภทกิจการ แตกต่างกับหลักเกณฑ์ใน
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การก าหนดองค์ประกอบความเป็น SMEs ของต่างประเทศที่ได้ใช้หลักเกณฑ์ที่มีความหลากหลายและ
เหมาะสมมากกว่าในแต่ละประเภทของกิจการ และบัญญัติค านิยามของวิสาหกิจที่มีความละเอียด 
ซับซ้อนมากกว่ากฎหมายของประเทศไทย อีกทั้งค านิยาม SMEs กับค านิยามวิสาหกิจชุมชน 
(Community Enterprise) พบว่ามีความซ้ าซ้อน เคลือบคลุมกันซึ่งส่งผลต่อการขอรับการสนับสนุน
และส่งเสริมตามกฎหมาย 

นอกจากนี้  บทบัญญัติกฎหมายที่มีผลต่อการส่ ง เสริมการประกอบ  SMEs ได้แก่ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นมา
เพ่ือช่วยเหลือการประกอบ SMEs โดยตรง แต่พบว่าเนื้อหาหรือลักษณะของพระราชบัญญัติดังกล่าว
จะให้ความส าคัญกับการจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานเสียมากกว่าการก าหนดรายละเอียดในการ
สนับสนุนและส่งเสริม SMEs อีกท้ัง การสนับสนุนและส่งเสริมที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวก็
ยังไม่มีความครอบคลุมในทุกๆ ด้านอย่างเพียงพอ ส่งผลท าให้ไม่สามารถให้การช่วยเหลือวิสาหกิจ
ดังกล่าวได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์แห่งท้ายพระราชบัญญัติ ในขณะที่กฎหมาย
ส่งเสริมการประกอบ SMEs ของประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่ รัฐบัญญัติว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ค.ศ.2011 (Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011) และ
กฎหมายพ้ืนฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ค.ศ.1999 (Small and Medium-Sized 
Enterprise Basic Act 1999) ของประเทศญี่ปุ่นได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ของรัฐบาลในการให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ SMEs ด้านต่างๆ ซึ่งมีความละเอียดและครอบคลุมมากกว่า
กฎหมายของประเทศไทย ท าให้การส่งเสริมวิสาหกิจดังกล่าวมีประสิทธิภาพและท าให้ผู้ประกอบการ
ได้รับการสนับสนุนตรงตามสภาพปัญหา ตลอดจนความต้องการอย่างแท้จริง นอกจากนี้  ส่งผลท าให้
การประกอบ SMEs มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้า ตลอดจนสร้างเม็ดเงินหรือรายได้ให้แก่ประเทศ
อย่างมหาศาล และเติบโตเป็นหน่วยธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ต่อไปในภายภาคหน้า 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 

จากการที่ผู้เขียนได้ศึกษาการก าหนดค านิยามและกฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริม SMEs ของ
ต่างประเทศ จึงขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติกฎหมายของ
ประเทศไทยออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  ผู้เขียนขอเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นผู้ที่มี
อ านาจหน้าที่ในการก าหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรีใน
การออกกฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ.2545 ตามมาตรา 11(3) และเสนอต่อ สสว. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ก าหนดประเภทและขนาดของ SMEs ตามมาตรา 16(3)(4) กล่าวคือ ควรที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม พ.ศ.2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2545 โดยอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.
2543 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
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ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมในข้อ 1 กล่าวคือ ก าหนดค านิยาม
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) และค านิยามวิสาหกิจขนาด
ย่อม (Small Enterprises) ให้อยู่ในข้อเดียวกัน ซึ่งการบัญญัติค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro 
Enterprises) แยกออกมาจากค านิยามวิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprises) เช่นนี้เพ่ือที่จะได้
จัดท านโยบายที่เจาะจงเฉพาะการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจขนาดจิ๋ว  (Micro Enterprises) และ
จัดตั้งส านักงานที่ท าหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดจิ๋ว  (Micro 
Enterprises) โดยตรงเหมือนกับประเทศเกาหลีใต้  

นโยบายส าหรับการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) นั้นผู้เขียนเห็นว่าควร
ก าหนดให้มีความละเอียดในทุกๆ ด้านเพ่ือให้วิสาหกิจดังกล่าวเจริญเติบโตอย่างยังยืนและสมดุล 
ได้แก่ การให้ค าปรึกษา และให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การให้สินเชื่อเนื่องจากวิสาหกิจ
ดังกล่าวมักประสบปัญหาหรือมีข้อจ ากัดเรื่องเงินทุน เช่นนี้ภาครัฐควรให้เงินทุนหรือปล่อยสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ าแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) เพ่ือที่จะได้น าเงินไปบริหารจัดการ
และหมุนเวียนกิจการของตน ตลอดจนให้สิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ทางอัตราภาษีแก่วิสาหกิจ
ขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) อีกทั้งรัฐบาลควรส่งเสริมด้านการตลาดโดยการพัฒนาประสิทธิภาพ
การกระจายสินค้าให้มีความทันสมัย ขยายตลาดเพ่ือรองรับสินค้าและบริการที่เกิดจากการประกอบ
วิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ให้ความรู้เกี่ยวกับการขยายฐานลูกค้าและสถานที่ท าการค้า 
การเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพ่ือการเจริญเติบโตในเชิงขนาดควบคู่ไปกับคุณภาพโดยการ
ก าหนดมาตรการที่จ าเป็นเพ่ือให้เป็นพลังขับเคลื่อนหลักส าหรับการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และเป็น
บ่อเกิดของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ต่อไป สนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยแก่การ
ประกอบวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) เพ่ือยกระดับคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ 
อีกทั้งการบริหารจัดการวิสาหกิจดังกล่าวอาจขาดความชัดเจนและเป็นระบบ เพราะไม่มีการจัดท า
บันทึกผลประกอบการ เช่นนี้ภาครัฐควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) 
จัดเก็บข้อมูลการค้าและทางบัญชีอย่างเป็นระบบเพ่ือที่จะได้ทราบจ านวนและข้อมูลวิสาหกิจข้างต้น 
ทั้งนี้เพ่ือที่จะสามารถวางแผนส าหรับการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลให้ผู้ประกอบวิสาหกิจ
ขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) สามารถเข้าถึงและขอรับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากภาครัฐ
โดยตรง 

ควรจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดจิ๋ว(Micro 
Enterprises) เป็นการเฉพาะเหมือนกับสถาบัน SMBA ของประเทศเกาหลีใต้ โดยที่หน่วยงานของ
ประเทศไทยผู้เขียนเห็นว่าควรประกอบด้วยส านักงานที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ได้แก่ ส านักงาน
เกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาในการเริ่มต้นประกอบวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ส านักงานที่
ดูแลเกี่ยวกับการส่งเสริมเรื่องเงินทุนหรือสินเชื่อแก่วิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ส านักงาน
ที่ดูแลเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการประกอบวิสาหกิจขนาดจิ๋ว  (Micro 
Enterprises) ส านักงานที่ดูแลเกี่ยวกับการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดแก่วิสาหกิจขนาดจิ๋ว 
(Micro Enterprises) และส านักงานที่ดูแลเกี่ยวกับการส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและ
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นวัตกรรมแก่วิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ซึ่งทุกๆ ส านักงานจะประสานการท างานร่วมกัน
เพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) 

ซึ่งค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นผู้เขียนเห็นว่า
ควรมีลักษณะดังนี้ “การประกอบวิสาหกิจใดๆ ซึ่งมีจ านวนการจ้างงานในประเภทกิจการผลิตไม่เกิน 
10 คน หรือมีจ านวนการจ้างงานในประเภทกิจการค้าส่ง การค้าปลีก และการให้บริการจ านวนไม่เกิน 
5 คน ทั้งนี้ไม่ว่าการประกอบวิสาหกิจดังกล่าวจะมีการจดทะเบียนการค้าไว้หรือไม่” 

 
ตารางที ่5.1  ข้อเสนอแนะค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) 
 
 

 
ประเภทกิจการ 

 

วิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) 

 
 

จ านวนการจ้างงาน (คน) 

 
 

กิจการผลิต  

 

 

กิจการค้าส่ง 
 

กิจการค้าปลีก 
 

กิจการให้บริการ 
 

ไม่เกิน 10 คน  

 

 

ไม่เกิน 5 คน 
 

ไม่เกิน 5 คน 
 

ไม่เกิน 5 คน 
 

จากค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ที่ผู้เขียนได้เสนอไปนั้นจะจ าแนก
ประเภทกิจการออกเป็น 4 ประเภทเหมือนกับค านิยาม SMEs ตามบทบัญญัติมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ได้แก่ กิจการผลิต กิจการค้าส่ง 
กิจการค้าปลีก และกิจการให้บริการ อีกทั้ง น าเงื่อนไขของจ านวนการจ้างงานมาเป็นหลักเกณฑ์ใน
การก าหนดค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) เหมือนกับค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋วของ
ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย เนื่องจากปัจจุบันการประกอบวิสาหกิจขนาดจิ๋ว  (Micro 
Enterprises) ยังไม่อยู่ในระบบมากนัก กล่าวคือ ไม่ได้ท าการจดทะเบียนพาณิชย์ไว้กับกระทรวง
พาณิชย์ เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่เข้าใจว่าการประกอบวิสาหกิจขนาดจิ๋วไม่มีความจ าเป็นที่
จะต้องจดทะเบียน ส่งผลท าให้วิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) เหล่านั้นไม่ได้รับการจัดเก็บ
ข้อมูลและไม่อยู่ในระบบ จึงไม่เหมาะสมที่จะน าเรื่องจ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรหรือจ านวนทุนจด
ทะเบียนมาเป็นหลักเกณฑ์ในการก าหนดค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ดังนั้น การ
บัญญัติค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ในเบื้องต้นผู้เขียนเห็นว่าควรที่จะใช้
หลักเกณฑ์จ านวนการจ้างงานไปพลางก่อน ต่อมาในอนาคตเมื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดจิ๋ว
(Micro Enterprises) ได้ท าการจัดเก็บข้อมูลการค้าและข้อมูลบัญชีอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง  มีการ
ส ารวจข้อมูลจ านวนวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) เป็นรายปีที่แน่นอน ก็อาจมีการน า
หลักเกณฑ์ของจ านวนรายได้ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการมาเป็นอีกหลักเกณฑ์หนึ่งในการก าหนด
ค าจ ากัดความของวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) 
 เนื่องจากผู้เขียนเสนอให้มีการก าหนดค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว  (Micro Enterprises) 
ออกมาโดยเฉพาะจากค านิยามวิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprises) ดังนั้น จึงเห็นสมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมค านิยามวิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprises) เพ่ือให้มีความเหมาะสม ซึ่งค าจ ากัดความ
วิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprises) ที่ผู้เขียนน าเสนอนั้นมีลักษณะ ดังนี้ 
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 วิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprises) ได้แก่ กิจการที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1. กิจการผลิตสินค้า ที่มีจ านวนการจ้างงานเกินกว่า 10 คน แต่ไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่า

สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท 
2. กิจการค้าส่ง ที่มีจ านวนการจ้างงานเกินกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 25 คน หรือมีจ านวน

รายได้จากการประกอบกิจการไม่เกิน 25 ล้านบาท 
3. กิจการค้าปลีก ที่มีจ านวนการจ้างงานเกินกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน หรือมีจ านวน

รายได้จากการประกอบกิจการไม่เกิน 15 ล้านบาท 
4. กิจการให้บริการ ที่มีจ านวนการจ้างงานเกินกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 50 คน หรือมีจ านวน

รายได้จากการประกอบกิจการไม่เกิน 50 ล้านบาท 
 

ตารางท่ี 5.2  ข้อเสนอแนะค านิยามวิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprises) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทกิจการ 

 

วิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprises) 

 

จ านวนการจ้างงาน  

(คน) 
จ านวนมูลค่าสินทรัพถาวร หรือ 
จ านวนรายได้จากการประกอบ

กิจการ (ล้านบาท) 
 
 

กิจการผลิตสินค้า  

 

 
 

11-50 
 
 

มูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50   
กิจการค้าส่ง  

 

6-25 รายได้จากการประกอบกิจการไม่เกิน 
25 

กิจการค้าปลีก  

 

6-15  รายได้จากการประกอบกิจการไม่เกิน 
15 

กิจการให้บริการ  

 

6-50 รายได้จากการประกอบกิจการไม่เกิน 
50 

 
นอกจากนี้ ผู้เขียนขอเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจ้างงาน

และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545 เนื่องจากกฎกระทรวง
ดังกล่าวก าหนดค านิยามวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprises) ในส่วนกิจการผลิตสินค้าและ
กิจการให้บริการซึ่งประกอบด้วยจ านวนการจ้างงานสูงถึง 200 คน และจ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรสูง
ถึง 200 ล้านบาทนั้นเป็นการก าหนดค านิยามที่มีขอบเขตกว้างหรือสูงมากเกินไป ผู้เขียนเห็นว่าไม่ใช่
การประกอบ SMEs แต่เป็นการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนหรือกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถที่
จะบริหารจัดการและดูแลธุรกิจของตนได้เองอยู่แล้ว เนื่องจากมีศักยภาพสูงทั้งปัจจัยเรื่องเงินทุน 
แรงงาน รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ โดยภาครัฐไม่จ าต้องให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 แต่อย่างใด อีกท้ังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนด้านสิทธิและประโยชน์ต่างๆ แก่กลุ่ม
วิสาหกิจที่มีขนาดเล็กๆ ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่และมีความส าคัญอย่างยิ่งยวดต่อระบบ
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เศรษฐกิจของประเทศ แต่ยังมีข้อจ ากัดและขาดความสามารถในการประกอบกิจการ กล่าวคือ ควรที่
จะน าเงิน และทรัพย์สินต่างๆ ที่น าไปใช้ส าหรับการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจขนาดใหญ่เหล่านั้นมา
สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจที่มีขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) หรือเพ่ิงเริ่มประกอบกิจการแทน 
นอกจากนี้ค านิยามของวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprises) ยังพบว่าไม่มีการแยกความ
แตกต่างกันในส่วนของกิจการผลิตสินค้ากับกิจการให้บริการ ส่งผลท าให้จ านวนการจ้างงานและ
จ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรในกิจการให้บริการมีจ านวนที่สูงเกินสมควรตามที่ผู้เขียนได้กล่าวไปแล้วใน
บทที่ 4 ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมค านิยามวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprises) 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprises) ได้แก่ กิจการที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1. กิจการผลิตสินค้า ที่มีจ านวนการจ้างงานเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 180 คน หรือมี

มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 180 ล้านบาท 
2. กิจการค้าส่ง ที่มีจ านวนการจ้างงานเกินกว่า 25 คน แต่ไม่เกิน 50 คน หรือมีจ านวน

รายได้จากการประกอบกิจการเกินกว่า 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท 
3. กิจการค้าปลีก ที่มีจ านวนการจ้างงานเกินกว่า 15 คน แต่ไม่เกิน 30 คน หรือมีจ านวน

รายได้จากการประกอบกิจการเกินกว่า 15 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท 
4. กิจการให้บริการ ที่มีจ านวนการจ้างงานเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 150 คน หรือมี

จ านวนรายได้จากการประกอบกิจการเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท 
 
ตารางท่ี 5.3  ข้อเสนอแนะค านิยามวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprises) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทกิจการ 

วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprises)  

 

จ านวนการจ้างงาน  

(คน) 
จ านวนมูลค่าสินทรัพถาวร หรือ 
จ านวนรายได้จากการประกอบ

กิจการ (ล้านบาท) 
 

กิจการผลิตสินค้า  

 

 

51-180 
 

มูลค่าสินทรัพย์ถาวร 
เกินกว่า 50 แต่ไม่เกิน 180 

กิจการค้าส่ง  

 

26-50 จ านวนรายได้จากการประกอบกิจการ 
เกินกว่า 25 แต่ไม่เกิน 50 

กิจการค้าปลีก  

 

16-30 จ านวนรายได้จากการประกอบกิจการ 
เกินกว่า 15 แต่ไม่เกิน 30 

กิจการให้บริการ  

 

51-150 จ านวนรายได้จากการประกอบกิจการ 
เกินกว่า 50 แต่ไม่เกิน 100 

 
ในทรรศนะของผู้เขียนเห็นว่าแต่ละประเภทกิจการย่อมมีความแตกต่างกันทั้งด้านลักษณะ 

รูปเเบบ และโครงสร้าง จึงควรก าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันเพ่ือให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับลักษณะของประเภทกิจการนั้นๆ โดยค านิยามวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium 
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Enterprises) ที่ผู้เขียนเสนอนั้นจะเห็นว่ากิจการประเภทผลิตสินค้ายังคงใช้หลักเกณฑ์จ านวนการจ้าง
งานหรือจ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรหลักเกณฑ์หนึ่งหลักเกณฑ์ใดมาเป็นตัวชี้วัดเหมือนเดิม ซึ่ง
เหมือนกับหลักเกณฑ์การก าหนดความเป็น SMEs ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ค.ศ. 2011 (Framework Act on Small and Medium Enterprises 2011) ของ
ประเทศเกาหลีใต้ในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิต การท าเหมืองแร่ การก่อสร้าง และการขนส่ง 
เนื่องจากการผลิตสินค้าเป็นประเภทกิจการหลักซึ่งมีความส าคัญและส่งผลกระทบโดยตรงทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม ต้องอาศัยปัจจัยของแรงงานในปริมาณมากและอาศัยจ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวร
จ านวนสูงในการด าเนินกิจการ อีกทั้งยังสามารถสร้างเม็ดเงินให้แก่ประเทศอย่างมหาศาล จึง
เห็นสมควรที่จะน าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาเป็นองค์ประกอบของวิสาหกิจ โดยที่จ านวนการจ้างงานนั้น
สามารถพิจารณาได้จากหลักฐานแสดงการจ้างงานที่ได้จัดท าขึ้นตามกฎหมาย อาทิ สัญญาจ้าง
แรงงาน เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการจ่ายค่าจ้าง เป็นต้น และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรก็สามารถ
ตรวจสอบจากได้จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงเห็นสมควรน าทั้ง 2 
หลักเกณฑ์มาเป็นตัวชี้วัดความเป็นวิสาหกิจเช่นเดิม แต่ลดจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 180 คน และลด
จ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 180 ล้านบาท 

ส่วนกิจการประเภทค้าส่ง ค้าปลีก และกิจการให้บริการจะยึดจ านวนการจ้างงาน และจ านวน
รายได้ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการมาแทนหลักเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ถาวร เนื่องจากกิจการ
ข้างต้นมีลักษณะเป็นการค้า การให้บริการซึ่งแสวงหาผลก าไรเป็นส าคัญ และไม่ใช่ประเภท
อุตสาหกรรมหนักซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตวัตถุดิบหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก 
อีกทั้ง ไม่ได้มีความมุ่งหมายในการจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ จึงควรที่จะน าหลักเกณฑ์
จ านวนรายได้ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการมาเป็นตัวชี้วัดที่ดีกว่ามูลค่าสินทรัพย์ถาวร โดยกิจการ
ประเภทค้าส่งและค้าปลีกยังคงยึดจ านวนการจ้างงานเท่าเดิม กล่าวคือ กิจการค้าส่งประกอบด้วยการ
จ้างงานเกินกว่า 25 แต่ไม่เกิน 50 คน และจ านวนรายได้จากการประกอบกิจการเกินกว่า 25 ล้าน
บาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ขณะที่กิจการค้าปลีกประกอบด้วยการจ้างงานเกินกว่า 15 คน แต่ไม่เกิน 
30 คน และจ านวนรายได้จากการประกอบกิจการเกินกว่า 15 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท ส่วน
กิจการประเภทให้บริการผู้เขียนก็ได้ลดจ านวนการจ้างงานลงไม่เกิน 150 คน เพราะกิจการให้บริการ
นั้นโดยหลักแล้วเป็นประเภทกิจการที่ผู้ให้บริการไม่ได้ท าการขายสินค้าซี่งมีลักษณะสามารถจับต้องได้
หรือเป็นรูปธรรมที่มีตัวตนอย่างแน่นอนเหมือนกับผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้า แต่เป็นกรณีที่ผู้
ให้บริการจะต้องใช้มนุษยสัมพันธ์กับผู้รับบริการโดยตรง ซึ่งจะต้องสร้างความพึงพอใจหรือความ
ประทับตลอดจนความไว้วางใจแก่ผู้รับบริการโดยอาศัยแรงงานที่มีฝีมือ มีทักษะสูง และเป็นแรงงาน
เชิงคุณภาพเป็นส าคัญ ไม่ใช่การเน้นจ านวนหรือปริมาณของแรงงานดังเช่นการประกอบกิจการ
ประเภทผลิตสินค้า ทั้งนี้หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมค าจ ากัดความวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium 
Enterprises) ตามท่ีผู้เขียนได้เสนอไปข้างต้นจะท าให้จ านวนการจ้างงานในกิจการให้บริการไม่สูงกว่า
ภาคการผลิตดังเช่นค านิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามรัฐบัญญัติว่าด้วยวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ค.ศ. 2011 (Framework Act on Small and Medium Enterprises 
2011) ของประเทศเกาหลีใต้ และกฎหมายพ้ืนฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ค.ศ.1999  
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(Small and Medium-Sized Enterprise Basic Act 1999) ของประเทศญี่ปุ่น และประกอบด้วย
จ านวนรายได้ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท  

นอกจากนี้ ควรมีการทบทวนเรื่องค านิยามของ SMEs และวิสาหกิจชุมชน (Community 
Enterprise) เนื่องจากผู้เขียนเห็นว่าวิสาหกิจทั้งสองส่วนยังมีปัญหาเรื่องค านิยามซึ่งมีความซ้ าซ้อนกัน 
เพราะมีรูปแบบและลักษณะของการประกอบกิจการที่คล้ายคลึงกันอย่างยิ่ง ซี่งส่งผลโดยตรงต่อ
บทบัญญัติกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจดังกล่าว 
 
ตารางที่ 5.4  ข้อเสนอแนะค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ขนาดย่อม (Small 

Enterprises) และขนาดกลาง (Medium Enterprises) 
 

 

 
 

ประเภทกิจการ 

วิสาหกิจ
ขนาดจิ๋ว 

วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง 

การ 
จ้างงาน 
(คน) 

การ 
จ้างงาน 
(คน) 

สินทรัพย์/
รายได้ 

(ล้านบาท) 

การ 
จ้างงาน
(คน) 

สินทรัพย์/รายได้ 
(ล้านบาท) 

กิจการผลิตสินค้า ไม่เกิน 10 11-50 สินทรัพย์ไม่เกิน
50  

51-180 สินทรัพย์เกินกว่า 
50 แต่ไม่เกิน 

180 
กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 5 6-25 รายได้ไม่เกิน15 26-50 รายได้เกินกว่า 

25 แต่ไม่เกิน 50 
กิจการค้าปลีก ไม่เกิน 5 6-15 รายได้ไม่เกิน15 16-30 รายได้เกินกว่า 

15 แต่ไม่เกิน 30 
กิจการให้บริการ ไม่เกิน 5 6-50 รายได้ไม่เกิน50 51-150 รายได้เกินกว่า 

50 แต่ไม่เกิน 
100 

 
2.  เนื่องจากบทบัญญัติกฎหมายที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบ SMEs ของ

ประเทศไทยยังไม่มีเอกภาพมากนัก เพราะจะมีลักษณะ หรือรูปแบบที่กระจัดกระจายและสอดแทรก
ในกฎหมายอ่ืนๆ ท าให้อาจเกิดความสับสนและยากต่อการน าไปปฏิบัติ เช่นนี้ในทรรศนะของผู้เขียน
จึงเห็นว่าควรมีการทบทวนบทบัญญัติกฎหมายที่ให้การส่งเสริมการประกอบ SMEs ของประเทศไทย 
คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 โดยน ารัฐบัญญัติว่าด้วย
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ค.ศ. 2011 (Framework Act on Small and Medium 
Enterprises 2011) ของประเทศเกาหลีใต้ และกฎหมายพ้ืนฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ค.ศ.1999 (Small and Medium-Sized Enterprise Basic Act 1999) ของประเทศญี่ปุ่นมาเป็น
แบบอย่าง เนื่องจากกฎหมายทั้งสองฉบับได้ก าหนดให้รัฐบาลต้องท าการสนับสนุนและส่งเสริมการ
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ประกอบ SMEs ที่มีความละเอียดครอบคลุมในทุกด้าน และครบวงจรตั้งแต่การเริ่มต้นประกอบ
กิจการจนกระทั่งส่งเสริมให้ SMEs ก้าวเข้าสู่ระดับสากลหรือในระดับนานาชาติต่อไป  

ควรปรับปรุงแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยใน
เรื่องระยะเวลาการบังคับใช้ เนื่องจากใช้บังคับ 3 ปี มาเป็น 1 ปีเหมือนกับแผนพัฒนา (Promotion 
Plan) ของประเทศเกาหลีใต้ที่มีการจัดท าเป็นรายปีหรือใช้ส่งเสริมในแต่ละปี ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง
และสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการช่วยเหลือ SMEs ได้ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุก
ขณะ  

นอกจากนี้ ควรมีการสอดแทรกการจัดการเรียนการสอน การให้ความรู้ การฝึกอบรม และ
การฝึกทักษะในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแก่สถาบันระดับสูงแทนการเรียนการสอน
เฉพาะในทางทฤษฎี เพื่อที่จะสามารถน าความรู้ และทักษะดังกล่าวไปปฏิบัติงานได้จริงหลังจากส าเร็จ
การศึกษาไปแล้ว และเป็นบ่อเกิดในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่เรียกว่า SME University 
เหมือนกับประเทศญี่ปุ่น 

ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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วิสาหกิจต่างๆ ที่ด้อยโอกาสและมีข้อจ ากัดในการประกอบกิจการ ซึ่งจะส่งผลให้มาตรการในการ
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ภายในประเทศและระดับนานาชาติต่อไป 
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FRAMEWORK ACT ON SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 
(Act No.10952, Jul. 25, 2011) 

 
Article 1  (Purpose) 

The purpose of this Act is to provide for fundamental matters pertaining to 
the direction in which the small and medium enterprise sector is to advance and 
measures to be taken to develop small and medium enterprises with aims of 
supporting the creative and independent growth of small and medium enterprises, 
advancing their industrial structure, and facilitating the balanced development of the 
national economy. 

 
Article 2  (Scope of Small and Medium Business Proprietors) 

(1) Small and medium business proprietors eligible for measures to be taken 
for the development of small and medium business (hereinafter referred to as 
“policy for small and medium businesses”) shall be those who engage in businesses 
that apply to any of the following subparagraphs (hereinafter referred to as “small 
and medium business”): <Amended by Act No.10952, Jul. 25, 2011> 

1.  For-profit businesses that fulfill all of the following requirements: 
(a) Number of regular workers, capital, sales, or total assets, etc. for 

the relative industry shall meet the standards set by Presidential Decree; 
(b) Actual independence of ownership and management such as 

ownership of shares or an investment relationship shall meet the standards set by 
Presidential Decree. 

2. Social enterprises prescribed by Presidential Decree among those 
under Article 2 subparagraph 1 of the Social Enterprise Promotion Act. 

(2) Small and medium businesses shall be classified into small businesses 
and medium businesses according to the standards for classification, as prescribed by 
Presidential Decree. 

(3) In applying paragraph (1), a small and medium business, which no longer 
falls within the scope of a small and medium business owing to the expansion of its 
scale, etc., shall be deemed as a small and medium business for three years from 
the year immediately following the year during which such expansion occurs: 
Provided, That the foregoing shall not apply where a small and medium business is 
merged into any company other than a small and medium business or it no longer 
falls within the scope of a small and medium business on any other ground as 
specified by the Presidential Decree. 
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(4) Small and medium enterprise cooperatives or any other legal entities, 
organizations, etc. may be treated as small and medium businesses pursuant to the 
Small and Medium Enterprise Cooperatives Act or any other Act, if deemed 
particularly necessary in light of the particularities of any policy for small and 
medium businesses. 

 
Article 3  (Duties of Government, etc.) 

(1) The Government shall establish and implement a fundamental and 
comprehensive policy for small and medium businesses, which fits for the 
peculiarities of each region considering innovative capacity, competitiveness level, 
and growth potential of small and medium businesses. <Amended by Act No.10952, 
Jul. 25, 2011> 

(2) Each local government shall establish and implement a policy for small 
and medium businesses within its jurisdiction in compliance with the policy under 
paragraph (1), reflecting the peculiarities of each region. 

(3) The central and local governments shall endeavor to maximize the 
effectiveness of support for small and medium businesses through mutual 
cooperation and nexus with the policy for small and medium businesses. <Newly 
Inserted by Act No.10952, Jul. 25, 2011> 

 
Article 4  (Duties of Small and Medium Business Proprietors, etc.)    

(1) Small and medium business proprietors shall secure competitiveness 
through technical development and management innovation, hence contributing to 
the national economic development and increase in national welfare by practicing 
transparent management and diligently fulfilling their social responsibilities. 

(2) Small and medium business proprietors and persons who have relations 
with any small and medium business in connection with their business activities shall 
cooperate with the Government and local governments in implementing the policies 
for small and medium businesses. [This Article Wholly Amended by Act No.10952, 
Jul. 25, 2011] 
Article 5  (Encouragement to Start Business and Diffusion of Entrepreneurial 
Spirit)   

(1) The Government shall take measures necessary for encouraging the 
establishment of new small and medium businesses and helping those who have 
established new small and medium businesses grow and develop such businesses. 
<Amended by Act No.10952, Jul. 25, 2011> 
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(2) The Government shall take measures necessary for small and medium 
business proprietors or persons starting new businesses to have sound 
entrepreneurial spirit and pride. <Newly Inserted by Act No.10952, Jul. 25, 2011> 
 
Article 6  (Rationalization of Management and Improvement of Technology)  
 (1) The Government shall take measures necessary for rationalizing the 
business management of small and medium businesses and upgrading technology 
and quality, which shall include guidance and training programs for business 
management and technology, the promotion of development of technology, and 
standardization. 
 (2) The Government shall take measures necessary for improving the 
productivity of small and medium businesses, which shall include the modernization 
of manufacturing facilities and promotion of informatization. 
 
Article 7  (Securing Markets)    

(1) The Government shall take measures necessary for increasing 
opportunities for small and medium business proprietors to receive procurement 
orders when the Government, local governments, public organizations, Government-
invested institutions, etc. procure goods or services. 

(2) The Government shall take measures necessary for improving efficiency in 
distribution through modernizing distribution systems, encouraging cooperative 
movements in the distribution industry, and in any other way, with the aim of 
expanding markets for the products manufactured by small and medium businesses. 
 
Article 8  (Cooperation between Small and Medium Businesses)    

The Government shall take measures necessary for encouraging cooperation 
between small and medium businesses through clustering and cooperative 
movements of small and medium businesses, and in any other way. 
  
Article 9  (Conversion of Business Structure)    

The Government shall take measures necessary for facilitating the conversion 
of small and medium businesses into corporations, business conversion, mergers 
between small and medium businesses, etc. to enhance the structure of small and 
medium enterprise sector. 
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 Article 10  (Encouragement of Fair Competition and Mutual Growth)    

The Government shall take measures necessary for promoting small and 
medium proprietors to cooperate and fairly compete with other businesses including 
those other than small-and-medium businesses. [This Article Wholly Amended by Act 
No.10952, Jul. 25, 2011] 
 
Article 11  (Protection of Business Sphere)    

The Government shall take measures necessary for assisting small and 
medium business proprietors to smoothly secure their business sphere in the areas 
appropriate for the scale of a small and medium business. 
 
Article 12  (Establishment of Mutual Aid System)    

The Government shall take measures necessary for establishing a mutual aid 
system through which small and medium business proprietors may be able to assist 
each other to prevent insolvency and lay the foundation for common purchasing, 
sales activities, etc. 
 
Article 13  (Organization of Small and Medium Business Proprietors)    

The Government shall take measures necessary for facilitating the formation 
of organizations, such as small and medium enterprise cooperatives and rationalizing 
the management of such organizations to enable small and medium business 
proprietors to assist each other to pursue the growth and development of their 
businesses and the enhancement of their economic status. 
 
Article 14  (Facilitation of Internationalization)    

(1) The Government shall take measures necessary for promoting the 
exportation and importation by small and medium businesses, cooperation with 
foreign companies, etc. to facilitate internationalization of the small and medium 
enterprise sector. 

(2) The Government shall take such necessary measures as furnishing 
information about small and medium enterprise sector so that small and medium 
businesses may be able to cope actively with changes in the domestic and overseas 
economic environment. 
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Article 15  (Support for Securing Workforce)    

The Government shall take measures necessary for stable growth of small 
and medium enterprise sector by supplying and training workforce, improving the 
working environment and welfare, and raising awareness on small and medium 
businesses. [This Article Wholly Amended by Act No.10952, Jul. 25, 2011] 
 
Article 16  (Measures for Small Business)    

The Government shall take measures necessary for improving and developing 
the management of small businesses. 
 
Article 17  (Fostering of Local Small and Medium Businesses)   

The Government shall foster small and medium businesses in rural areas and 
take measures necessary for facilitating employment of females and the disabled at 
small and medium businesses. 
 
Article 18  (Legislative and Financial Measures)    

The Government shall take legislative and financial measures necessary for 
implementing its policy for small and medium businesses. 
 
Article 19  (Measures for Financing and Taxation)    

(1) The Government shall take measures necessary for smoothly financing 
small and medium business proprietors through facilitation of a steady supply of 
financial resources and credit and establishment of a credit guarantee system. 

(2) The Government may provide support through its taxation system, as 
prescribed by the Acts governing taxation, in order to implement its policies for small 
and medium businesses. 
 
Article 20  (Establishing Promotion Plans for Small and Medium Businesses and 
Annual Reports)    

(1) Each year the Government shall establish a plan regarding policies for 
small and medium businesses (hereinafter “promotion plans”) corroborated with 
relevant budgets, and submit it to the National Assembly by March. 

(2) The Administrator of Small and Medium Business Administration shall 
evaluate the performance and results of the promotion plan of the previous year, 
and submit an annual report, on which the evaluation result is reflected, to the 
National Assembly before the regular session of the National Assembly begins. 
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(3) The head of a central administrative agency who establishes the 
promotion plans under paragraph (1) and the Administrator of Small and Medium 
Business Administration may request for cooperation to the heads of relevant central 
administrative agencies or relevant local governments. In case such requests are 
made, the person who has been asked for the request shall actively cooperate 
unless extenuating circumstances exist. 

(4) Necessary matters for establishing promotion plans and annual reports 
shall be prescribed by Presidential Decree. [This Article Wholly Amended by Act No 
[This Article Wholly Amended by Act No.10952, Jul. 25, 2011] 
 
Article 21  (Survey on Status of Small and Medium Business Proprietors)   
 (1) The Government shall conduct an annual survey to grasp the exact state 
of affairs regarding the actual state of activities, funds, human resources, and 
management of small and medium enterprises, on a regular basis, and shall publish 
the results thereof. In such cases, the Government shall, if necessary to deal with 
any affair which is similar or related to the relevant actual state survey, integrate and 
carry out the following actual state surveys: 

1. Survey on the current state of management of human resources in 
small and medium enterprises under Article 7 of the Special Act on Support for 
Human Resources of Small and Medium Enterprises; 

2. Actual state survey under Article 7 of the Act on Support for Female 
Owned Businesses; 

3. Actual state survey under Article 7 of the Promotion of Disabled 
Persons' Enterprise Activities Act; 

4. Actual state survey under Article 10-3 of the Act on Special Measures 
for Development of Small and Micro Enterprises; and 

5. Other surveys prescribed by Presidential Decree. 
 (2) The Government may entrust the Korea Federation of Small and Medium 
Business, or any organization or institution related to small and medium enterprise 
sector with such status surveys referred to in paragraph (1). 
 (3) The Government may, if necessary for the survey on the status under 
paragraph (1), request small and medium business proprietors or related 
organizations to cooperate by submitting data or making a statement on their 
opinion, etc. In such cases, small and medium business proprietors or related 
organizations shall, upon receiving such requests, comply therewith, unless any 
special ground exists otherwise. 
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 (4) Matters necessary for the methods and procedures of the actual state 
surveys under paragraph (1) shall be prescribed by Presidential Decree. [This Article 
Wholly Amended by Act No.9184, Dec. 26, 2008] 
 
Article 22  (Operation of Ombudsman Program for Small and Medium 
Enterprises)    

(1) The Ombudsman program exclusively designed for small and medium 
enterprises shall be established under the control of Administrator of the Small and 
Medium Business Administration to facilitate maintenance of the existing regulations 
that affect the management of small and medium enterprises and deal effectively 
with civil complaints related to regulations. 

(2) The Ombudsman for small and medium enterprises shall be appointed 
by the Prime Minister from among persons with abundant knowledge and experience 
in the fields of small and medium enterprises and regulations, as recommended by 
the Administrator of the Small and Medium Business Administration, following 
deliberations by the Regulatory Reform Committee under Article 23 of the 
Framework Act on Administrative Regulations (hereinafter referred to as “Regulatory 
Reform Committee”). 

(3) The Ombudsman for small and medium enterprises shall prepare a report 
on the maintenance, etc. of existing regulations that affect the management of small 
and medium enterprises at the end of every January and July to report it to the 
Regulatory Reform Committee and the Administrator of the Small and Medium 
Business Administration, and may make a recommendation regarding tasks that need 
regulatory improvement to the Regulatory Reform Committee and the head of any 
relevant central administrative agency. 

(4) The provisions of Articles 30 and 32 of the Framework Act on 
Administrative Regulations shall apply mutatis mutandis to investigations related to 
the execution of duties by the Ombudsman for small and medium enterprises, 
opinion hearings, legal status, etc. In such cases, “committee” or “committee 
members” shall be deemed “ombudsman for small and medium enterprises”. 

(5) Matters necessary for the establishment and operation of the 
Ombudsman program for small and medium enterprises shall be prescribed by 
Presidential Decree. [This Article Newly Inserted by Act No.9184, Dec. 26, 2008] 
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Article 23  (Presentation of Opinions)    

(1) Small and medium business proprietors, interested parties, or the head of 
any relevant organizations may present their opinions to the ombudsman for small 
and medium enterprises regarding any error arising from the improvement of unfair 
regulations that affect the management of small and medium enterprises and the 
enforcement of regulations by administrative agencies. In such cases, Article 17 of 
the Framework Act on Administrative Regulations and Article 44 of the Administrative 
Procedures Act shall apply mutatis mutandis to the methods of presenting opinions 
and procedures for dealing therewith. <Amended by Act No.10952, Jul. 25, 2011> 

(2) Administrative agencies related to the presentation of opinions under 
paragraph (1) shall not disadvantage or discriminate a person who presented 
opinions, based on the fact that the person presented opinions regarding the 
improvement of regulations. <Amended by Act No.10952, Jul. 25, 2011> 

(3) If a person who presented opinions under paragraph (1) files a petition 
because he/she was disadvantaged or discriminated by the relevant administrative 
agencies based on the fact that he/she presented opinions, the ombudsmen for 
small and medium enterprises may raise a grievance to Anti-Corruption and Civil 
Rights Commission on behalf of the person who filed the petition. <Newly Inserted 
by Act No.10952, Jul. 25, 2011>. [This Article Newly Inserted by Act No.9184, Dec. 26, 
2008] 

 
 Article 24  (Administrative Assistance, etc.)     

(1) The Administrator of the Small and Medium Business Administration may, 
if deemed necessary to assist the operation of the Ombudsman for small and 
medium enterprises, request the State agencies, local governments, public 
institutions under Article 4 of the Act on the Management of Public Institutions or 
related corporations or organizations to dispatch public officials or staff under their 
control. 

(2) The Administrator of the Small and Medium Business Administration may 
provide administrative or financial assistance necessary for the operation of the 
Ombudsman for small and medium enterprises under paragraph (1). [This Article 
Newly Inserted by Act No.9184, Dec. 26, 2008] 
 
Article 25 (Designation of Special Research Institutes)     

(1) The Administrator of the Small and Medium Business Administration may 
designate and operate a special research institute to conduct research and 
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investigation necessary for establishing policies for small and medium enterprises 
(hereinafter referred to as “Special Research Institute”). 

(2) The Administrator of the Small and Medium Business Administration may 
aid or subsidize on the Special Research Institute necessary for conducting the 
research and investigation within budgetary limits. 

(3) Necessary matters for standards for and procedure of the designations of 
special research institutes, and the operation, etc. thereof shall be prescribed by 
Presidential Decree.[This Article Newly Inserted by Act No [This Article Newly Inserted 
by Act No.10952, Jul. 25, 2011] 

 
Article 26  (Small and Medium Businesses Week)    

For the purposes of encouraging pride of small and medium business 
proprietors and increasing national awareness on the role and importance of small 
and medium business proprietors in the national economy, one week during a year 
shall be designated as a week for small and medium businesses. [This Article Newly 
Inserted by Act No [This Article Newly Inserted by Act No.10952, Jul. 25, 2011] 

 
Article 27  (Presentation of Verification Documents)    

(1) A small and medium business proprietor who intends to participate in the 
policy for small and medium businesses shall present verification documents to 
central administrative agencies or local governments (hereinafter referred to as 
“Administration of the Policy for Small and Medium Businesses”) to verify whether 
he/she would be acknowledged as the small and medium business proprietor under 
Article 2 of this Act. 

(2) The Administrator of the Small and Medium Business Administration may 
request relevant central administrative agencies, local governments or public 
organizations, such as the Financial Services Commission and the National Tax 
Service, to present verification documents if he/she considers necessary to verify the 
applicability of the small and medium business proprietor under Article 2 of this Act. 

(3) In the case the Administrator of the Small and Medium Business 
Administration requests for a tax report to the Director of the National Tax Service, 
the Administrator shall specify the following matters in writing: 

1. The number of regular workers; 
2. Sales amount; 
3. Paid-in capital, capital surplus; 
4. Equity capital (total assets total debt); 
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5. Total assets; 
6. Current share status and current investment situation on other 

corporations. 
(4) A person who is asked for the requests under paragraph (2) or (3) shall 

comply with such requests unless extenuating circumstances exist. [This Article 
Newly Inserted by Act No [This Article Newly Inserted by Act No.10952, Jul. 25, 2011] 
 
Article 28  (Fines for Negligence)    

(1) A person who participated in the policy for small and medium businesses 
by falsely presenting documents under Article 27 (1) shall be punished by a fine for 
negligence not exceeding five million won. 

(2) The fines for negligence under paragraph (1) shall be imposed and 
collected by the head of the Administration of the Policy for Small and Medium 
Businesses, as prescribed by the Presidential Decree. [This Article Newly Inserted by 
Act No [This Article Newly Inserted by Act No.10952, Jul. 25, 2011] 
 
ADDENDA 

(1) (Enforcement Date) This Act shall enter into force on the date of its 
promulgation. 

(2) (Relations with other Acts and Subordinate Statutes) Any citation of the 
former Framework Act on Small and Medium Enterprises or any provision thereof by 
any other Act or subordinate statutes in force at the time this Act enters into force, if 
any, shall be deemed to be a citation of this Act or a corresponding provision hereof 
in lieu of the former provision, if such a corresponding provision exists herein. 
 
ADDENDA<Act No.8852, Feb. 29, 2008> 
Article 1  (Enforcement Date) 

This Act shall enter into force on the date of its promulgation. (Proviso 
Omitted.) 
Articles 2 through 7 Omitted. 
ADDENDUM<Act No.9184, Dec. 26, 2008> 

This Act shall enter into force three months after the date of its 
promulgation. 
ADDENDUM<Act No.10952, Jul. 25, 2011> 
This Act shall enter into force six months after the date of its promulgation.  
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SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISE BASIC ACT 
 (Act No.154 of 1963: Amended in December 3, 1999) 

 
CHAPTER I GENERAL PROVISIONS 
(Purpose) 
Article 1: The purpose of this Law is to promote in a comprehensive manner 
measures for small and medium enterprises (hereinafter referred to as “SMEs”) by 
establishing the basic principles, basic policies and other basic matters relating to 
measures for SMEs and clarifying the responsibilities, etc. of the State and of local 
public entities, so as to contribute to the sound development of the national 
economy and improvement in the quality of life of the people. 
 
(Scope of SMEs and Definitions) 
Article 2: The SMEs covered by the measures adopted by the State under this Law 
shall in general be those that fall under any of the following items, and the scope 
thereof shall be determined for each measure so that such measures may be 
effectively implemented to realize the basic principles described in the following 
Article: 

(1) Any entity which is a company whose capital or total amount of 
investment does not exceed three hundred million yen (300,000,000 yen), or a 
company or an individual whose regular workforce does not exceed three hundred 
persons, and which is principally engaged in manufacturing, construction, 
transportation or any other category of business (except those categories of business 
mentioned in any of items (2) to (4) below); 

(2) Any entity which is a company whose capital or total amount of 
investment does not exceed one hundred million yen (100,000,000 yen), or a 
company or an individual whose regular workforce does not exceed one hundred 
persons, and which is principally engaged in the wholesale trade; 

(3) Any entity which is a company whose capital or total amount of 
investment does not exceed fifty million yen (50,000,000 yen), or a company or an 
individual whose regular workforce does not exceed one hundred persons, and 
which is principally engaged in the service industry; 

(4) Any entity which is a company whose capital or total amount of 
investment does not exceed fifty million yen (50,000,000 yen), or a company or an 
individual whose regular workforce does not exceed fifty persons, and which is 
principally engaged in the retail trade. 
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1. The term “business innovation” as used in this Law shall mean the 
substantial improvement of business through the development or production of new 
products, development or provision of new services, introduction of new methods of 
producing or marketing products, introduction of new methods of providing services, 
introduction of new methods of business management, or other new business 
activities. 

2. The term “creative business activity” as used in this Law shall mean 
those business activities which are the object of business innovation or start-ups and 
which involve the use of remarkably original techniques or remarkably creative 
methods of business management. 

3. The term “business resources” as used in this Law shall mean the 
plants, equipment, technologies, skills and knowledge of individuals, and other 
resources utilized in business activities. 

4. The term “small enterprise” as used in this Law shall generally mean 
an enterprise with a regular workforce not in excess of twenty persons (or five 
persons in the case of enterprises which are principally engaged in commerce or the 
service industry). 

 
(Basic Principles) 
Article 3: In the light of the fact that SMEs, by engaging in distinctive business 
activities in a variety of fields of business and providing diverse employment 
opportunities where individuals can demonstrate their abilities, form the foundations 
of the Japanese economy, and that many SMEs, which display originality and 
resourcefulness and engage in business activities with the aim of improving business, 
have a particularly important role to play in maintaining and strengthening the 
vitality of the Japanese economy by, among other things, creating new industries, 
increasing employment opportunities, encouraging competition in the market, and 
vitalizing regional economies, the diverse and dynamic growth and development of 
SMEs must be encouraged by promoting business innovation and start-ups among 
them, strengthening their business fundamentals, and smoothing their adaptation to 
changes in social or economic conditions so as to foster the autonomous efforts of 
independent SMEs. 
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(Responsibility of the State) 
Article 4: The State is responsible for formulating and implementing overall 
measures for SMEs in accordance with the basic principles described in the preceding 
Article (hereinafter referred to as the “basic principles”). 
 
(Basic Policy) 
Article 5: The Government shall adopt measures for SMEs in accordance with the 
following basic policy of: 

(1) Promoting business innovation and start-ups and promoting creative 
business activity among SMEs; 

(2) Strengthening the business fundamentals of SMEs by facilitating the 
acquisition of business resources by SMEs and improving the fairness of transactions 
involving SMEs, etc.; 

(3) Smoothing adaptation to changes in the economic or social environments 
by promoting the business stability and facilitating the business conversion of SMEs in 
response to such changes, etc.; 

(4) Facilitating the financing of SMEs and enhancing the equity capital of 
SMEs. 

 
(Responsibility of Local Public Entities) 
Article 6: Local public entities are responsible for formulating and implementing 
measures for SMEs which are suited to the natural, economic or social conditions in 
a local public entity's locality, and which are in accordance with the basic principles 
and based on an appropriate division of roles with the State. 
 
(Efforts of SMEs, etc.) 
Article 7: SMEs must endeavor to independently improve their management and 
terms and conditions of business in order to respond to changes in the economic or 
social environment and to grow and develop their businesses. 

1. Associations related to SMEs, such as organizations for furthering 
business cooperatives among SMEs, must endeavor to work with SMEs to realize the 
basic principles in the performance of their business activities. 

2. Any party other than SMEs whose activities bear on SMEs must 
cooperate in the implementation by the State and local public entities of measures 
for SMEs. 
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(Consideration for Small Enterprises) 

Article 8: Given the many particular difficulties faced by small enterprises in 
acquiring business resources, the State shall, in devising measures for SMEs, endeavor 
to develop and improve the management of small enterprises and shall, with regard 
to finance, the taxation system and other matters, show due consideration for the 
business conditions of small enterprises. 
 
(Legislative Steps, etc.) 
Article 9: The Government shall take the necessary legislative, fiscal and financial 
steps to implement measures for SMEs. 
 
(Surveys) 
Article 10:  The Government shall, after hearing the opinion of the Small and 
Medium Enterprise Policy-Making Council, periodically conduct the necessary surveys 
to determine the actual conditions of SMEs and shall publish the results there of. 
 
(Annual Reports, etc.) 
Article 11: The Government shall, every year submit to the Diet a report on trends 
among SMEs and measures implemented by the Government for SMEs. 

1. The Government shall, every year after hearing the opinion of the 
Small and Medium Enterprise Policy-Making Council, prepare a statement explaining 
the measures to be adopted in the light of the trends among SMEs described in the 
report stipulated in the preceding Subsection, and shall submit it to the Diet. 
 
CHAPTER II BASIC MEASURES 
CLAUSE 1 Promotion of Business Innovation and Start-Ups of SMEs 
(Promotion of Business Innovation) 
Article 12: In order to promote business innovation at SMEs, the State shall 
promote research and development related to technologies for developing new 
products and services; promote the introduction of plants and equipment to 
substantially improve the efficiency of production and sale of products; promote the 
introduction of new methods of business management for integrated control of 
product development, production, transportation and sale; and take any other 
necessary measures. 
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(Promotion of Start-Ups) 
Article 13: In order to promote start-ups of SMEs, the State shall provide 
information on and improve training for start-ups, facilitate the financing of start-up 
expenses, and take any other necessary measures, and shall also endeavor to 
increase public interest in and understanding of the importance and need for start-
ups. 
 
(Promotion of Creative Business Activity) 
Article 14: In order to promote the creative business activities of SMEs, the State 
shall promote research and development concerning remarkably original techniques 
related to the production or sale of products or provision of services, develop 
systems to facilitate the acquisition of the necessary human resources and financing 
through such means as shares and corporate bonds, and take any other necessary 
measures. 
 
CLAUSE 2 Strengthening of Business Fundamentals of SMEs 
(Acquisition of Business Resources) 
Article 15: In order to contribute to the acquisition of the necessary business 
resources to improve business methods and techniques and otherwise strengthen 
the business fundamentals of SMEs, the State shall take the following measures and 
any other necessary measures: 

(1) In order to encourage the introduction of plants and equipment by SMEs, 
the State shall promote the installation and maintenance of plants and equipment 
furnished for use in business by SMEs; 

(2) In order to encourage the improvement of SMEs' technologies, the State 
shall promote technological research and development undertaken by SMEs; 
encourage the active participation of SMEs in technological research and 
development undertaken by the State; promote cooperation between SMEs and the 
State, independent administrative institutions, prefectural public test and research 
institutes and universities; and develop programs to train engineers and technicians; 

(3) In order to promote the increase of knowledge that is of use in the 
business activities of SMEs, the State shall develop training programs for business 
managers and promote the provision of information contributing to the development 
of new fields of business and other information. 
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1. In addition to the measures specified in the preceding Subsection, the 
State shall develop systems to help SMEs acquire business resources by such 
methods as providing information and advice as required by SMEs. 
 
(Promotion of Exchanges, Business Relationships and Cooperatives) 
Article 16: In order to encourage SMEs to complement each other's business 
resources, the State shall encourage exchanges and business relationships among 
SMEs, develop organizations for furthering business cooperatives among SMEs, 
subsidize projects undertaken jointly by SMEs, and take any other necessary 
measures. 
 
(Vitalization of Industrial Agglomeration) 
Article 17: The State shall take the necessary measures to vitalize industrial 
agglomeration in areas deemed natural, economic or social units where a substantial 
number of SMEs associate organically in the same category of business or closely 
related categories of business. 
 
(Vitalization of Commercial Zones) 
Article 18: In order to vitalize commercial zones such as shopping districts where a 
substantial number of small and medium retailers or small and medium service 
providers engage in business, the State shall develop facilities to help improve 
convenience for local residents such as customers, develop joint stores, and take 
any other necessary measures. 
 
(Measures Concerning Labor) 
Article 19: The State shall take the necessary measures to help further proper 
labor relations and improve the welfare of employees in SMEs, and shall develop 
vocational training and employment service programs and take any other necessary 
measures to help SMEs acquire the labor force they require. 
 
(Improving Fairness of Transactions) 
Article 20: In order to improve the fairness of transactions involving SMEs, the State 
shall prevent overdue payment of subcontracting fees, promote clarification of the 
terms and conditions of business, and take any other necessary measures. 
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(Expansion of Opportunities to Receive Orders from the State, etc.) 
Article 21: In order to contributing to the increase in demand for the goods and 
services provided by SMEs, the State shall expand opportunities for SMEs to receive 
orders for goods and services from the State, etc., and take any other necessary 
measures. 
 
CLAUSE 3 Smoothing Adaptation to Changes in the Economic or Social 
Environment 
Article 22: Where the business activities of a substantial number of SMEs in the 
same region or the same category of business are or may be impeded as a result of 
marked changes in the economic or social environments, such as in the structure of 
trade or in the conditions of supply of raw materials, the State shall take measures 
to promote the business stability of SMEs, and to facilitate business conversion by 
SMEs, and take any other necessary measures. 

1. The State shall develop systems to prevent unfair impingement on 
the interests of SMEs resulting from the business activities of parties other than SMEs, 
so as to promote the business stability of SMEs, and take any other necessary 
measures. 

2. In order to prevent the occurrence of events such as the bankruptcy 
of an SME resulting from the bankruptcy of its business connections, the State shall 
develop mutual relief systems for SMEs and take any other necessary measures. 

3. In order to facilitate the restructuring or closure of SMEs, the State 
shall develop business recovery systems, and mutual relief systems for small 
enterprises, and take any other necessary measures. 

4. In taking such measures as stipulated in Subsection 1 and the 
preceding Subsection, the State shall show due consideration for facilitating the 
employment of employees of SMEs. 

 
CLAUSE 4 Facilitation of Financing and Enhancement of Equity Capital 
(Facilitation of Financing) 
Article 23: In order to facilitate the financing of SMEs, the State shall strengthen 
the functions of governmental financial institutions, develop a credit insurance 
system, foster proper lending to SMEs by private-sector financial institutions, and take 
any other necessary measures. 
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(Enhancement of Equity Capital) 
Article 24: In order to enhance the equity capital of SMEs and help strengthen the 
business fundamentals thereof, the State shall develop systems for facilitating 
investment in SMEs, make the tax burden fairer, and take any other necessary 
measures. 
 
CHAPTER III ADMINISTRATIVE STRUCTURE RELATED TO SMES 
Article 25: The State and local public entities shall cooperate each other and shall 
endeavor to develop an administrative structure and improve the efficiency of its 
operation in implementing measures for SMEs. 
 
CHAPTER IV SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE POLICY-MAKING 
COUNCIL 
(Establishment) 
Article 26: The Small and Medium Enterprise Policy-Making Council (hereinafter 
referred to as the “Council”) has been established in the Ministry of Economy, Trade 
and Industry. 
 
(Authority) 
Article 27: The Council shall, in addition to handling the matters falling within its 
competence under the provisions of this Law, investigate and deliberate on 
important matters concerning the enforcement of this Law when requested to give 
advice by the Minister of Economy, Trade and Industry or the Ministers concerned. 

1. The Council may state its opinion to the Minister of Economy, Trade 
and Industry or the Ministers concerned, with respect to such matters as prescribed 
in the preceding Subsection. 

2. The Council shall, in addition to the matters specified in the preceding 
two Subsections, handle the matters falling within its competence under the 
provisions of the Law on the Cooperative Association of Small and Medium 
Enterprise (Act No.181 of 1949), the Small and Medium Enterprise Support Law (Act 
No.147 of 1963), the Small Enterprise Mutual Relief Projects Law (Act No.102 of 
1965), the Law on the Promotion of Subcontracting Small and Medium Enterprises 
(Act No.145 of 1970), the Law on the Promotion of Small and Medium Retail Business 
(Act No.101 of 1973), the Law on Securing Business Opportunities for Small and 
Medium Enterprises by Adjusting the Business Activities of Large Enterprises (Act 
No.74 of 1977), the Law Concerning the Promotion of Improvement of Employment 
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Management in Small and Medium Enterprises for Securing Labor Forces and Creating 
Quality Jobs (Act No.57 of 1991), the Law Concerning the Promotion of Efficient 
Distribution Systems in Small and Medium Enterprises (Act No.65 of 1992), the Law 
on Supporting Small Industries by Commerce and Industry Association and Chamber 
of Commerce and Industry (Act No.51 of 1993), the Temporary Law Concerning 
Measures for the Promotion of the Creative Business Activities of Small and Medium 
Enterprises (Act No.47 of 1995), the Temporary Law Concerning Vitalization of 
Industrial Agglomeration (Act No.28 of 1997), the Law Partially Amending Small 
Enterprise Mutual Relief Projects Law and Small Business Corporation Law (Act 
No.147 of 1998), and the Law on Supporting Business Innovation of Small and 
Medium Enterprises (Act No.18 of 1999). 

 
(Organization) 
Article 28:  The Council shall consist of no more than thirty members. 

 1. The members of the Council shall be appointed by the Minister of 
Economy, Trade and Industry from among persons of learning and experience with 
respect to such matters as provided for in Subsection 1 of the preceding Article. 

 2. The members shall serve part-time. 
 3. In addition to the members provided for in Subsection 2, Council staff 

prescribed by Government Ordinance shall be appointed by the Minister of 
Economy, Trade and Industry. 

 
(Request for Submission of Materials, etc.) 
Article 29: The Council may, where it deems it necessary for the performance of its 
designated duties, request from the heads of the administrative agencies concerned 
the submission of materials, statements of opinion and explanations, and also other 
forms of cooperation. 
 
(Delegation Rule) 
Article 30: Besides those matters provided for by this Law, any necessary matters 
relating to the organization and operation of the Council shall be provided for by 
Government ordinance.  
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STANDARDS, PRODUCTIVITY AND INNOVATION BOARD ACT 
(CHAPTER 303A) 

(Original Enactment: Act 1 of 1996) 
REVISED EDITION 2002 
(31st December 2002) 

An Act to establish and incorporate the Standards, Productivity and Innovation Board, to 
provide for its functions and powers and for matters connected therewith. 

 
PART I 

PRELIMINARY 
 

Short title 
1. This Act may be cited as the Standards, Productivity and Innovation Board 

Act. 
 

Interpretation 
2.  In this Act, unless the context otherwise requires - 
“Board” means the Standards, Productivity and Innovation Board established 

under section 3; 
“certification mark” means a certification mark of the Board referred to in 

section 7(2)(i); 
“Chairman” means the Chairman of the Board and includes any temporary 

Chairman of the Board; 
“chief executive” means the chief executive of the Board appointed under 

section 12 and includes any person acting in that capacity; 
“industry” includes any trade, manufacturing or service industry and other 

related activities; 
“inspector” means an inspector appointed under section 9; 
“licence” means a licence granted or renewed by the Board for the use of a 

certification mark; 
“mark” includes any device, brand, heading, label, ticket, pictorial 

representation, name, signature, word, letter or numeral or any combination thereof; 
“process” means any practice, system, procedure or activity in any industry, 

and includes any process for - 
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(a) the design, manufacture, construction, installation, operation or 
maintenance of products, instruments, plant or equipment; and 
(b) the design, administration or operation of any system of quality 
management or testing; 

“product” means any commodity, article or substance, artificial or natural or 
partly artificial or natural, or whether tangible or intangible, or whether raw or partly 
or wholly processed or manufactured, and includes any service; 

“quality control” means a process, carried out at any time, including 
inspection, tests, record keeping or otherwise, to ascertain whether or to ensure that 
a product satisfies any standard applicable to it; 

“quality management” includes the setting of quality objectives and quality 
control, organization, delineation of responsibilities, training, control of 
documentation and management of rejects and complaints to achieve those quality 
objectives; 

“registering authority” means any authority competent under any written law 
to register a company, firm or other body of persons, or a trade mark or design; 

“Singapore Standard” means a standard referred to in section 7(2)(h); 
“standard” means a code, definition, classification, specification or description 

of a product or process, as far as possible, by reference to its procedure, safety 
requirement, mode of manufacture, nature, material, quality, strength, purity, 
composition, quantity, dimensions, weight, grade, durability, origin, age or other 
characteristics or any combination of the same; 

“trade mark” has the same meaning as in the Trade Marks Act (Cap. 332). 
 

 
PART II 

ESTABLISHMENT, INCORPORATION AND CONSTITUTION OF BOARD 
 

Establishment and incorporation of Standards, Productivity and Innovation 
Board 

3. - (1)  There is hereby established a body to be known as the Standards, 
Productivity and Innovation Board which shall be a body corporate with perpetual 
succession and a common seal and shall, by that name, be capable of — 

(a) suing and being sued; 
(b)  acquiring, owning, holding and developing or disposing of 

property, both movable and immovable; and 
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(c) doing and suffering all such acts or things as bodies corporate 
may lawfully do or suffer. 

(2) The Board may perform any of its functions or carry out any of its 
duties under the business name of SPRING Singapore, or such other business name 
as the Minister may, by notification in the Gazette, specify. 

 
Common seal 

4. - (1)  The Board shall have a common seal, and such seal may, from time 
to time, be broken, changed, altered and made anew as the Board thinks fit. 
       (2)  All deeds, documents or other instruments requiring the seal of the 
Board shall be sealed with the common seal of the Board in the presence of the 
Chairman and one other member of the Board or the chief executive, who shall sign 
every deed, document or other instrument to which the common seal is affixed. 
      (3) Such signing shall be sufficient evidence that the seal was duly and 
properly affixed and that the seal is the lawful seal of the Board. 
       (4) The Board may, by resolution or otherwise in writing, appoint an 
employee of the Board or any other agent either generally or in a particular case to 
execute or sign on behalf of the Board an agreement or other instrument not under 
seal in relation to any matter within the functions of the Board. 
       (5) All courts, judges and persons acting judicially shall take judicial 
notice of the common seal of the Board affixed to any document and shall presume 
that it was duly affixed. 
 
Constitution of Board 
 5. -  (1)  The Board shall consist of the following members: 

 (a) a Chairman; 
 (b) the chief executive; and 
 (c) not less than 6 and not more than 16 other members from 

such sectors or classes of persons as the Minister may consider appropriate, including 
the Government, employers, trade unions, businesses, professionals and the                
academic staff of the institutions of higher learning in Singapore. 
 (2) The First Schedule shall apply to the Board, its members and 
proceedings. 
 
 
 



161 
 

PART III 
FUNCTIONS AND POWERS OF BOARD 

 
Functions of Board 

6. -  (1) The functions of the Board shall be - 
(a) to raise total factor productivity and improve Singapore’s 

competitiveness  through productivity and innovation promotion, domestic sector 
development, standards, conformance and any other activity considered necessary 
or desirable; 

(b) to promote, facilitate and assist in the development and 
upgrading of skills and expertise of persons preparing to join the workforce, persons 
in the workforce and persons rejoining the workforce, and to support the growth of 
small and medium enterprises and any other enterprise requiring its assistance; 

(c) [Deleted by Act 14/2003 wef 01/09/2003] 
(d) to assess and certify persons for achievements in productivity, 

innovation, skills or standards; 
(e) to register management systems personnel; 
(f) to promote and facilitate the national standardization program 

and the participation of Singapore in international standardization activities; 
(g) to be the accreditation body for the assessment and 

accreditation of bodies and institutions whose activities include sampling, testing, 
calibration, inspection or certification; 

(h)  to designate, appoint, authorize or recognize for any purpose 
any person who performs conformity assessment and any person who performs any 
test relating to conformity assessment, and to perform all functions necessary or 
incidental thereto, including - 

(i) determining the qualifications of such persons; 
 (ii) controlling and regulating the practice of such persons; 

          (iii) suspending, lifting the suspension of or withdrawing the 
designation, appointment, authorization or recognition of such persons; and 

      (iv) establishing, maintaining and developing the standards of 
practice, and professional conduct and ethics, of such persons; 

(i)  to serve as the national productivity, innovation and standards 
body, and to advise the Government and industrial, commercial, trading and other 
organisations in respect of matters relating to productivity, innovation and standards; 
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(j) to represent the Government internationally in respect of 
matters relating to productivity, innovation, standards and conformity assessment; 
and 

(k) to administer the Weights and Measures Act (Cap. 349); and 
(l) to perform such other functions as are conferred on the Board 

by any other written law. 
  (1A) In carrying out its functions, the Board shall have regard to the 
policies and directions of the Research, Innovation and Enterprise Council established 
under the National Research Fund Act 2006. 
  (2)  Nothing in this section shall be construed as imposing on the Board, 
directly or indirectly, any form of duty or liability enforceable by proceedings before 
any court. 
  (3)  In addition to the functions and duties imposed by this section, the 
Board may undertake such other functions as the Minister may assign to the Board 
and in so doing, the Board shall be deemed to be fulfilling the purposes of this Act 
and the provisions of this Act shall apply to the Board in respect of such functions. 
 
Powers of Board 

7. - (1) The Board shall have all such powers and may perform all such 
duties as it may consider necessary or expedient to enable it to carry out its 
functions under this Act. 
 (2) Without prejudice to the generality of subsection (1) or to any other 
power conferred by this Act, the Board may - 

(a) establish, administer and operate any scheme considered 
necessary or desirable to the development and upgrading of skills and expertise of 
persons preparing to join the workforce, persons in the workforce and persons 
rejoining the workforce, the development and upgrading of the domestic sectors, the 
promotion of productivity, innovation, standards, standardization and conformity 
assessment; 

(b) collect, compile, analyze and disseminate by any convenient 
means information of a statistical nature or otherwise concerning matters relating to 
its functions; 

(c) provide information resources on matters relating to 
productivity, innovation and standards; 
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 (d) publish or sponsor the publication of periodicals, booklets and 
other written materials and produce or sponsor the production of films and other 
audio-visual works on matters relating to productivity and standards; 
 (e) promote and undertake publicity in any form on matters relating 
to productivity and standards; 
 (f) organize courses, seminars, workshops and conferences in 
furtherance of its functions and award certificates of proficiency to persons who 
attend such courses, seminars, workshops and conferences; 
 (g) conduct tests of proficiency on matters relating to productivity, 
innovation and standards; 

(h) establish and publish, from time to time, by notification in 
the Gazette, the Singapore Standard in relation to any product or process; 

(i) specify, by notification in the Gazette, all the certification marks 
of the Board for use in relation to any function of the Board and control the use of 
such certification marks; 

(j) inspect, examine or test materials, products and processes with 
a view to evaluating their quality, safety, serviceability and other characteristics and 
report thereon, and control the use of such reports; 

(k)  [Deleted by Act 54/2007 wef 01/01/2008] 
(l) [Deleted by Act 54/2007 wef 01/01/2008] 
(m) undertake such accreditation and conformity assessment 

activities as the Board considers necessary for the upgrading of quality standards in 
industry or for gaining international recognition and acceptance of conformity 
declarations issued by accredited certification bodies; 

 (n)  initiate and undertake or enter into contractual testing, 
consultancy, research and development projects in pursuance of its functions under 
this Act; 

(o) prescribe and levy fees and charges for any of the purposes of 
this Act and recover any costs and expenses incurred as provided by regulations; 

(p) receive donations, grants, gifts and contributions from any source 
and raise funds by all lawful means; 

(q) act as agent for the Government or, with the approval of the 
Government, for any other person in the transaction of any business with a business 
enterprise in respect of loans or advances granted or debentures subscribed by the 
Government or such other person; 

(r) form or participate - 
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(i) in the formation of any company for the purpose of carrying 
out all or any of the functions of the Board; 

(ii) with the approval of the Minister, in the formation of any 
company for such other purposes as may be approved by the Minister; and 

(iii) in any joint venture or partnership; 
(s) admit as a subscribing member of the Board any person, 

company or firm whose activities relate to the functions of the Board; 
(t) grant loans to officers or employees of the Board for any 

purposes specifically approved by the Board as are likely to increase the efficiency of 
its officers or employees; 

(u) provide recreational facilities and promote recreational activities 
for, and activities conducive to, the welfare of officers and employees of the Board 
and members of their families; 

(v) provide training for officers or employees of the Board and 
award scholarships or otherwise pay for such training; and 

(w) do such other acts as appear to the Board to be incidental or 
necessary to the discharge of its functions under this Act. 

 (3) This section shall not be construed as limiting any power of the 
Board conferred by or under any other written law. 
 
Directions by Minister 

8. - (1) The Minister may give to the Board such directions not inconsistent 
with the provisions of this Act as he thinks fit as to the carrying out by the Board of 
its functions under this Act and the Board shall give effect to such directions. 

   (2) The Board shall furnish the Minister with such information or facilities 
for obtaining information in respect of its property or the carrying out of its functions 
in such manner and at such times as the Minister may reasonably require. 
Appointment of inspectors 

9.  The Board may appoint such number of inspectors as may be necessary to 
assist it in carrying out its functions or in exercising its powers, as provided in this Act, 
and for this purpose the Board may assign to them such duties, not inconsistent with 
the provisions of this Act, as it may think fit. 
 
Power of entry and inspection 

10.  An inspector appointed under section 9, a senior officer of the Board 
authorized in writing in that behalf by the Chairman or the chief executive or a police 
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officer not below the rank of sergeant may between the hours of 6 a.m. and 6 p.m. 
enter and inspect, and take samples from, a place where he has reason to believe 
that there are –  

(a) products or processes in respect of which a certification mark or 
colorable imitation thereof is being used in contravention of this Act; or 

(b) products or processes which a person claims conform to a 
Singapore Standard when in fact they do not. 

 
Appointment of committees and delegation of powers 

11. - (1) The Board may, in its discretion, appoint from among its own 
members or from among other persons who are not members of the Board such 
number of committees for purposes which, in the opinion of the Board, would be 
better regulated and managed by means of those committees. 
 (2) The Board may, subject to such conditions or restrictions as it 
thinks fit, delegate to any committee appointed under subsection (1) or to the 
Chairman or any member, officer or employee of the Board or to any other person 
as the Board thinks fit, any of its functions or powers under section 6 or 7. 

(3) Any function or power delegated under subsection (2) may be 
exercised or performed by the committee or the person to whom it has been 
delegated, as the case may be, in the name and on behalf of the Board. 
 (4) The Board may continue to exercise any of its functions or powers 
under this Act, notwithstanding the delegation of such function or power under this 
section. 
 

PART IV 
PROVISIONS RELATING TO STAFF 

 
Appointment of chief executive 

12. - (1)  The Board shall, with the approval of the Minister, appoint a chief 
executive of the Board on such terms and conditions as the Board may think fit. 

     (2) The chief executive shall - 
(a) be known by such designation as the Board may determine; 
(b) be responsible to the Board for the proper administration and 

management of the functions and affairs of the Board in accordance with the policy 
laid down by the Board; and 

(c) not be removed from office without the consent of the Minister. 
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     (3) If the chief executive is temporarily absent from Singapore, or is 
temporarily incapacitated by illness or for any other reason temporarily unable to 
perform his duties, another person may be appointed by the Board to act in the 
place of the chief executive during any such period of absence from duty. 
 
Appointment of employees 

13.  The Board may – 
(a) appoint such number of employees on such terms as to 

remuneration or otherwise as the Board may determine and may terminate their 
services or exercise disciplinary control over them in accordance with their terms of 
service; and 

(b) engage and remunerate for their services such persons or agents 
as the Board considers necessary for carrying out its functions and duties. 

 
Protection from personal liability 

14. - (1)  No suit or other legal proceedings shall lie against any member, 
officer or employee of the Board or any other person acting under the direction of 
the Board for anything which is in good faith done or intended to be done in the 
execution or purported execution of this Act. 

     (2)  The fact that - 
 (a) a product or process conforms or is alleged to conform to a 

Singapore Standard; or 
 (b)  a certification mark is used in connection with, in respect of or 

in relation to, a product or process, shall not give rise to a claim against the Board or 
the Government. 

 
Public servants 

15.  All members, officers and employees of the Board (including persons 
seconded to the Board for any period) shall be deemed to be public servants for the 
purposes of the Penal Code (Cap. 224). 
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PART V 
FINANCIAL PROVISIONS 

 
Funds and property of Board 

16.  The funds and property of the Board shall consist of — 
(a) any moneys appropriated by Parliament for the purposes of 

the Board; 
(b) all moneys paid to the Board for the purposes of the Board; 
(c) all moneys paid to the Board by way of grants, subsidies, 

donations, gifts, fees, charges, rents, interest, dividends and royalties; 
(d) all moneys derived from the sale of any property belonging to 

or held by or on behalf of the Board; 
(e) all moneys derived by the Board from the sale of its 

publications; 
(f) all moneys received by the Board for services rendered by it or 

by any practice or process developed by it; 
(g) all moneys, dividends or income received from any 

transactions made pursuant to the powers conferred on the Board by this Act; 
(h) all other moneys and property lawfully received by the Board 

for the purposes of the Board; and 
(i) all accumulations of income derived from any such property 

or money. 
 

Application of revenue 
17. - (1) The revenue of the Board in a financial year shall be applied in 

payment of the following charges: 
 (a) the interest and principal on any loan payable by the Board; 
 (b) the sums required to be paid to the Government towards 
repayment of any loan made by the Government to the Board; 
 (c) the salaries, fees and allowances of the members of the 
Board; 
 (d) the salaries, fees, allowances, remuneration, pensions, 
gratuities, provident fund and other superannuation benefits of the employees, 
agents, and technical or other advisers of the Board; 
 (e) the working and establishment expenses of, and the 
expenditure on, or provision for the maintenance of any of the installations of the 
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Board, and the discharge of the functions of the Board properly chargeable to 
revenue accounts; 
 (f) such sums as the Board may, with the approval of the Minister, 
consider appropriate to set aside in respect of the depreciation or renewal of the      
property of the Board; and 
 (g) any other expenditure authorized by the Board and properly 
chargeable to revenue. 
   (2) The balance of the revenue of the Board shall be applied for the 
creation of a general reserve or such other reserves or capital fund, or for such other 
purposes, as the Board may consider appropriate. 
 
Bank accounts and application of moneys 

18. -  (1) The Board may open and maintain an account or accounts with 
such bank or banks as the Board thinks fit. 
 (2) Every such account under subsection (1) shall be operated upon by 
such person or persons as may from time to time be authorized in that behalf by the 
Board. 

(3) The moneys of the Board shall be applied only in payment or 
discharge of the expenses, obligations and liabilities of the Board and in making any 
payments that the Board is authorized or required to make. 

 
Power of investment 

19. The Board may invest its funds in accordance with the standard 
investment power of statutory bodies as defined in section 33A of the Interpretation 
Act (Cap. 1). 

 
Estimates 

20. - (1) The Board shall in every year prepare or cause to be prepared and 
adopt annual estimates of income and expenditure of the Board for the ensuing 
year. 
 (2) Supplementary estimates of expenditure may be adopted by the 
Board. 
 
Grants 

21.  For the purpose of enabling the Board to carry out its functions under 
this Act, the Minister may from time to time make grants to the Board of such sums 
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of money as the Minister may determine out of moneys to be provided by 
Parliament. 
 
Power to borrow 

22.  The Board may, for the purposes of this Act - 
      (a) raise loans from the Government; or 
     (b) with the approval of the Minister, raise capital from banks and 

other financial   institutions whether in Singapore or elsewhere by way of mortgage, 
overdraft or otherwise, with or without security, as it may require for the discharge of 
its functions under this Act. 
 
Issue of shares, etc. 

23.  As a consequence of the vesting of any property, rights or liabilities of the 
Government in the Board under this Act, or of any capital injection or other 
investment by the Government in the Board in accordance with any written law, the 
Board shall issue such shares or other securities to the Minister for Finance as that 
Minister may from time to time direct. 
 
Financial provisions 

24.  The financial provisions set out in the Second Schedule shall apply to 
the Board. 
 

PART VI 
TRANSFER OF PROPERTY, ASSETS, LIABILITIES AND EMPLOYEES 

 
Transfer to Board of property, assets and liabilities of National Productivity 
Board and Singapore Institute of Standards and Industrial Research 
 25. - (1) As from 1st April 1996, all movable and immovable property vested 
in - 
 (a) the National Productivity Board; and 
 (b) the Singapore Institute of Standards and Industrial Research, 
and all assets, interests, rights, privileges, liabilities and obligations of the National 
Productivity Board and the Singapore Institute of Standards and Industrial Research 
shall be transferred to and shall vest in the Board without further assurance. 
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(2) Any immovable property to be transferred to and vested in the 
Board under subsection (1) shall be held by the Board upon such tenure and subject 
to such terms and conditions as the President may determine. 

 
Transfer of employees 

26. - (1) As from 1st April 1996, such categories of persons employed 
immediately before that date in - 
  (a) the National Productivity Board; and 

(b) the Singapore Institute of Standards and Industrial Research, as 
the Minister may determine shall be transferred to the service of the Board on          
terms no less favorable than those enjoyed by them immediately prior to their 
transfer. 
  (2) Until such time as terms and conditions of service are drawn up by 
the Board, the schemes and terms and conditions of service in the National 
Productivity Board or the Singapore Institute of Standards and Industrial Research, as 
the case may be, shall continue to apply to every person transferred to the service 
of the Board under subsection (1) as if he were still in the service of the National 
Productivity Board or the Singapore Institute of Standards and Industrial Research. 

 
Existing contracts 

27.  All deeds, bonds, agreements, instruments and arrangements subsisting 
immediately before 1st April 1996 to which the National Productivity Board or the 
Singapore Institute of Standards and Industrial Research is a party shall - 

(a) continue in force on and after that date; and 
  (b) be enforceable by or against the Board as if the Board had been 
named therein or had been a party thereto instead of the National Productivity 
Board or the Singapore Institute of Standards and Industrial Research, as the case 
may be. 
 
Pending legal proceedings 

28.  Any proceedings or cause of action pending or existing immediately 
before 1st April 1996 by or against the National Productivity Board or the Singapore 
Institute of Standards and Industrial Research may be continued and shall be 
enforced by or against the Board. 
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Continuation and completion of disciplinary proceedings 

29. - (1) Where on 1st April 1996 - 
(a) any disciplinary proceedings were pending against any 

employee of the National Productivity Board or the Singapore Institute of Standards 
and Industrial Research transferred to the service of the Board under section 26, the 
proceedings shall be carried on and completed by the Board; and 
 (b) any matter was in the course of being heard or investigated or 
had been heard or investigated by a committee acting under due authority but no 
order, ruling or decision had been made thereon, the committee shall complete the 
hearing or investigation and shall make such order, ruling or direction as it could 
have made under the authority vested in it before that date. 
  (2) Any order, ruling or direction made by a committee pursuant to this 
section shall be treated as an order, a ruling or a direction of the Board and have the 
same force or effect as if it had been made by the Board pursuant to the authority 
vested in the Board under this Act. 
 
Misconduct or neglect of duty by employee before transfer 

30.  The Board may reprimand, reduce in rank, retire, dismiss or punish in 
some other manner a person transferred to the service of the Board under 
section 26 for any misconduct or neglect of duty committed prior to 1st April 1996 
which would have rendered him liable to be reprimanded, reduced in rank, retired, 
dismissed or punished in some other manner if he had continued to be in the 
employment of the National Productivity Board or the Singapore Institute of 
Standards and Industrial Research, as the case may be, and if this Act had not been 
enacted. 
 

PART VII 
MISCELLANEOUS PROVISIONS 

 
Annual report 

31.  The Board shall, as soon as practicable after the end of each financial 
year, cause to be prepared and transmitted to the Minister, a report of its activities 
and operations during the preceding financial year and the Minister shall cause a 
copy of every such report to be presented to Parliament. 
 
Symbol or representation of Board 
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32. - (1) The Board shall have the exclusive right to the use of such symbol 
or representation as it may select or devise and thereafter display or exhibit such 
symbol or representation in connection with its activities or affairs. 

      (2) Any person who uses a symbol or representation identical with that 
of the Board, or which so resembles the Board’s symbol or representation as to 
deceive or cause confusion, or to be likely to deceive or to cause confusion, shall be 
guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $2,000 
or to imprisonment for a term not exceeding 6 months or to both. 

 
Prohibition of improper use of certification mark, report or certificate 
  33. - (1)  Except under a licence granted under this Act, no person shall use, 
in respect of or in relation to a product or process, or in a trade mark or design, a 
certification mark or a colorable imitation thereof. 

      (2) No person shall, notwithstanding that he has been granted a 
licence under this Act, use in respect of or in relation to a product or process a 
certification mark or a colorable imitation thereof or a report or a certificate issued 
by the Board in contravention of this Act. 

     (3) No person shall forge or, without lawful authority, alter a report or 
a certificate issued by the Board. 
 (4) Any person who contravenes any of the provisions of 
subsection (1), (2) or (3) shall be guilty of an offence and shall be liable on 
conviction to a fine not exceeding $50,000 or to imprisonment for a term not 
exceeding 3 years or to both. 
 (5) Notwithstanding the provisions of any other written law, a District 
Court shall have the power to impose the maximum penalties prescribed under 
subsection (4). 
  (6) A court trying an offence under subsection (1), (2) or (3) may direct 
that any property in respect of which the offence has been committed shall be 
forfeited to the Government. 
 
Prohibition of publication, etc., of Singapore Standard 

34. - (1) Except as provided in this Act, no person shall establish, accept, 
adopt or publish in relation to a product or process any standard which purports, 
expressly or impliedly, to be a Singapore Standard within the meaning of this Act. 
 (2) Any person who contravenes subsection (1) shall be guilty of an 
offence. 
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False statements, etc., as to conformity with Singapore Standard 

35. - (1) No person shall make any statement or representation, whether in 
writing or not, or use any mark which conveys or is likely to convey the impression 
that a product or process conforms to a Singapore Standard when in fact it does not. 
  (2) Any person who contravenes subsection (1) shall be guilty of an 
offence. 
 
Prohibition of registration in certain cases 

36. Notwithstanding anything in any written law, except where consent has 
been granted by the Board, no registering authority shall - 

(a) register any company, firm or other body of persons which 
bears any name; or 

(b) register a trade mark or design which bears any name or mark, 
if the use of the name or mark is in contravention of section 33(1) or (2), or if the 
name or mark contains or consists of the words “Singapore Standard” or the 
expression “SISIR” or “SISIR Mark” or the names “Standards, Productivity and 
Innovation Board”, “SPRING Singapore” or “Singapore Productivity and Standards 
Board” in any form, or if the name or mark so nearly resembles any of the same as 
to deceive or be likely to deceive the public. 

 
Obstructing officers of Board 

37. A person who obstructs or hinders an inspector or an officer of the Board 
acting in the discharge of his duty under this Act shall be guilty of an offence and 
shall be liable on conviction to a fine not exceeding $5,000. 

 
Proceedings conducted by officers of Board 

38. Proceedings in respect of an offence under this Act may, with the 
authorization of the Public Prosecutor, be conducted by an officer of the Board who 
is authorized in writing in that behalf by the Chairman or the chief executive. 

 
Offence by body corporate 

39. Where an offence under this Act is committed by a body corporate and 
it is proved to have been committed with the consent or connivance of, or to be 
attributable to any act or default on the part of, any director, manager, secretary or 
other similar officer of the body corporate, or a person who was purporting to act in 
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any such capacity, he, as well as the body corporate, shall be guilty of that offence 
and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. 

 
Preservation of secrecy 

40. - (1)  Except for the purpose of the performance of his duties or the 
exercise of his functions or when lawfully required to do so by any court or under 
the provisions of any written law, no person who is or has been a member, an 
officer, employee or agent of the Board or a member of a committee of the Board 
shall disclose any information relating to the affairs of the Board or of any other 
person which has been obtained by him in the performance of his duties or the 
exercise of his functions. 
  (2)  Any person who contravenes subsection (1) shall be guilty of an 
offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $2,000 or to 
imprisonment for a term not exceeding 12 months or to both. 
 
General penalty 

41.  A person guilty of a contravention of any provision of this Act for which 
no penalty is expressly provided shall be liable on conviction to a fine not exceeding 
$5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 6 months or to both. 

 
Composition of offences 

42. - (1) The Board may, in its discretion, compound any offence under this 
Act which is prescribed as a compoundable offence by collecting from a person 
reasonably suspected of having committed the offence a sum not exceeding $1,000. 
  (2) All sums collected under this section shall be paid to the Board. 
 
Regulations 

43. - (1) The Board may, with the approval of the Minister, make regulations 
for carrying out the purposes and provisions of this Act and for prescribing any matter 
which may be prescribed under this Act. 
  (2) Without prejudice to the generality of subsection (1), the Board 
may make regulations with regard to the following matters: 
   (a) the test of proficiency in courses conducted by the Board; 
  (b) subscribing members; 

      (c) the manner of appointment, conduct and discipline and the 
terms and conditions of service of the officers and employees of the Board; 
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      (d) the prescribing of fees and charges for the purposes of this Act; 
and    

  (e) the prescribing of offences which may be compounded under 
section 42. 
 (3) The Board may in making any regulations provide that any person 
who contravenes the regulations shall be guilty of an offence and shall be liable on 
conviction to a fine not exceeding $10,000 or to imprisonment for a term not 
exceeding 2 years or to both. 
  (4) All such regulations shall be presented to Parliament as soon as 
possible after publication in the Gazette. 
 
Saving and transitional provisions 

44. - (1)  The change of the name of the Singapore Productivity and 
Standards Board to the Standards, Productivity and Innovation Board under the 
Singapore Productivity and Standards Board (Amendment) Act 2002 (Act 18 of 2002) 
shall not - 
  (a) operate to create a new legal entity; 
 (b) prejudice or affect the identity of the body corporate 
constituted by the Board or its continuity as a body corporate; 
 (c) affect the exercise of any right, or the enforcement of any 
obligation by or against the Board, or any other person; or 
     (d) render defective any legal proceedings by or against the Board, 
and any legal proceedings that might have been continued or commenced by or 
against it by its former name may be continued or commenced by or against it by its 
new name “Standards, Productivity and Innovation Board”. 
  (2) Any reference in any document to the Singapore Productivity and 
Standards Board and to the Singapore Productivity and Standards Board Act shall be 
read as a reference to the Standards, Productivity and Innovation Board and the 
Standards, Productivity and Innovation Board Act, respectively. 
  (3) Any contract, arrangement or other transaction purporting to be 
entered into by the Standards, Productivity and Innovation Board, or by any person 
on behalf of the Standards, Productivity and Innovation Board, on or after 1st April 
2002 but prior to the enactment of this Act shall bind the Standards, Productivity 
and Innovation Board and the Board shall be entitled to the benefit thereof as if it 
had been a party to the contract, arrangement or transaction, as the case may be. 
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FIRST SCHEDULE 
Section 5(2) 

 
CONSTITUTION AND PROCEEDINGS OF BOARD 

 
Appointment of Chairman, Deputy Chairman and other members 

1. -  (1) The Minister shall appoint the Chairman and the other members of 
the Board. 

    (2) The Minister may appoint one of the members of the Board to be 
the Deputy Chairman; and the Deputy Chairman may, subject to such directions as 
may be given by the Chairman, exercise all or any of the powers exercisable by the 
Chairman under this Act. 

 
Term of office of members 

2.  The Chairman, the Deputy Chairman and every other member of the 
Board shall, unless their appointment is revoked or they resign during their term of 
office, hold office on such terms and conditions and for such period as the Minister 
may determine. 

 
Temporary Chairman or Deputy Chairman 

3.  The Minister may appoint any member of the Board to be a temporary 
Chairman or Deputy Chairman during the temporary incapacity from illness or 
otherwise, or during the temporary absence from Singapore, of the Chairman or the 
Deputy Chairman, as the case may be. 
 
Temporary members 

4.  The Minister may appoint any person to be a temporary member of the 
Board during the temporary incapacity from illness or otherwise, or during the 
temporary absence from Singapore, of any member. 
 
Revocation of appointment 

5. The Minister may, at any time, revoke the appointment of the Chairman, 
Deputy Chairman or any member of the Board without assigning any reason. 
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Resignation 

6. Any member may resign from his appointment at any time by giving 
notice in writing to the Minister. 
 
Chairman may delegate functions 

7.  The Chairman may, in writing, authorize any member to exercise any 
power or perform any function conferred on the Chairman by or under this Act. 
 
Vacation of office 

8.  The office of a member of the Board shall become vacant - 
(a) if he becomes in any manner disqualified from membership of 

the Board; 
(b) if he fails to attend 3 consecutive meetings of the Board 

without sufficient cause (the sufficiency thereof to be decided by the Board); 
(c) if he resigns from his office; and 
(d) on his death. 

 
Filling of vacancies 

9. If a member dies, resigns or has his appointment revoked or otherwise 
vacates his office before the expiry of the term for which he has been appointed, the 
Minister may appoint a person to fill the vacancy for the residue of the term for 
which the vacating member was appointed. 
 
Disqualification from membership 

10. No person shall be appointed or shall continue to hold office as a 
member of the Board if he - 

(a) is mentally disordered and incapable of managing himself or his 
affairs; 

(b) is an undischarged bankrupt or has made any arrangement or 
composition with his creditors; or 

(c) is convicted of an offence involving dishonesty, fraud or moral 
turpitude and has not received a free pardon. 

 
Disclosure of interest by members 

11. - (1) A member of the Board who is in any way, directly or indirectly, 
interested in a transaction or project of the Board shall disclose the nature of his 
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interest at the first meeting of the Board at which he is present after the relevant 
facts have come to his knowledge. 
 (2) A disclosure under sub-paragraph (1) shall be recorded in the 
minutes of the meeting of the Board and, after the disclosure, that member - 
       (a) shall not take part in any deliberation or decision of the Board 
with respect to that transaction or project; and 

   (b) shall be disregarded for the purpose of constituting a quorum of 
the Board for such deliberation or decision. 
 (3) No act or proceedings of the Board shall be questioned on the 
ground that a member of the Board has contravened this paragraph. 
 (4) This paragraph shall apply to any member of a committee 
appointed in accordance with section 11(1) when any member of the Board is 
present at a meeting of the committee. 
 
Salaries, fees and allowances payable to members 

12. There shall be paid to the Chairman, Deputy Chairman and other 
members of the Board out of the funds of the Board such salaries, fees and 
allowances as the Minister may, from time to time, determine. 
 
Meetings and proceedings of Board 

13. - (1) The Board shall meet for the dispatch of business at such times 
and places as the Chairman may from time to time appoint. 

(2)  The Chairman shall summon meetings as often as may be required 
but not less than once in 3 months. 

(3)  The quorum at every meeting of the Board shall be one-third of 
the total number of members or 3 members, whichever is the higher. 

(4)  The Chairman or in his absence the Deputy Chairman shall preside 
at all meetings of the Board. 

(5)  Where both the Chairman and the Deputy Chairman are absent at 
a meeting, such member as the Chairman appoints shall preside at that meeting. 

(6)  Decisions at meetings of the Board shall be adopted by a simple 
majority of the votes of the members present and voting; and in the case of an 
equality of votes, the Chairman or in his absence the Deputy Chairman or the 
member presiding shall have a casting vote. 
 (7)  The Board may act notwithstanding any vacancy in its membership. 
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    (8) Subject to the provisions of this Act, the Board may make rules to 
regulate its own procedure and, in particular, for the holding and proceedings of 
meetings, the notice to be given of such meetings, the keeping of minutes and the 
custody, production and inspection of such minutes. 

 
Validity of proceedings 

14. The validity of any proceedings of the Board shall not be affected by any 
defect in the appointment of any member or by any contravention of paragraph 11 
by any member. 
 

SECOND SCHEDULE 
Section 24 

FINANCIAL PROVISIONS 
 

Financial year 
1. The financial year of the Board shall begin on 1st April of each year and 

end on 31st March of the succeeding year. 
 

Accounts of Board 
2. The Board shall keep proper accounts and records of its transactions and 

affairs and shall do all things necessary to ensure that all payments out of its 
moneys are correctly made and properly authorised and that adequate control is 
maintained over the assets of, or in the custody of, the Board and over the 
expenditure incurred by the Board. 

 
Financial statements 

3.  The Board shall, as soon as practicable after the close of each financial 
year, prepare and submit the financial statements in respect of that financial year to 
the auditor who shall audit and report on them. 
 
Auditor 

4. The accounts of the Board shall be audited by the Auditor-General or 
such other auditor as may be appointed annually by the Minister in consultation with 
the Auditor-General. 
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Appointment of auditor 

5. A person shall not be qualified for appointment as an auditor under 
paragraph 4 unless he is an approved company auditor under the Companies Act 
(Cap. 50). 

 
Remuneration of auditor 

6.   The remuneration of the auditor shall be paid out of the funds of the 
Board. 

 
Duties of auditor 

7.  The auditor shall in his report state - 
(a) whether the financial statements show fairly the financial 

transactions and the state of affairs of the Board; 
(b) whether proper accounting and other records have been kept, 

including records of all assets of the Board whether purchased, donated or 
otherwise; 

(c) whether the receipts, expenditure, investment of moneys, and 
the acquisition and disposal of assets by the Board during the financial year have 
been in accordance with this Act; and 

(d) such other matters arising from the audit as he considers 
should be reported. 
 
Auditor’s report 

8.  - (1) The auditor shall, as soon as practicable after the accounts have 
been submitted for audit, send a report of his audit to the Board. 

   (2) The auditor may at any other time report to the Minister through 
the Board upon any matter arising out of the performance of his audit. 
 
Powers of auditor 

9. - (1)  The auditor or any person authorized by him is entitled at all 
reasonable times to full and free access to all accounting and other records relating, 
directly or indirectly, to the financial transactions of the Board. 
 (2) The auditor or a person authorized by him may make copies of, or 
extracts from, any such accounting and other records. 

(3) The auditor or any person authorized by him may require any 
person to furnish him with such information in the possession of that person or to 
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which that person has access as the auditor considers necessary for the purposes of 
his functions under this Act. 

 
Penalty for obstructing auditor 

10.  Any person who - 
(a) fails, without reasonable excuse, to comply with any 

requirement of the auditor or authorized person under paragraph 9; or 
(b) otherwise hinders, obstructs or delays the auditor or authorised 

person in the performance of his functions under this Act, shall be guilty of an 
offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $1,000 and, in the 
case of a continuing offence, to a further fine not exceeding $100 for every day 
during which the offence continues after conviction. 

 
Presentation of audited financial statements and auditor’s report 

11.  As soon as the accounts of the Board and the financial statements have 
been audited in accordance with the provisions of this Act, a copy of the audited 
financial statements signed by the Chairman and certified by the auditor, together 
with a copy of any report made by the auditor, shall be submitted to the Minister. 

 
Copy of auditor’s report for Auditor-General 

12.  Where the Auditor-General is not the auditor of the Board, a copy of the 
audited financial statements and any report made by the auditor shall be forwarded 
to the Auditor-General at the same time they are submitted to the Board. 

 
Presentation to Parliament 

13.  The Minister shall as soon as practicable cause a copy of the audited 
financial statements and of the auditor’s report to be presented to Parliament. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

พระราชบัญญัติส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 
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พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

พ.ศ.2543 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2543 

เป็นปีที่ 55 ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท า
ได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า ”พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ.2543” 

มาตรา 2[1]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วิสาหกิจ” หมายความว่า กิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง กิจการ

ค้าปลีก หรือกิจการอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
“องค์การเอกชน” หมายความว่า องค์การของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือตามกฎหมายเฉพาะที่มีสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อมที่ด าเนินการในทางการอุตสาหกรรม 
การบริการ หรือการค้า และให้หมายความรวมถึงองค์การเอกชนอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาด้วย 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 4  วิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อม ได้แก่ วิสาหกิจที่มีจ านวน

การจ้างงานมูลค่าสินทรัพย์ถาวร หรือทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วตามจ านวนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 5[2]  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก

กฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด 1 

 
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
มาตรา 6  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นรอง
ประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงแรงงาน* ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสิบสองคนซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีเป็น
กรรมการ และผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์เก่ียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยในจ านวนนี้ให้แต่งตั้งจากผู้แทนองค์การ
เอกชนอย่างน้อยหกคน 

ผู้แทนองค์การเอกชนตามวรรคสอง ต้องเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางหรือ
วิสาหกิจขนาดย่อมในภูมิภาคอย่างน้อยสามคน 

มาตรา 7  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา 8  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระหรือในกรณีที่ได้มีการ

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ ให้ผู้ได้รับ

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca58/%ca58-20-9999-update.htm#_ftn2
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แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการเพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ ของ
กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้ งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือ
ด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา 9  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 8  กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
(4) ขาดคุณสมบตัิหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 
มาตรา 10  การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มา

ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา 11  คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือ

เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
(2) ก าหนดลักษณะของกิจการอ่ืนตามมาตรา 3 เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือด าเนินการ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(3) ก าหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามมาตรา 4 เสนอต่อ

รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง 
(4) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ

ประเทศต่อคณะรัฐมนตรี และจัดให้มีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อสาธารณชนอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมตามมาตรา 37 

(6) ให้ค าแนะน าแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามมาตรา 37 
มาตรา 38 และมาตรา 39 



186 
 

(7) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร หรือด้านอ่ืนเพ่ือ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง 

(8) เสนอให้มีกฎหมาย หรือให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง 

(9) ก าหนดมาตรการเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และองค์กรระหว่าง
ประเทศในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(10) ก ากับการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร 
(11) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
มาตรา 12  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอ านาจเรียก

บุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือให้ส่งเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 
มาตรา 13  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการอย่างใด

อย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 
ให้ น ามาตรา 10 และมาตรา  12  มา ใช้บั งคับแก่ การปฏิบั ติ หน้ าที่ ของ

คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
มาตรา 14  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการอาจมอบหมาย

ให้ส านักงาน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชน เป็นผู้ ปฏิบัติการ หรือ
เตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ 

มาตรา 15  ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธาน
อนุกรรมการ และอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามที่รัฐมนตรีก าหนด 
 

หมวด 2 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
มาตรา 16  ให้จัดตั้งส านักงานขึ้นเรียกว่า ”ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม” และให้เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดประเภทและขนาดวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
(2) ก าหนดประเภทและขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สมควรได้รับ

การส่งเสริมรวมทั้งเสนอแนะนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(3) ประสานและจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับ

ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
(4) ศึกษาและจัดท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ

ประเทศ 
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(5) เสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการ
ด าเนินการให้มีกฎหมายใหม่ การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

(6) บริหารกองทุนตามนโยบายและมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 
(7)  ด า เนิ น งานธุ รการของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริ หาร  และ

คณะอนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง 
(8) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือ

ตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
ให้ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น 
กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
มาตรา 17  ส านักงานมีอ านาจหน้าที่กระท าการต่างๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ 

ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 16 และอ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(1) จัดให้ได้มา ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพย์สิทธิต่าง ๆ เช่า ให้เช่า 

เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนใดซึ่ง
สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

(2) กู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน หรือ
ลงทุน  ทั้งนี้ เพ่ือการวิจัย พัฒนา และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนโดยรวมเท่านั้น 

(3) ให้ความอุดหนุนหรือช่วยเหลือเพ่ือการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม 

(4) เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอ่ืน หรือถือหุ้นในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด
เพ่ือประโยชน์แก่การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(5) ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(6) รับค่าตอบแทนและค่าบริการในการให้บริการภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์
ของส านักงานรวมทั้งท าความตกลงก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนและค่าบริการนั้น 

(7) กระท าการอย่างอ่ืนบรรดาที่ เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของส านักงาน 

การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การลงทุน การให้ความอุดหนุน การให้ความช่วยเหลือ
จากเงินกองทุนหรือการเข้าร่วมกิจการหรือถือหุ้นตาม (2) (3) หรือ (4) ถ้าเป็นจ านวนเงินเกินวงเงินที่
คณะกรรมการบริหารก าหนดตามมาตรา 20 (12) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

มาตรา 18  ให้มีคณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ประกอบด้วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ 
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ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิอีก
เจ็ดคนซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมิได้เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ าจ านวนอย่างน้อยห้าคน 

มาตรา 19  ให้น าความในมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มาใช้บังคับแก่การด ารง
ต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโดยอนุโลม เว้นแต่การพ้นจากต าแหน่ง
ตามมาตรา 9 (3) ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ 

มาตรา 20  คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายบริหารงาน ควบคุม 
ก ากับดูแลกิจการโดยทั่วไป และรับผิดชอบซึ่งกิจการของส านักงาน อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(1) พิจารณาอนุมัติการด าเนินการของส านักงานตามมาตรา 16 (1) (2) (3) (4) และ 
(5) เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา 

(2) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการและรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(3) อนุมัติแผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณที่ส านักงานจะ
ด าเนินการในแต่ละปี 

(4) ก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารกองทุนของส านักงาน 
(5) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช้ในกิจการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 34 
(6) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการบัญชี และการเงินของส านักงาน 
(7) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน การบริหารงาน และการปฏิบัติงานของ

ส านักงาน 
(8) ก าหนดจ านวน ต าแหน่ง ระยะเวลาจ้าง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอ่ืนของ

พนักงานและลูกจ้าง 
(9) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การก าหนดต าแหน่ง การก าหนด

อัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากงาน วินัย การลงโทษ และการ
อุทธรณ์การลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง รวมทั้งการบริหารงานบุ คคล
โดยทั่วไป 

(10) ออกข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือกผู้อ านวยการ การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 
และการมอบให้ผู้อ่ืนรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนผู้อ านวยการ 

(11) ออกข้อบังคับว่าด้วยสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อ่ืนแก่พนักงานและลูกจ้าง 
(12) วางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกู้ยืมเงิน และการให้กู้ยืมเงิน 

รวมทั้งการลงทุน การให้ความอุดหนุน หรือการให้ความช่วยเหลือจากเงินกองทุน หรือการเข้าร่วม
กิจการ หรือถือหุ้น 

(13) วางระเบียบเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และวิธีการบริหารหรือจัดการกองทุนของ
ผู้จัดการกองทุนตามมาตรา 36 

(14) วางระเบียบการรับและเบิกจ่ายเงินของกองทุน 



189 
 

(15) จัดท ารายงานการรับและการจ่ายเงินของกองทุนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 
การจัดสรรเงินกองทุนตาม (5) และการก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบตาม 

(12) (13) และ (14) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว จึงให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา 21  คณะกรรมการบริหารมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการ

อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายได้ 
ให้น ามาตรา 10 มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการบริหารและ

คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยอนุโลม 
มาตรา 22  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ

ในคณะกรรมการบริหาร ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 
มาตรา 23  ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งผู้อ านวยการ รวมทั้งก าหนด

เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนของผู้อ านวยการ  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและให้
เป็นไปตามสัญญาจ้างที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 

มาตรา 24  ผู้อ านวยการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม 
(2) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานให้แก่ส านักงานได้เต็มเวลา 
(3) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

พนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน หรือลูกจ้างประจ าของส านักงาน 
(4) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 
มาตรา 25  ผู้อ านวยการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 
ผู้อ านวยการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่ง

ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
มาตรา 26  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 25 ผู้อ านวยการพ้น

จากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) คณะกรรมการบริหารให้ออกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 
มาตรา 27  ผู้อ านวยการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) บริหารกิจการของส านักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของ

ส านักงานและตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการบริหาร และบังคับบัญชา
พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน 

(2)  รั บผิ ดชอบในการจั ดการและด า เนิน งานของส านั ก งานตามที่ คณะ
กรรมการบริหารมอบหมาย 

(3) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของส านักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ
ที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 



190 
 

มาตรา 28  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้แทนของ
ส านักงาน และเพ่ือการนี้ ผู้อ านวยการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็
ได ้ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด 

มาตรา 29  ให้ส านักงานวางและถือไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมแก่กิจการ แยกตาม
ประเภทงานส่วนที่ส าคัญ มีสมุดบัญชีแสดงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินที่แสดง
กิจการที่เป็นอยู่ตามความจริง และถูกต้องตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความและหลักฐานอันเป็น
ที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ า 

มาตรา 30  ให้ส านักงานจัดท างบดุล บัญชีท าการ บัญชีแสดงรายรับ และบัญชี
แสดงรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชี และให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีบัญชีทุกปี และให้ถือวันที่ 31 ธันวาคม เป็นวันสิ้นปีบัญชี 

ให้ผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการบริหารเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของส านักงานทุกรอบ
ปี แล้วท ารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อเสนอคณะกรรมการ 

ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองรายงานผลการตรวจสอบบัญชีตาม
วรรคสอง 

มาตรา 31  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี ให้ส านักงานท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือเสนอคณะกรรมการ โดยแสดงงบดุลบัญชีท าการ 
บัญชีแสดงรายรับ และบัญชีแสดงรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้ว พร้อมทั้งรายงานของ
ผู้สอบบัญชีรวมทั้งแสดงผลงานของส านักงานในปีที่ล่วงมาด้วย 
 

หมวด 3 
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
 

มาตรา 32  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงานเรียกว่า ”กองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ประกอบด้วย 

(1) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(3) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน 
(4) ดอกผลหรือรายได้ของกองทุน 
(5) เงินอ่ืนที่ได้รับมาเพ่ือด าเนินการกองทุน 
เงินทุนประเดิมตาม (1) และเงินอุดหนุนตาม (2) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่

ส านักงานโดยตรงเป็นจ านวนที่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ของส านักงาน 

มาตรา 33  รายได้ของกองทุนและของส านักงานให้น าส่งเข้ากองทุนเพ่ือใช้ในกิจการ
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ต้องส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
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มาตรา 34  เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมกู้ยืมส าหรับด าเนินการก่อตั้ง ปรับปรุง และพัฒนากิจการของวิสาหกิจ หรือกลุ่มวิสาหกิจนั้นให้มี
ประสิทธิภาพและขีดความความสามารถเพ่ิมข้ึน 

(2) ให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การ
เอกชนเพื่อน าไปใช้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(3) เป็นเงินช่วยเหลืออุดหนุนการด าเนินการใด ร่วมกิจการ ร่วมทุน หรือลงทุนใดที่
เกี่ยวกับการก่อตั้ง การขยายกิจการ การวิจัย พัฒนาและการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นโดยรวม  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริหารก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

(4) เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านักงานและการบริหารกองทุน 
มาตรา 35  ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา 20 (5) ให้คณะกรรมการ

บริหารพจิารณาให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามมาตรา 
37 

ในกรณีเป็นการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดย่อม 
หรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกู้ยืมตามมาตรา 34 (1) ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา
ก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินที่กู้ยืมจากกองทุน อัตราดอกเบี้ย และหลักประกันตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมด้วย 

ในกรณีเป็นการให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์การเอกชนตามมาตรา 34 (2) ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาความจ าเป็นตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์การเอกชนนั้น โดยในส่วนของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจให้ค านึงถึง
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจนั้ นได้รับการ
จัดสรรไว้แล้วด้วย 

มาตรา 36  คณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายให้สถาบันการเงินที่มีนโยบาย
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เห็นสมควรเป็นผู้จัดการกองทุนในเงินกองทุนส่วนที่
จัดสรรตามมาตรา 34 และมาตรา 42  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารก าหนดโดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตามมาตรา 20 (13) 

ระเบียบตามวรรคหนึ่งต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมตามมาตรา 37 และมาตรา 38 
 

หมวด 4 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
มาตรา 37  ให้ส านักงานจัดท าแผนปฏิบัติการเรียกว่า ”แผนปฏิบัติการส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดย่อมตามมาตรา 11 (1) เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามวรรคหนึ่ง เมื่อ
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 38  แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามมาตรา 
37 ให้ส านักงานจัดท าโดยการประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้องโดยค านึงถึงผลการวิจัยและพัฒนาตลอดจนสภาพความจ าเป็นและเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของปัญหาดังกล่าวที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจนั้นต้องด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ โดยอาจจัดท าเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคตามความเหมาะสม และควรจะต้องประกอบด้วยแผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือมาตรการ
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในชุมชน ในภูมิภาค และใน
ท้องถิ่นชนบทโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 

(2) การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการเงินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมให้มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถเพ่ิมข้ึน 

(3) การพัฒนาหรือจัดตั้งตลาดทุนหรือตลาดเงินส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

(4) การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการและบุคลากรในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านการบริหาร การจัดการ การตลาด การผลิต และการพัฒนา 

(5) การพัฒนาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านการจัดการ 
การผลิต การบริหารงานบุคคล การเงิน การตลาด ตลอดจนการจัดการเชิงประยุกต์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(6) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในด้านคุณภาพ
และมาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์ การพัฒนารูปแบบ และการบรรจุผลิตภัณฑ์ 

(7) การส่งเสริมหรือการสนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาดทั้งระดับในประเทศ
และต่างประเทศ 

(8) การส่งเสริม วิจัย และพัฒนา รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เหมาะสมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนการผสมผสานหรือประยุกต์เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(9) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิสาหกิจ ตลอดจน
การส่งเสริมพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(10) การส่งเสริมเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงและสนับสนุนระหว่างวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมกบัวิสาหกิจขนาดใหญ่ 

(11) การส่งเสริมการรวมกลุ่มของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน หรือเพ่ือด าเนินธุรกิจร่วมกัน 

(12) การส่งเสริมและพัฒนาองค์การเอกชนที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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(13) การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการลงทุนและการประกอบวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

(14) การให้สิทธิและประโยชน์เพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ
เพ่ือขจัดความเสียเปรียบหรือความจ ากัดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(15) การส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและด้าน
สุขอนามัย 

(16) การปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ และวิธีปฏิบัติที่เป็นอุปสรรค
และเพ่ิมต้นทุนต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(17) การส่งเสริมสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สิน
ทางปัญญาอ่ืน 

(18) เรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมขึ้นใหม่ ตลอดจนการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถ
ด าเนินการต่อไป หรือรวมทั้งสามารถขยายกิจการ และแข่งขันกับกิจการอ่ืนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได ้

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ส านักงาน
ประสานกับองค์การเอกชนด้วย 

มาตรา 39  ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามแบบรายงานที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา 40  เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมตามมาตรา 37 บรรลุเป้าหมายและเพ่ือประโยชน์ในการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนและการก าหนดแผนปฏิบัติการดังกล่าว ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่มี
หน้าที่ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดท าและรับรองสถิติข้อมูล
เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมออกเผยแพร่ 

รายละเอียดของสถิติข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

สถิติข้อมูลที่จะท าการเผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นสถิติข้อมูลที่แสดงภาพรวม
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแต่ละสาขา เว้นแต่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีส่วน
ได้เสียในเรื่องนั้นจะยินยอมให้เผยแพร่สถิติข้อมูลในรายละเอียดอื่นได้ด้วย 

ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจส่งสถิติข้อมูลที่จัดท าขึ้นตามวรรค
หนึ่งให้ส านักงานเพ่ือเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท านโยบายและแผนการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงการจัดท ารายงานสถานการณ์และแผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป 

มาตรา 41  เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าสถิติข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 40 ให้รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทของวิสาหกิจขนาดกลางและ
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ขนาดย่อม หรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์การเอกชนที่ต้องรายงานสถิติข้อมูล
ต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 40 
 

หมวด 5 
การส่งเสริมและการสนับสนุนของรัฐ 

 
มาตรา 42  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม หรือองค์การเอกชน ที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนจากกองทุนตาม
มาตรา 34 ให้ยื่นค าขอต่อส านักงาน หรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการบริหาร โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นผู้จัดการกองทุน หรือส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจที่คณะกรรมการบริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมอบหมาย แล้วแต่กรณี 
พร้อมด้วยรายละเอียดแสดงแผนงานและโครงการที่จะด าเนินการ 

การขอและการให้ความช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุน ตลอดจน
คุณสมบัติของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ
องค์การเอกชนที่มีสิทธิขอความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 43  ในการพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนตาม
มาตรา 42 ให้ส านักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพิจารณาจัดสรรให้สอดคล้องกับ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือมาตรการตามมาตรา 38 โดยค านึงถึงความเป็นไปได้และความ
จ าเป็นในทางเศรษฐกิจ การเงินการลงทุน และเงินทุนหมุนเวียนของวิสาหกิจ กลุ่มวิสาหกิจ หรือ
องค์การเอกชนผู้ยื่นค าขอ 

มาตรา 44  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความสามารถในการประกอบกิจการและแข่งขันกับ
กิจการอ่ืน ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดประเภทและขนาดของวิสาหกิจที่คณะกรรมการเห็นว่า
สมควรได้รับสิทธิและประโยชน์ เพ่ือเสนอแนะให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่มี
อ านาจหน้าที่ในเรื่องสิทธิและประโยชน์ดังกล่าว พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจนั้น 

ในการเสนอแนะตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุรายละเอียดของสิทธิและประโยชน์ที่จะให้
เพ่ือเป็นการจูงใจในการประกอบกิจการ รวมตลอดถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาในการรับ
สิทธิและประโยชน์ของวิสาหกิจนั้นไว้ด้วย 
 

หมวด 6 
การเพิกถอนการส่งเสริมและการสนับสนุนของรัฐ 

 
มาตรา 45  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ประกอบวิสาหกิจ กลุ่มวิสาหกิจ หรือองค์การ

เอกชนใดกระท าการโดยไม่สุจริต เพ่ือให้วิสาหกิจ กลุ่มวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนของตนมีสิทธิ
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ได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา 42 หรือได้รับสิทธิและประโยชน์ที่ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่มีอ านาจหน้าที่ก าหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตาม
มาตรา 44 ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งเพิกถอนการช่วยเหลือ ส่งเสริมหรือสนับสนุน รวมถึงให้สิทธิ
และประโยชน์ที่วิสาหกิจ กลุ่มวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนได้รับตามบทบัญญัติดังกล่าวได้ไม่เกินห้าปี
นับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาสั่งเพิกถอนการช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุน และให้สิทธิและ
ประโยชน์ดังกล่าว 

มาตรา 46  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม หรือองค์การเอกชนใด มิได้รายงานสถิติข้อมูลตามมาตรา 41 อาจถูกตัดสิทธิการได้รับการ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และสิทธิและประโยชน์ ตามมาตรา 42 และมาตรา44 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรตัดการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และสิทธิ
และประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานแจ้งรายชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์การเอกชนนั้น ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือที่มีอ านาจ
หน้าที่ในเรื่องสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 44 พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจนั้น 

มาตรา 47  ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่ได้รับข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตามมาตรา 11 (5) (6) (7) และ (8) และมาตรา 44 หรือต้องด าเนินการตามที่
คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 39 มาตรา 40 และมาตรา 46 วรรคสอง ต้องพิจารณาด าเนินการ
ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะหรือข้อก าหนดของคณะกรรมการ ในกรณีที่เห็นว่าไม่อาจด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะหรือข้อก าหนดของคณะกรรมการได้ ให้รายงานประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธาน
กรรมการมอบหมายพิจารณาพร้อมรายละเอียดแสดงเหตุผลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะหรือข้อก าหนดเช่นว่านั้น หรือได้รับแจ้งค าสั่งของคณะกรรมการ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเห็นควรด าเนินการ
กับรายงานตามวรรคหนึ่งประการใด ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

หมวด 7 
บทก าหนดโทษ 

 
มาตรา 48  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 12 ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 

บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา 49  ในวาระเริ่มแรก ให้อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร และให้กรมส่งเสริม
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อุตสาหกรรมด าเนินงานในหน้าที่ของส านักงานไปก่อนจนกว่าจะได้มีการจัดตั้งส านักงานและมีการ
แต่งตั้งผู้อ านวยการ  ทั้งนี้ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่ของประเทศและมีความส าคัญต่อกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมยังขาดความสามารถในการประกอบการทั้งทางด้านเทคโนโลยี การผลิต การ
จัดการ การตลาด และการเงิน ท าให้ไม่อาจแข่งขันกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ได้ และประกอบกับใน
สภาพการณ์ปัจจุบันประเทศไทยต้องเปิดเสรีทางด้านการลงทุน การบริการ และการค้า จึงท าให้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบภาวะที่ต้องแข่งขันกับกิจการค้าท านองเดียวกันมากยิ่งขึ้น
ทั้งระดับภายในประเทศและระดับนานาชาติ ดังนั้น เพ่ือให้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สามารถพัฒนากิจการให้เกิดความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และเป็นตัวจักรส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ จึงสมควรจัดให้มีกระบวนการช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุน และมาตรการ
ด้านสิทธิและประโยชน์ที่เหมาะสม นอกจากนี้ สมควรจัดตั้งส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดลางและ
ขนาดย่อมเป็นศูนย์กลางประสานระบบการท างานของส่วนราชการ องค์กรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่มี
หน้าที่ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและสอดคล้องในทิศทาง
เดียวกัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 พ.ศ.2545[3] 

 
มาตรา 113  ในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.

2543 ให้แก้ ไขค าว่า  ”ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น  ”ปลัดกระทรวง
แรงงาน” และค าว่า ”ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น ”ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่ง
ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วน
ราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอ านาจ

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca58/%ca58-20-9999-update.htm#_ftn3
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หน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าที่ว่าตาม
กฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทน
ส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วน
ราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 99/2557 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557[4] 

ข้อ 2  ให้บรรดากฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคง
ใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศใหม่ใช้บังคับ 
 

ภิรมย์พร/แก้ไข 
วศิน/ตรวจ 

24 มิถุนายน 2556 
 

กองกฎหมายไทย/เพ่ิมเติม 
26 สิงหาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 

 
[1] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117/ตอนที่ 9 ก/หน้า 1/17 กุมภาพันธ์ 2543 
[2] มาตรา 5 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ฉบับที่ 99/2557 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 

[3] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119/ตอนที่ 102 ก/หน้า 66/8 ตุลาคม 2545 
[4] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131/ตอนพิเศษ 143 ง/หน้า 5/30 กรกฎาคม 2557

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca58/%ca58-20-9999-update.htm#_ftn4
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca58/%ca58-20-9999-update.htm#_ftnref1
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca58/%ca58-20-9999-update.htm#_ftnref2
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca58/%ca58-20-9999-update.htm#_ftnref3
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca58/%ca58-20-9999-update.htm#_ftnref4


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

สรุปความบทสัมภาษณค์ุณสิทธิดล มงคลสวสัดิ ์
หัวหน้าส่วนนโยบายกฎหมายเพ่ือ SMEs  

ฝ่ายกฎหมายส านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



199 
 

 
29 กันยายน 2558 

สรุปความบทสัมภาษณ์คุณสิทธิดล มงคลสวัสดิ์ 
หัวหน้าส่วนนโยบายกฎหมายเพื่อ SMEs  

ฝ่ายกฎหมายส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
 
1. ผู้เขียนได้ท าการศึกษาการจ าแนกขนาดวิสาหกิจตามกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้พบว่า

จ าแนกออกเป็น 3 ประการ ได้แก่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium 
Enterprises) ธุรกิจขนาดย่อม (Small Businesses) และวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) 
ประเทศญี่ปุ่นพบว่าส านักงานว่าด้วยสถิติแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Bureau of 
Statistics) แบ่งขนาดของหน่วยธุรกิจออกเป็น 4 ประการ ได้แก่  ธุรกิจขนาดใหญ่  (Large 
Businesses) ธุรกิจขนาดกลาง (Medium Businesses) ธุรกิจขนาดย่อม (Small Businesses) และ
ธุรกิจขนาดจิ๋ว (Micro Businesses) และประเทศญี่ปุ่นพบว่าแบ่งขนาดวิสาหกิจออกเป็น 2 ประการ 
ได้แก่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจขนาดจิ๋วโดยใช้ค าว่า (small 
enterprise) จะเห็นว่าประเทศเหล่านี้มีการจ าแนกขนาดวิสาหกิจที่มีความละเอียด ในขณะที่ตาม
กฎหมายของประเทศไทยจ าแนกขนาดวิสาหกิจออกเป็น 2 ประการเท่านั้น ได้แก่ วิสาหกิจขนาด
กลาง(Medium Enterprises) และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprises) ท่านเห็นว่าควรที่จะ
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยการบัญญัติค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด ทั้งนี้หากท่านเห็นว่าควรบัญญัติค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ท่านเห็นว่าจะ
ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการหรือไม่ อย่างไร  

ค าตอบ: เห็นว่าในปัจจุบันยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจขนาด
จิ๋ว (Micro Enterprises) เนื่องจาก สสว. ยังไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนที่มากพอ ท าให้ไม่มีการ
บัญญัติค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ออกมาโดยเฉพาะ แต่หากในอนาคตมี
งบประมาณในการส่งเสริมวิสาหกิจมากขึ้นก็เห็นว่าควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมค านิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว 
(Micro Enterprises) ออกมาโดยตรง 

2. หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการเป็น SMEs ของต่างประเทศใช้หลักเกณฑ์ที่มีความแตกต่างกัน
ในแต่ละประเภทของกิจการ ขณะที่หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการเป็น SMEs ของประเทศไทยตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ยึดจ านวนการจ้างงานหรือ
จ านวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรในทุกประเภทกิจการ ได้แก่ ประเภทกิจการผลิตสินค้า การค้าส่ง การค้า
ปลีก และการให้บริการ ท่านเห็นว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

ค าตอบ: เนื่องจากในปัจจุบันทาง สสว. จะเน้นให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดย่อม (Small 
Enterprises) เป็นพิเศษอยู่แล้ว ดังนั้นส าหรับหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการเป็น SMEs จึงยังไม่มีการให้
ความสนใจในการศึกษาเชิงลึกมากนัก กล่าวคือ เมื่อพิจารณาถึงความเป็นจริงพบว่า ณ ปัจจุบันการ
ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ.2543 ยังไม่ได้ให้การส่งเสริมกันมากนัก ดังนั้น สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ประกอบการ
จะได้รับจึงมีจ านวนน้อย อีกทั้งผู้ประกอบการ SMEs บางส่วนไม่ทราบว่าการประกอบวิสาหกิจของ
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ตนได้รับการส่งเสริมตามกฎหมาย จึงยังไม่เกิดปัญหาหรือต้องทบทวนหลักเกณฑ์ในการเป็นวิสาหกิจ
ในตอนนี้ 

3. ท่านเห็นว่ากฎหมายส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบ SMEs ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 มีข้อบกพร่องหรือไม่ หากมีข้อบกพร่องท่าน
เห็นว่าควรที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถให้การช่วยเหลือ SMEs ได้อย่างบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 ค าตอบ: เห็นว่ามีข้อบกพร่อง  

ประการที่ 1 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 มี
เจตนารมณ์ให้ สสว. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้การส่งเสริม SMEs เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ หน่วยงานในการส่งเสริมตาม
กฎหมายของไทยมีจ านวนมาก ได้แก่ ส่วนราชการก็มีหลายกระทรวงที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริม SMEs 
รัฐวิสาหกิจก็มีหลายองค์กรที่ให้การส่งเสริม องค์การเอกชนก็มีหลายองค์การที่ส่งเสริม หน่วยงานของ
รัฐก็มีหลายหน่วยงานในการส่งเสริม แต่การส่งเสริมถ้าอยากให้ประสบความส าเร็จควรเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน จึงจัดตั้งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 
ขึ้นมาโดยมี สสว. เป็นศูนย์กลาง แต่ในความเป็นจริง สสว. ยังไม่ได้ท าหน้าที่นี้มากนัก หากแต่เป็นการ
ส่งเสริมในลักษณะที่เหมือนกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ ที่มีหน้าที่ในการ
ส่งเสริม เหมือนต่างคนต่างท าต่างคนต่างสนับสนุนนั่นเอง ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
ดังนั้น หากอยากให้ สสว. เป็นศูนย์กลางจึงต้องมีมาตรการเข้มแข็งของฝ่ายบริหาร (คณะรัฐมนตรี) 
จะต้องเข้มงวดหรือมีนโยบายที่ชัดเจนให้ สสว. เป็นศูนย์กลางและแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ให้ สสว. มีความเป็นส่วนกลางมากกว่านี้เพ่ือให้ส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งถือว่ามีความส าคัญมาก 

ประการที่ 2 การส่งเสริมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.
2543 ไม่ได้ระบุไว้ชัดแจ้งว่าการส่งเสริมนั้นหน่วยงานจะต้องจัดสรรงบประมาณ ก าลังคน หรือความรู้
ที่มีอยู่ใน 100 เปอร์เซ็นต์ ควรกระจายให้แก่วิสาหกิจอย่างทั่วถึง จึงควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายให้มี
ความชัดเจนในส่วนนี้ และเพ่ิมวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ขึ้นมาเพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ในการส่งเสริมตามที่มีการแก้ไขใหม่ เพราะเราสามารถแยกได้ว่าประเทศไทยในปัจจุบันมีวิสาหกิจ
ขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) กี่เปอร์เซ็นต์ มีวิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprises) กี่เปอร์เซ็นต์ 
มีวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprises) กี่เปอร์เซ็นต์  กล่าวคือ ปัจจุบันจ านวนวิสาหกิจขนาด
กลาง (Medium Enterprises) มีเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ โดยหลักแล้วเป็น วิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro 
Enterprises) และ วิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprises) แต่ยังไม่มีการแยกค านิยาม และควร
แยกแต่ละประเภทกิจการด้วย กล่าวคือ การส่งเสริมเชิงพาณิชย์ กับการส่งเสริมเชิงอุตสาหกรรมจะให้
น้ าหนักที่ไม่เท่ากัน กล่าวคือ กระทรวงอุตสาหกรรมมีงบประมาณและสภาพของธุรกิจ ส่ วนใหญ่เป็น
ธุรกิจที่มีความพร้อมมากกว่าธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ดังนั้น จึงควรรู้ว่าการส่งเสริมในอุตสาหกรรมไม่ควร
เน้นหนักมากเหมือนกับการส่งเสริมในเชิงพาณิชย์ 

ประการที่ 3 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 
ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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และคณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเห็นว่าไม่ว่าจะมี
คณะกรรมการกี่ชุด แต่ในคณะกรรมการนั้นควรที่จะมีผู้แทนของวิสาหกิจมาเป็นคณะกรรมการด้วย 
เนื่องจากตัวแทนหรือผู้แทนเหล่านั้นจะรู้ปัญหา เข้าใจปัญหา ทราบความต้องการได้ดีกว่าคณะ 
กรรมการที่มาจากส่วนราชการ และสามารถที่จะเสนอแนวทางในการส่งเสริมแต่ละด้านได้ดีกว่า ซึ่ง
ก่อให้เกิดประโยชน์ที่มากกว่า เพราะตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์ คือ ผู้ประกอบการ 
ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรเข้ามามีส่วนร่วมนั่นเอง 

ประการที่ 4 การจัดสรรงบประมาณส าหรับการส่งเสริม SMEs ต้องยอมรับในความเป็นจริง
ว่างบประมาณที่ใช้ในการส่งเสริม SMEs ที่มาจากงบประมาณของแผ่นดินถูกกระจัดกระจายไปยัง
กระทรวง กรม และส่วนราชการต่างๆ หากเป็นไปได้เห็นว่าควรน างบประมาณเหล่านั้นมาไว้กับ สสว. 
เพราะ สสว. เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม ส่วนบรรดากระทรวง กรม ส่วนราชการต่างๆ ก็ท าหน้าที่ใน
การก ากับดูแลหรือก าหนดหลักเกณฑ์มากกว่า เช่น กระทรวงอุตสาหกรรมเน้นในเรื่องของการก าหนด
หลักเกณฑ์ในการสร้างโรงงาน การน าเข้าเครื่องจักร การก าหนดเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยไม่จ าเป็นต้องใช้
เงินในการส่งเสริมซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่มากกว่า  

ประการที่ 5 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ไม่ได้
มีการก าหนดโทษหรือข้อก าหนดให้ส่วนราชการต่างๆ ปฏิบัติมากนัก จึงควรทบทวนปรับปรุงในส่วนนี้ 
กล่าวคือ น าโทษทางอาญามาใช้เพียงประการเดียวกรณีถ้าคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเชิญบุคคลใดมาให้ถ้อยค า แต่ไม่มาก็ก าหนดโทษตามมาตรา 48 แต่ข้อบังคับอ่ืนๆ ไม่มี
เลย โดยกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายส่งเสริมที่เป็นเสมือนผู้ให้ความช่วยเหลืออย่างเดียว แต่ความเป็น
จริงกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือหรือให้คุณก็ควรที่จะก าหนดโทษด้วยส าหรับกรณีที่มีการปฏิบัติไม่
ถูกต้อง 

ประการที่ 6 ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในตอนนี้ คือ ปัญหาการใช้เงินกองทุนตามมาตรา 34 แห่ง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ กล่าวคือ ค านิยามองค์การเอกชนยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่สมควรได้รับ
การส่งเสริม กล่าวคือ องค์การเอกชนไม่รวมถึงสมาคม มูลนิธิ ดังนั้น สสว. จะให้เงินแก่สมาคม มูลนิธิ 
ไม่ได้ทั้งที่ความเป็นจริงหากสมาคม มูลนิธิ ได้รับเงินอุดหนุน ก็อาจที่จะน าเงินดังกล่าวไปสนับสนุน 
SMEs ได้ จะเห็นว่ายังไม่สอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์ของ สสว. กล่าวคือ กฎหมายใช้ ถ้อยค าที่ไม่
เหมือนกันในมาตรา 17 ซึ่งควรปรับปรุงโดยการใช้ถ้อยค าที่เหมือนกัน และเขียนให้ชัดเจนเรื่องการใช้
เงินตามมาตรา 34 หากมีการปรับปรุงแล้วจะท าให้ไม่เสียเวลาในการตีความ ซึ่งสามารถลดปัญหา
ในทางปฏิบัติได้  
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