
 

 

(ต้นฉบับ) 
 

พระราชบัญญัตส่ิงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

พ.ศ. 2543 
 

ภมูิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

เป็นปีที่ 55 ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกล้าฯ ให้ประกาศวา่ 

 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม 

 พระราชบญัญตันีิมี้บทบญัญตับิางประการเก่ียวกบัการจํากดัสทิธิและเสรีภาพ

ของบคุคล ซึง่มาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 31 ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิห้กระทํา

ได้โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

 จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัขิึน้ไว้โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดงัตอ่ไปนี ้
 
 มาตรา 1 พระราชบญัญตันีิเ้รียกวา่ “พระราชบัญญัตส่ิงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม พ.ศ. 2543” 
 
 มาตรา 2 พระราชบญัญตัใิห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้น

ไป 
 
 มาตรา 3 ในพระราชบญัญตันีิ ้  

 “วิสาหกิจ” หมายความวา่ กิจการผลติสนิค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าสง่ กิจการค้าปลีก หรือ

กิจการอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

 “กองทุน” หมายความวา่ กองทนุสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 “องค์การเอกชน” หมายความวา่ องค์การของเอกสารท่ีจดัตัง้ขึน้ตามประมวลกฎหมายแพง่และ

พาณิชย์หรือตามกฎหมายเฉพาะท่ีมีสมาชิกจํานวนไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด เป็น

สง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดยอ่มท่ีดําเนินการในทางการอตุสาหกรรม การบริการ หรือการค้า 

และให้หมายความรวมถึงองค์การเอกชนอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานเุบกษาด้วย 

 “สาํนักงาน” หมายความวา่ สํานกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 



 

 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 “คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา่ คณะกรรมการบริหารสํานกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม 

 “ผู้อาํนวยการ” หมายความวา่ ผู้ อํานวยการสํานกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม 

 “รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผู้ รักษาการตามพระราชบญัญตันีิ ้
 
 มาตรา 4 วิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดยอ่ม ได้แก่ วิสาหกิจท่ีมีจํานวนการจ้างงาน 

มลูคา่สนิทรัพย์ถาวร หรือทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้วตามจํานวนท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรมรักษาการตามพระราชบญัญตันีิ ้และให้มี

อํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบตักิารตามพระราชบญัญตันีิ ้

 กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้  
 

(คาํแปล) 
 

Small and Medium Enterprises Promotion Act B.E.2543 
 

BHUMIBOL ADULYADEJ REX. 
Given this 6th day of February B.E.2543 
Being the 55th year of the present Reign 

 
 His Majesty King Bhumibol Adulyadej has been graciously pleased to proclaim that: 
 Whereas it is expedient to have the law on small and medium enterprises promotion; 
 This Act contains certain provisions relating to the restriction of rights and liberties of 
the people which are required by Section 29 together with Section 31 of the Constitution of 
the Kingdom of Thailand to be done by virtue of provisions of law; 
 Be it, therefore, enacted by the King, by the advice and consent of the National 
Assembly as follows: 
 
 Section 1. This Act is called the “Small and Medium Enterprises Promotion Act 
B.E.2543”. 
 
 Section 2. This Act shall come into force as from the day following the date of its 
publication in the Government Gazette. 
 
 Section 3. In this Act: 
 “Enterprises” means the goods manufacturing enterprise, service rendering 
enterprise, wholesale enterprise, retail enterprise, or other enterprises as announced in the 
Government Gazette by the Minister. 
 “Fund” means the Small and Medium Enterprises Promotion Fund. 



 

 

 “Private-Owned Organizations” means the private-owned organizations 
incorporated under the Civil and Commercial Code or under specific laws with members not 
less than one-half of total members, being small or medium enterprises, and carrying on 
businesses of industries, services, or trades, inclusive of other private-owned organizations as 
announced in the Government Gazette by the Minister. 
 “Office” means the Office of Small and Medium Enterprises Promotion. 
 “Commission” means the Small and Medium Enterprises Promotion Commission. 
 “Executive Commission” means the Executive Commission of Office of Small and 
Medium Enterprises Promotion. 
 “Director-General” means the Director-General of the Office of Small and Medium 
Enterprises Promotion. 
 “Minister” means the Minister in charge of the execution of this Act. 
 
 Section 4. The Small or Medium Enterprise is the enterprise with the number of 
employment, fixed assets value, or authorized and paid-up share capital as set forth in the 
Ministerial Regulation. 
 
 Section 5. The Minister of the Ministry of Industry shall have charge and control of 
the execution of this Act and shall have the power to issue Ministerial Regulations and 
Notifications for the execution of this Act. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(ต้นฉบับ) 
หมวด 1 

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
 มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ประกอบด้วย 

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรมเป็นรองประธานกรรมการ 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวง

พาณิชย์ ปลดักระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม ปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิเลขาธิการ

คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ผู้แทนสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย ผู้แทนสภาอตุสาหกรรมแหง่

ประเทศไทย และผู้ทรงคณุวฒุิไมเ่กินสบิสองคนซึง่แตง่ตัง้โดยคณะรัฐมนตรีเป็นกรรมการ และผู้ อํานวยการ

เป็นกรรมการและเลขานกุาร 

 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตามวรรคหนึง่ต้องเป็นผู้ มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์

เก่ียวกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยในจํานวนนีใ้ห้แตง่ตัง้จากผู้แทนองค์การเอกชนอยา่งน้อย

หกคน 

 ผู้แทนองค์การเอกชนตามวรรคสองต้องเป็นผู้ประกอบวสิาหกิจขนาดกลางหรือวสิาหกิจขนาดยอ่ม

ในภมูภิาคอยา่งน้อยสามคน 
 
 มาตรา 7 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุต้ิองมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามดงัตอ่ไปนี ้  

 (1) มีสญัชาตไิทย  

 (2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย  

 (3) ไมเ่ป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  

 (4) ไมเ่คยได้รับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตเ่ป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้

กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ 
 
 มาตรา 8 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุมีิวาระอยูใ่นตําแหนง่คราวละสองปี 

 ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคณุวฒุพ้ินจากตําแหนง่ก่อนวาระ หรือในกรณีท่ีได้มีการแตง่ตัง้กรรมการ

ผู้ทรงคณุวฒุเิพิม่ขึน้ในระหวา่งท่ีกรรมการซึง่แตง่ตัง้ไว้แล้วยงัมีวาระอยู ่ให้ผู้ ได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่

แทนหรือเป็นกรรมการเพิม่ขึน้อยูใ่นตําแหนง่เทา่กบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการซึง่ได้รับแตง่ตัง้ไว้แล้ว 

 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุซิึง่พ้นตําแหนง่ตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้อีกได้ แตจ่ะดํารงตําแหนง่

ตดิตอ่กนัเกินสองวาระไมไ่ด้ 
 



 

 

(คาํแปล) 
 

Chapter 1 
Small and Medium Enterprises Promotion Commission 

 
 Section 6. There shall be the Small and Medium Enterprises Promotion Commission 
comprising the Prime Minister as the Chairperson; the Minister of the Ministry of Industry as 
the Vice-Chairperson; the Minister of the Ministry of Finance, the Minister of the Ministry of 
Agriculture and Cooperatives, the Minister of the Ministry of Commerce, the Permanent-
Secretary of the Ministry of Labor and Social Welfare, the Permanent-Secretary of the 
Ministry of Science, Technology, and Environment, the Permanent-Secretary of the Ministry 
of Industry, the Secretary-General of the Office of the National Economic and Social 
Development Board, the Secretary-General of the Office of Board of Investment, a 
representative of Board of Trade of Thailand, a representative of the Federation of Thai 
Industries, and qualified persons up to ten in number as appointed by the Council of 
Ministers as members; and Director-General as the member and secretary. 
 The qualified members as mentioned in paragraph one shall have knowledge, 
expertise, and experiences in small and medium enterprises, and shall be appointed from 
representatives of Private-Owned Organizations at least six in number. 
 The representatives of Private-Owned Organizations under paragraph two shall be 
small or medium enterprise entrepreneurs in locality at least three in number. 
 
 Section 7. The qualified members shall have the qualifications and shall not be under 
any prohibition as follows: 
 (1) being of Thai nationality; 

(2) not being a bankrupt; 
(3) not being an incompetent person or quasi-incompetent person; 
(4) not being a person sentenced by a final judgment to imprisonment, except for 

negligent offense or petty offense; 
 

Section 8. The qualified members shall hold office for a term of two years. 
In the case where the said qualified members vacate office prior to the expiration of 

the term or in the case where additional qualified members are appointed while the existing 
and qualified members are holding their office, the newly-appointed members shall take 
office as replacement or shall be the additional members holding office in the period of time 
equivalent to the remaining term of office of the existing and appointed members. 

Upon the expiration of the term of office under the foregoing paragraph, if the new 
qualified members have not yet been appointed, the qualified members vacating office upon 
expiration of term of office shall remain in office to carry on the affairs until the newly-
appointed qualified members assume office. 

The qualified members vacating office under Section 8 on expiration of term of office 
may be reelected but may not hold office in excess of two consecutive terms of office. 


