
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วิสาหกิจ”  หมายความวา กิจการผลิตสินคา กิจการใหบริการ กิจการคาสง 

กิจการคาปลีก หรือกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
“กองทุน”  หมายความวา กองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
“องคการเอกชน”  หมายความวา องคการของเอกชนที่จัดตั้งข้ึนตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยหรือตามกฎหมายเฉพาะที่มีสมาชิกจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเปนวิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดยอมที่ดําเนินการในทางการ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๙ ก/หนา ๑/๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อุตสาหกรรม การบริการ หรือการคา และใหหมายความรวมถึงองคการเอกชนอื่นที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย 

“สํานักงาน”  หมายความวา สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม 
“คณะกรรมการบริหาร”  หมายความวา คณะกรรมการบริหารสํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  วิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดยอม ไดแก วิสาหกิจที่มีจํานวน

การจางงานมูลคาสินทรัพยถาวร หรือทุนจดทะเบียนที่ ชําระแลวตามจํานวนที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา  ๕   ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้  และใหมี อํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
   

 
มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเปนรอง
ประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงแรงงาน* ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี* ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทน
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และผูทรงคุณวุฒิไมเกินสิบสองคนซึ่งแตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี
เปนกรรมการ และผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณเก่ียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากผูแทน
องคการเอกชนอยางนอยหกคน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูแทนองคการเอกชนตามวรรคสอง ตองเปนผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางหรือ
วิสาหกิจขนาดยอมในภูมิภาคอยางนอยสามคน 

 
มาตรา ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

ดังตอไปนี ้
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๓)  ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระหรือในกรณีที่ไดมีการ

แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยู ใหผู
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือ
ดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตจะ
ดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

 
มาตรา ๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๔)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ 
 
มาตรา ๑๐  การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมา

ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๑  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  กําหนดนโยบายและแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
(๒)  กําหนดลักษณะของกิจการอื่นตามมาตรา ๓ เสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือ

ดําเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๓)  กําหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามมาตรา ๔ เสนอ

ตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง 
(๔)  เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ

ประเทศตอคณะรัฐมนตรี และจัดใหมีการเผยแพรรายงานดังกลาวตอสาธารณชนอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง 

(๕)  พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมตามมาตรา ๓๗ 

(๖)  ใหคําแนะนําแกสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการ
เอกชนที่เก่ียวของในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตาม
มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ 

(๗)  เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากร หรือดานอื่นเพื่อ
สงเสริมการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตอสวน
ราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของ 

(๘)  เสนอใหมีกฎหมาย หรือใหมีการแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมาย
เก่ียวกับการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตอสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของ 

(๙)  กําหนดมาตรการเพื่อเสริมสรางความรวมมือและประสานงานระหวางสวน
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการเอกชนทั้งในและตางประเทศ และองคกรระหวาง
ประเทศในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งในประเทศและตางประเทศ 

(๑๐)  กํากับการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร 
(๑๑)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการ 
 
มาตรา ๑๒  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอํานาจ

เรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือใหสงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาได 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยาง
ใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

ใหนํามาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๒ มาใชบังคับแกการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๔  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการอาจ

มอบหมายใหสํานักงาน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการเอกชน เปนผู
ปฏิบัติการ หรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปได 

 
มาตรา ๑๕  ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธาน

อนุกรรมการ และอนุกรรมการ ไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด ๒ 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

   
 

มาตรา ๑๖  ใหจัดตั้งสํานักงานขึ้นเรียกวา “สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม” และใหเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคดังตอไปนี ้

(๑)  กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการกําหนดประเภทและขนาดวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

(๒)  กําหนดประเภทและขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่สมควร
ไดรับการสงเสริมรวมทั้งเสนอแนะนโยบายและแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม 

(๓)  ประสานและจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการเอกชนที่เก่ียวของ 

(๔)  ศึกษาและจัดทํารายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ
ประเทศ 

(๕)  เสนอแนะตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้ง
การดําเนินการใหมีกฎหมายใหม การแกไขเพิ่มเติมหรือการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(๖)  บริหารกองทุนตามนโยบายและมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
บริหาร 

(๗)  ดําเนินงานธุรการของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริหาร และ
คณะอนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารแตงตั้ง 

(๘)  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
หรือตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหสํานักงานเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น 

กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงิน
ทดแทน 

 
มาตรา ๑๗  สํานักงานมีอํานาจหนาที่กระทําการตางๆ ภายในขอบแหง

วัตถุประสงค ตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๖ และอํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑)  จัดใหไดมา ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิตางๆ เชา ให

เชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ ขายหรือจําหนายโดยวิธีอ่ืน
ใดซึ่งสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพย ตลอดจนรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

(๒)  กูยืมเงิน หรือใหกูยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสินหรือ
ลงทุน ทั้งนี้เพ่ือการวิจัย พัฒนา และสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้นโดยรวมเทานั้น 

(๓)  ใหความอุดหนุนหรือชวยเหลือเพ่ือการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 

(๔)  เขารวมกิจการกับบุคคลอื่น หรือถือหุนในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน
จํากัดเพื่อประโยชนแกการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(๕)  รวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการเอกชน
ทั้งในและตางประเทศ เพ่ือประโยชนในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(๖)  รับคาตอบแทนและคาบริการในการใหบริการภายในขอบเขตแหง
วัตถุประสงคของสํานักงานรวมทั้งทําความตกลงกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคาตอบแทนและ
คาบริการนั้น 

(๗)  กระทําการอยางอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของสํานักงาน 

การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การลงทุน การใหความอุดหนุน การใหความ
ชวยเหลือจากเงินกองทุนหรือการเขารวมกิจการหรือถือหุนตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ถาเปน
จํานวนเงินเกินวงเงินที่คณะกรรมการบริหารกําหนดตามมาตรา ๒๐ (๑๒) ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 

 
มาตรา ๑๘  ใหมีคณะกรรมการบริหารสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ประกอบดวยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม และ
ผูทรงคุณวุฒิอีกเจ็ดคนซึ่งคณะกรรมการแตงตั้ง เปนกรรมการ และผูอํานวยการเปนกรรมการและ
เลขานุการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณเก่ียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และมิไดเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ
เงินเดือนประจําจํานวนอยางนอยหาคน 

 
มาตรา ๑๙  ใหนําความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใชบังคับแกการ

ดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโดยอนุโลม เวนแตการพนจาก
ตําแหนงตามมาตรา ๙ (๓) ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๒๐  คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่วางนโยบายบริหารงาน ควบคุม 

กํากับดูแล กิจการโดยทั่วไป และรับผิดชอบซึ่งกิจการของสํานักงาน อํานาจหนาที่เชนวานี้ให
รวมถึง 

(๑)  พิจารณาอนุมัติการดําเนินการของสํานักงานตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) 
(๔) และ (๕) เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา 

(๒)  เสนอแนะและใหความเห็นตอคณะกรรมการและรัฐมนตรีในเรื่องที่เก่ียวกับ
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(๓)  อนุมัติแผนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณที่สํานักงานจะ
ดําเนินการในแตละป 

(๔)  กําหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารกองทุนของสํานักงาน 
(๕)  พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชในกิจการที่กําหนดไวในมาตรา ๓๔ 
(๖)  ออกขอบังคับเกี่ยวกับการบัญชี และการเงินของสํานักงาน 
(๗)  ออกขอบังคับวาดวยการจัดแบงสวนงาน การบริหารงาน และการ

ปฏิบัติงานของสํานักงาน 
(๘)  กําหนดจํานวน ตําแหนง ระยะเวลาจาง อัตราเงินเดือน คาจาง และเงินอื่น

ของพนักงานและลูกจาง 
(๙)  ออกขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การกําหนดตําแหนง การ

กําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาจาง การเลื่อนเงินเดือนหรือคาจาง การออกจากงาน วินัย การ
ลงโทษ และการอุทธรณการลงโทษทางวินัย การรองทุกขของพนักงานและลูกจาง รวมทั้งการ
บริหารงานบุคคลโดยทั่วไป 

(๑๐)  ออกขอบังคับวาดวยการคัดเลือกผู อํานวยการ การปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการ และการมอบใหผูอ่ืนรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนผูอํานวยการ 

(๑๑)  ออกขอบังคับวาดวยสวัสดิการหรือการสงเคราะหอ่ืนแกพนักงานและ
ลูกจาง 

(๑๒)  วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกูยืมเงิน และการให
กูยืมเงิน รวมทั้งการลงทุน การใหความอุดหนุน หรือการใหความชวยเหลือจากเงินกองทุน หรือ
การเขารวมกิจการ หรือถือหุน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๓)  วางระเบียบเกี่ยวกับอํานาจหนาที่และวิธีการบริหารหรือจัดการกองทุน
ของผูจัดการกองทุนตามมาตรา ๓๖ 

(๑๔)  วางระเบียบการรับและเบิกจายเงินของกองทุน 
(๑๕)  จัดทํารายงานการรับและการจ ายเงินของกองทุนเพื่อ เสนอตอ

คณะกรรมการ 
การจัดสรรเงินกองทุนตาม (๕) และการกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ

ตาม (๑๒) (๑๓) และ (๑๔) เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว จึงใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๒๑  คณะกรรมการบริหารมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ

ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายได 
ใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการบริหารและ

คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารแตงตั้งโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๒  ใหประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ และ

อนุกรรมการในคณะกรรมการบริหาร ไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๒๓  ใหคณะกรรมการบริหารเปนผูแตงตั้งผูอํานวยการ รวมทั้งกําหนด

เงินเดือนและประโยชนตอบแทนของผูอํานวยการ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและ
ใหเปนไปตามสัญญาจางที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 

 
มาตรา ๒๔  ผูอํานวยการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(๑)  เปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณเก่ียวกับวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม 
(๒)  เปนผูสามารถปฏิบัติงานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลา 
(๓)  ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา ผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง พนักงานสวนทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน พนักงาน หรือลูกจางประจํา
ของสํานักงาน 

(๔)  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ 
 
มาตรา ๒๕  ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป 
ผูอํานวยการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารง

ตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
 
มาตรา ๒๖  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๕ ผูอํานวยการ

พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  ลาออก 
(๓)  คณะกรรมการบริหารใหออกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
(๔)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔ 
 
มาตรา ๒๗  ผูอํานวยการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  บริหารกิจการของสํานักงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่

ของสํานักงานและตามนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการบริหาร และบังคับ
บัญชาพนักงานและลูกจางของสํานักงาน 

(๒)  รับผิดชอบในการจัดการและดําเนินงานของสํานักงานตามที่คณะ
กรรมการบริหารมอบหมาย 

(๓)  วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานโดยไมขัดหรือแยงกับ
ขอบังคับที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 

 
มาตรา ๒๘  ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของ

สํานักงานและเพื่อการนี้ ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได
ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 

 
มาตรา ๒๙  ใหสํานักงานวางและถือไวซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมแกกิจการแยก

ตามประเภทงานสวนที่สําคัญ มีสมุดบัญชีแสดงรายการรับและจายเงิน สินทรัพย และหนี้สินที่
แสดงกิจการที่เปนอยูตามความจริง และถูกตองตามประเภทงาน พรอมดวยขอความและหลักฐาน
อันเปนที่มาของรายการนั้นๆ และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา 

 
มาตรา ๓๐  ใหสํานักงานจัดทํางบดุล บัญชีทําการ บัญชีแสดงรายรับ และบัญชี

แสดงรายจาย สงผูสอบบัญชี และใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับ
แตวันสิ้นปบัญชีทุกป และใหถือวันที่ ๓๑ ธันวาคม เปนวันสิ้นปบัญชี 

ใหผูสอบบัญชีที่คณะกรรมการบริหารเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของสํานักงานทุก
รอบป แลวทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อเสนอคณะกรรมการ 

ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองรายงานผลการตรวจสอบบัญชี
ตามวรรคสอง 

 
มาตรา ๓๑  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป ใหสํานักงานทํา

รายงานประจําปเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อเสนอคณะกรรมการ โดยแสดงงบดุลบัญชีทํา
การ บัญชีแสดงรายรับ และบัญชีแสดงรายจายที่ผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตองแลว พรอมทั้ง
รายงานของผูสอบบัญชีรวมทั้งแสดงผลงานของสํานักงานในปที่ลวงมาดวย 

 
หมวด ๓ 

กองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

มาตรา ๓๒  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานเรียกวา “กองทุน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม” ประกอบดวย 

(๑)  เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 
(๒)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป 
(๓)  เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพ่ือสมทบกองทุน 
(๔)  ดอกผลหรือรายไดของกองทุน 
(๕)  เงินอื่นที่ไดรับมาเพื่อดําเนินการกองทุน 
เงินทุนประเดิมตาม (๑) และเงินอุดหนุนตาม (๒) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรใหแก

สํานักงานโดยตรงเปนจํานวนที่ เพียงพอสําหรับคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของสํานักงาน 

 
มาตรา ๓๓  รายไดของกองทุนและของสํานักงานใหนําสงเขากองทุนเพื่อใชใน

กิจการตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ โดยไมตองสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวย
เงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

 
มาตรา ๓๔  เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้ 
(๑)  ใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหรือกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมกูยืมสําหรับดําเนินการกอตั้ง ปรับปรุง และพัฒนากิจการของวิสาหกิจ หรือกลุม
วิสาหกิจนั้นใหมีประสิทธิภาพและขีดความความสามารถเพิ่มขึ้น 

(๒)  ใหความชวยเหลือสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการ
เอกชนเพื่อนําไปใชดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(๓)  เปนเงินชวยเหลืออุดหนุนการดําเนินการใด รวมกิจการ รวมทุน หรือลงทุน
ใดที่เก่ียวกับการกอตั้ง การขยายกิจการ การวิจัย พัฒนาและการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นโดยรวม ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ 

(๔)  เปนคาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงานและการบริหารกองทุน 
 
มาตรา ๓๕  ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา ๒๐ (๕) ให

คณะกรรมการบริหารพิจารณาใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมตามมาตรา ๓๗ 

ในกรณีเปนการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใหวิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดยอม 
หรือกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกูยืมตามมาตรา ๓๔ (๑) ใหคณะกรรมการบริหาร
พิจารณากําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินที่กูยืมจากกองทุน อัตราดอกเบี้ย และหลักประกันตาม
ความจําเปนและเหมาะสมดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีเปนการใหความชวยเหลือสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
องคการเอกชนตามมาตรา ๓๔ (๒) ใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาความจําเปนตาม
แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือองคการเอกชนนั้นโดยในสวนของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
ใหคํานึงถึงงบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนที่สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
นั้นไดรับการจัดสรรไวแลวดวย 

 
มาตรา ๓๖  คณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายใหสถาบันการเงินที่มีนโยบาย

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เห็นสมควรเปนผูจัดการกองทุนในเงินกองทุนสวนที่
จัดสรรตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๒ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนดโดย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามมาตรา ๒๐ (๑๓) 

ระเบียบตามวรรคหนึ่งตองสอดคลองกับแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ 

 
หมวด ๔ 

แผนปฏบิัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
   

 
มาตรา ๓๗  ใหสํานักงานจัดทําแผนปฏิบัติการเรียกวา “แผนปฏิบัติการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม” เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายและแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมตามมาตรา  ๑๑ (๑) เสนอตอคณะกรรมการบริหาร เ พ่ือเสนอให
คณะกรรมการใหความเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามวรรคหนึ่ง เมื่อ
คณะกรรมการใหความเห็นชอบแลว ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๘  แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตาม

มาตรา ๓๗ ใหสํานักงานจัดทําโดยการประสานงานกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของโดยคํานึงถึงผลการวิจัยและพัฒนาตลอดจนสภาพความจําเปนและเง่ือนไข
ดานเศรษฐกิจและสังคมของปญหาดังกลาวที่สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจนั้น
ตองดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยอาจจัดทําเปนแผนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว ทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาคตามความเหมาะสม และควรจะตองประกอบดวยแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม หรือมาตรการในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑)  การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในชุมชน ในภูมิภาค  และใน
ทองถ่ินชนบทโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรในทองถ่ินอยางเหมาะสม 

(๒)  การสนับสนุนและชวยเหลือดานการเงินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมใหมีประสิทธิภาพและขีดความสามารถเพิ่มขึ้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  การพัฒนาหรือจัดตั้งตลาดทุนหรือตลาดเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม 

(๔)  การพัฒนาความรูความสามารถของผูประกอบการและบุคลากรในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในดานการบริหาร การจัดการ การตลาด การผลิต และการพัฒนา 

(๕)  การพัฒนาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในดานการจัดการ
การผลิต การบริหารงานบุคคล การเงิน การตลาด ตลอดจนการจัดการเชิงประยุกตอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ 

(๖)  การพัฒนาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งในดาน
คุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงการสงเสริมภาพลักษณ การพัฒนารูปแบบ และการบรรจุผลิตภัณฑ 

(๗)  การสงเสริมหรือการสนับสนุนดานการตลาด การขยายตลาดทั้งระดับใน
ประเทศและตางประเทศ 

(๘)  การสงเสริม วิจัย และพัฒนา รวมทั้งการถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เหมาะสมสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนการผสมผสานหรือประยุกต
เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

(๙)  การสนับสนุนดานขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับการประกอบวิสาหกิจ 
ตลอดจนการสงเสริมพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑๐)  การสงเสริมเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงและสนับสนุนระหวางวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมกับวิสาหกิจขนาดใหญ 

(๑๑)  การสงเสริมการรวมกลุมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน หรือเพ่ือดําเนินธุรกิจรวมกัน 

(๑๒)  การสงเสริมและพัฒนาองคการเอกชนที่มีบทบาทในการสงเสริมและ
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(๑๓)  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการลงทุนและการประกอบวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอม 

(๑๔)  การใหสิทธิและประโยชนเพ่ือสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
หรือเพ่ือขจัดความเสียเปรียบหรือความจํากัดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(๑๕)  การสงเสริมสนับสนุนทางวิชาการดานอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
และดานสุขอนามัย 

(๑๖)  การปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบ ข้ันตอน วิธีการ และวิธีปฏิบัติที่เปน
อุปสรรคและเพิ่มตนทุนตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(๑๗)  การสงเสริมสนับสนุนดานลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา และ
ทรัพยสินทางปญญาอื่น 

(๑๘)  เร่ืองอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินงานเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดตั้งวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมขึ้นใหม ตลอดจนการชวยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สามารถดําเนินการตอไป หรือรวมทั้งสามารถขยายกิจการ และแขงขันกับกิจการอื่นทั้งในประเทศ
และตางประเทศได 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมให
สํานักงานประสานกับองคการเอกชนดวย 

 
มาตรา ๓๙  ใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่มีหนาที่

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รายงานผลการ
ดําเนินงานตอคณะกรรมการอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตามแบบรายงานที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๔๐  เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมตามมาตรา ๓๗ บรรลุเปาหมายและเพื่อประโยชนในการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนและการกําหนดแผนปฏิบัติการดังกลาว ใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจที่มีหนาที่ตามแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจัดทําและ
รับรองสถิติขอมูลเก่ียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมออกเผยแพร 

รายละเอียดของสถิติขอมูลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการ
กําหนด 

สถิติขอมูลที่จะทําการเผยแพรตามวรรคหนึ่ง ตองเปนสถิติขอมูลที่แสดง
ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแตละสาขา เวนแตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมที่มีสวนไดเสียในเรื่องนั้นจะยินยอมใหเผยแพรสถิติขอมูลในรายละเอียดอื่นไดดวย 

ใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจสงสถิติขอมูลที่จัดทําข้ึนตาม
วรรคหนึ่งใหสํานักงานเพ่ือเก็บรวบรวมไวเปนขอมูลประกอบการจัดทํานโยบายและแผนการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมถึงการจัดทํารายงานสถานการณและแผนปฏิบัติ
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอไป 

 
มาตรา ๔๑  เพ่ือประโยชนในการจัดทําสถิติขอมูลเก่ียวกับวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๔๐ ใหรัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมหรือกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือองคการเอกชนที่ตองรายงาน
สถิติขอมูลตอสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๔๐ 

 
หมวด ๕ 

การสงเสริมและการสนับสนุนของรัฐ 
   

 
มาตรา ๔๒  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมหรือองคการเอกชน ที่ประสงคจะขอรับความชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุนจาก
กองทุนตามมาตรา ๓๔ ใหย่ืนคําขอตอสํานักงาน หรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการบริหาร โดย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการมอบหมายใหเปนผูจัดการกองทุน หรือสวนราชการ หนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่คณะกรรมการบริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมอบหมาย 
แลวแตกรณี พรอมดวยรายละเอียดแสดงแผนงานและโครงการที่จะดําเนินการ 

การขอและการใหความชวยเหลือ การสงเสริม หรือการสนับสนุน ตลอดจน
คุณสมบัติของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ
องคการเอกชนที่มีสิทธิขอความชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๓  ในการพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุนตาม

มาตรา ๔๒ ใหสํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพิจารณาจัดสรรใหสอดคลอง
กับแผนงาน โครงการกิจกรรม หรือมาตรการตามมาตรา ๓๘ โดยคํานึงถึงความเปนไปไดและ
ความจําเปนในทางเศรษฐกิจการเงินการลงทุน และเงินทุนหมุนเวียนของวิสาหกิจ กลุมวิสาหกิจ 
หรือองคการเอกชนผูย่ืนคําขอ 

 
มาตรา ๔๔  เพ่ือประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ือสงเสริม

และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมีความสามารถในการประกอบกิจการและแขงขัน
กับกิจการอื่น ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดประเภทและขนาดของวิสาหกิจที่คณะกรรมการ
เห็นวาสมควรไดรับสิทธิและประโยชน เพ่ือเสนอแนะใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจที่มีอํานาจหนาที่ในเรื่องสิทธิและประโยชนดังกลาว พิจารณาดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจนั้น 

ในการเสนอแนะตามวรรคหนึ่ง ใหระบุรายละเอียดของสิทธิและประโยชนที่จะให
เพ่ือเปนการจูงใจในการประกอบกิจการ รวมตลอดถึงหลักเกณฑ เง่ือนไข และระยะเวลาในการรับ
สิทธิและประโยชนของวิสาหกิจนั้นไวดวย 

 
หมวด ๖ 

การเพิกถอนการสงเสริมและการสนับสนนุของรัฐ 
   

 
มาตรา ๔๕  ในกรณีที่ปรากฏวาผูประกอบวิสาหกิจ กลุมวิสาหกิจ หรือองคการ

เอกชนใดกระทําการโดยไมสุจริต เพ่ือใหวิสาหกิจ กลุมวิสาหกิจ หรือองคการเอกชนของตนมีสิทธิ
ไดรับการชวยเหลือสงเสริม หรือสนับสนุนตามมาตรา ๔๒ หรือไดรับสิทธิและประโยชนที่สวน
ราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่มีอํานาจหนาที่ กําหนดตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการตามมาตรา ๔๔ ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอน การชวยเหลือ สงเสริมหรือ
สนับสนุน รวมถึงใหสิทธิและประโยชนที่วิสาหกิจ กลุมวิสาหกิจ หรือองคการเอกชนไดรับตาม
บทบัญญัติดังกลาวไดไมเกินหาปนับแตวันที่คณะกรรมการพิจารณาสั่งเพิกถอนการชวยเหลือ 
สงเสริม หรือสนับสนุน และใหสิทธิและประโยชนดังกลาว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๖  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม หรือองคการเอกชนใด มิไดรายงานสถิติขอมูลตามมาตรา ๔๑ อาจถูกตัดสิทธิการ
ไดรับการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน และสิทธิและประโยชน ตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๔ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรตัดการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน และ
สิทธิและประโยชนตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานแจงรายชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือองคการเอกชนนั้น ใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจที่มีหนาที่ตามแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือที่มี
อํานาจหนาที่ในเรื่องสิทธิและประโยชนตามมาตรา ๔๔ พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจนั้น 

 
มาตรา ๔๗  สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่ไดรับขอเสนอแนะ

จากคณะกรรมการตามมาตรา ๑๑ (๕) (๖) (๗) และ (๘) และมาตรา ๔๔ หรือตองดําเนินการ
ตามที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๖ วรรคสอง ตองพิจารณา
ดําเนินการใหเปนไปตามขอเสนอแนะหรือขอกําหนดของคณะกรรมการ ในกรณีที่เห็นวาไมอาจ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะหรือขอกําหนดของคณะกรรมการได ใหรายงานประธานกรรมการ
หรือผูซึ่งประธานกรรมการมอบหมายพิจารณาพรอมรายละเอียดแสดงเหตุผลภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ไดรับขอเสนอแนะหรือขอกําหนดเชนวานั้น หรือไดรับแจงคําส่ังของคณะกรรมการ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือผูซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเห็นควร
ดําเนินการกับรายงานตามวรรคหนึ่งประการใด ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป 

 
หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๘  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๒ ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๔๙  ในวาระเริ่มแรก ใหอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรมปฏิบัติหนาที่ใน

ตําแหนงกรรมการ และเลขานุการในคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร และใหกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมดําเนินงานในหนาที่ของสํานักงานไปกอนจนกวาจะไดมีการจัดตั้งสํานักงานและมีการ
แตงตั้งผูอํานวยการ ทั้งนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมซึ่งเปนกลุมวิสาหกิจสวนใหญของประเทศและมีความสําคัญตอกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมยังขาดความสามารถในการประกอบการทั้งทางดานเทคโนโลยี การผลิต การ
จัดการ การตลาด และการเงิน ทําใหไมอาจแขงขันกับวิสาหกิจขนาดใหญได และประกอบกับใน
สภาพการณปจจุบันประเทศไทยตองเปดเสรีทางดานการลงทุน การบริการ และการคา จึงทําให
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประสบภาวะที่ตองแขงขันกับกิจการคาทํานองเดียวกันมาก
ย่ิงข้ึนทั้งระดับภายในประเทศและระดับนานาชาติ ดังนั้น เพ่ือใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมสามารถพัฒนากิจการใหเกิดความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ และเปนตัวจักรสําคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงสมควรจัดใหมีกระบวนการชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุน และ
มาตรการดานสิทธิและประโยชนที่เหมาะสม นอกจากนี้ สมควรจัดตั้งสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดลางและขนาดยอมเปนศูนยกลางประสานระบบการทํางานของสวนราชการ องคกรของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจที่มีหนาที่สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อใหเกิดความตอเนื่องและ
สอดคลองในทิศทางเดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ปรียนันท/แกไข 

๒๗  /  ๒  /  ๔๕ 
A+B (C) 

 
ศุภสรณ และ อภิสิทธิ ์

ผูจัดทาํ 
๑๔/๐๕/๔๖ 

 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 

 
มาตรา ๑๑๓  ในพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหแกไขคําวา “ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เปน “ปลัดกระทรวง
แรงงาน” และคํ าว า  “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่ งแวดลอม” เปน 
“ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย”ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 

 
พรพิมล/แกไข 
๒๒/๑๐/๔๕ 

A 
 

ปาจรีย/นิลวรรณ จัดทํา 
๒๘ ก.ค. ๔๖ 

 
สัญชัย/ปรับปรุง 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ 

 
 


