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พระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔ วิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อม  ได้แก่  วิสาหกิจที ่มีจํานวน 

การจ้างงาน  รายได้  มูลค่าสินทรัพย์ถาวร  หรือทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง” 
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มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงแรงงาน   ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ   เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  และผู้ว่าการธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 

(๔) กรรมการภาคเอกชน  ได้แก่  ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ประธานสภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ประธานสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย  และประธานสมาคมธนาคารไทย 

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนสิบคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์เก่ียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ทั้งนี้  ให้แต่งตั้งจากผู้แทนองค์การเอกชน
จํานวนเจ็ดคน  โดยในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อมในภูมิภาค
อย่างน้อยสี่คน  และในส่วนกลางอย่างน้อยหนึ่งคน 

ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการตาม  (๔)  หรือ  (๕)  หรือมีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด   

ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  โดยให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่   
เว้นแต่มีกรรมการตาม  (๔)  และ  (๕)  เหลืออยู่รวมกันไม่ถึงเจ็ดคน” 

มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น  (๙/๑)  ของมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  

“(๙/๑)  เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อกําหนดให้ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือ
รัฐวิสาหกิจที่ เก่ียวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   จัดทํางบประมาณ 
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ในส่วนที่เก่ียวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนคณะหน่ึงเพื่อติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่นตามที่เห็นสมควรเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหน่ึงตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

ให้ นํ าความในมาตรา  ๑๐   และมาตรา  ๑๒   มาใช้ บั งคับแก่การปฏิ บัติหน้ าที่ ของ
คณะอนุกรรมการตามมาตรานี้โดยอนุโลม” 

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น  (๓/๑)  ของมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

“(๓/๑)  ประสานงานกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้มี 
การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี 
ในด้านต่าง ๆ  ที่จําเป็นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ 
ให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๘ ให้มีคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ  ซึ่ งคณะกรรมการแต่งตั้ งจากผู้ มีความรู้  ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์เก่ียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
อธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร  อธิบดีกรมส่ งเสริมอุตสาหกรรม  ผู้ แทนกระทรวงการคลัง  ผู้ แทน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้แทนสํานักงบประมาณ  และผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๓) กรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ   จํ านวน เจ็ ดคนซึ่ งคณ ะกรรมการแต่ งตั้ งจากผู้ มี ความ รู้   
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ เก่ียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  โดยจํานวนสี่คน 
ให้แต่งตั้งจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  แห่งละหนึ่งคน   

ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีไม่ครบไม่ว่า 

ด้วยเหตุใด  ให้คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  โดยให้ถือว่าคณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  เว้นแต่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตามวรรคสาม  ให้กรรมการซึ่งมาประชุม 
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๙ ให้นําความในมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  และมาตรา  ๙  มาใช้บังคับแก่การดํารงตําแหน่ง
ของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร  โดยอนุโลม  เว้นแต่การพ้นจาก
ตําแหน่งตามมาตรา  ๙  (๓)  ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการ” 

มาตรา ๑๐ บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๑ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมและสนับสนุน 
ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสถานการณ์ปัจจุบัน  สมควรเพ่ิมเติมให้มีการใช้รายได้เป็นเกณฑ์
ในการกําหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย  เพ่ือให้การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมกว้างขวางมากขึ้น  แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบและหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เหมาะสม  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่และอํานาจของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ในการประสานงานกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีอันจะส่งเสริมให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีความเข้มแข็งย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


