(ต้ นฉบับ )
พระราชบัญญัตสิ ่ งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
พ.ศ. 2543
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543
เป็ นปี ที่ 55 ในรัชกาลปั จจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้ าฯ ให้ ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรให้ มีกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
พระราชบัญญัตนิ ี ้มีบทบัญญัตบิ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรี ภาพ
ของบุคคล ซึง่ มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้ กระทํา
ได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชบัญญัตขิ ึ ้นไว้ โดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี ้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ ี ้เรี ยกว่า
ขนาดย่ อม พ.ศ. 2543”
ไป

“พระราชบัญญัตส
ิ ่ งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

มาตรา 2 พระราชบัญญัตใิ ห้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ น
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตนิ ี ้
“วิสาหกิจ” หมายความว่า กิจการผลิตสินค้ า กิจการให้ บริ การ กิจการค้ าส่ง กิจการค้ าปลีก หรื อ
กิจการอื่นตามที่รัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
“องค์ การเอกชน” หมายความว่า องค์การของเอกสารที่จด
ั ตังขึ
้ ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์หรื อตามกฎหมายเฉพาะที่มีสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนสมาชิกทังหมด
้
เป็ น
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางหรื อขนาดย่อมที่ดําเนินการในทางการอุตสาหกรรม การบริ การ หรื อการค้ า
และให้ หมายความรวมถึงองค์การเอกชนอื่นที่รัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้ วย
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

“คณะกรรมการบริ หาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริ หารสํานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม
“ผู้อาํ นวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม
“รั ฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผ้ รู ักษาการตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
มาตรา 4 วิสาหกิจขนาดกลางหรื อวิสาหกิจขนาดย่อม ได้ แก่ วิสาหกิจที่มีจํานวนการจ้ างงาน
มูลค่าสินทรัพย์ถาวร หรื อทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ วตามจํานวนที่กําหนดไว้ ในกฎกระทรวง
มาตรา 5 ให้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ และให้ มี
อํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บงั คับได้

(คําแปล)
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.

(ต้ นฉบับ )
หมวด 1
คณะกรรมการส่ งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
มาตรา 6 ให้ มีคณะกรรมการส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้ วย
นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรมเป็ นรองประธานกรรมการ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
พาณิชย์ ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้ อม
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ผู้แทนสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสิบสองคนซึง่ แต่งตังโดยคณะรั
้
ฐมนตรี เป็ นกรรมการ และผู้อํานวยการ
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึง่ ต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยในจํานวนนี ้ให้ แต่งตังจากผู
้
้ แทนองค์การเอกชนอย่างน้ อย
หกคน
ผู้แทนองค์การเอกชนตามวรรคสองต้ องเป็ นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางหรื อวิสาหกิจขนาดย่อม
ในภูมภิ าคอย่างน้ อยสามคน
มาตรา 7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ ้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี ้
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(3) ไม่เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
มาตรา 8 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒมิ ีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสองปี
ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิ ้ นจากตําแหน่งก่อนวาระ หรื อในกรณีท่ีได้ มีการแต่งตังกรรมการ
้
ผู้ทรงคุณวุฒเิ พิม่ ขึ ้นในระหว่างที่กรรมการซึง่ แต่งตังไว้
้ แล้ วยังมีวาระอยู่ ให้ ผ้ ไู ด้ รับแต่งตังให้
้ ดาํ รงตําแหน่ง
แทนหรื อเป็ นกรรมการเพิม่ ขึ ้นอยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ได้ รับแต่งตังไว้
้ แล้ ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิ ง่ึ พ้ นตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตังอี
้ กได้ แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

(คําแปล)
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 PermanentSecretary 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 newlyappointed 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.

