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เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม (The Industrial Economists) 

 
ความหมายของอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม หมายถึง การผลิตส่ิงของ ตลอดจนการแยกเอาแรธาตุมาใชประโยชน เพื่อ
จําหนายเปนสินคาตอไป ซ่ึงการผลิตส่ิงของนั้น เปนการนําเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติ มาแปรสภาพ
ใหมีมูลคาเพิ่ม หรือใชประโยชนเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป หรือเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมีวัตถุดิบ
คนหรือเคร่ืองจักร เปนอุปกรณในการผลิต สวนการแยกแรธาตุมาใชประโยชนจะรวมถึง การขุดแร 
การตกแตง และการถลุงแรดวย 
นักเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 
 นัก                              : บุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ 
 เศรษฐศาสตร           : วิชาท่ีวาดวยการเลือกหนทาง ท่ีจะใชปจจัยการผลิตท่ีมีอยูอยางจํากัด 
ใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยท่ีมีอยูอยางไมจํากัด 
 อุตสาหกรรม            : การแปรสภาพ หรือกระบวนการผลิตซ่ึงเปนการนําวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติมาแปรสภาพใหเปนสินคา โดยกอใหเกิดมูลคาเพ่ิม แจกแจงออกเปนคาแรง ผลกําไร 
ดอกเบ้ีย และคาเชา ซ่ึงนําไปสูการจางงาน และการบริโภคเพิ่มข้ึน 
 นักเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม หมายถึง ผูประมวลโครงการตางๆ ในการเลือกวิเคราะห
ความเปนไปได และเปนผูท่ีเส่ียงในการลงทุน โดยหวังผลตอบแทนในรูปของกําไร เปนผูรวบรวม
ความคิด  ระดมเงินทุน  และปจจัยการผลิต  เพื่อผลิตสินคาออกมาขาย  และตองเปนผู ท่ี มี
ความสามารถในการประกอบการดวย หรือหมายถึงบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ ซ่ึงศึกษาถึง
วิธีการตางๆท่ีจัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากัด มาแปรสภาพใหเปนสินคา โดย
กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม และกอใหเกิดประโยชนตอมนุษยและสังคมมากท่ีสุด 
การแบงประเภทอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
 1. อุตสาหกรรมขนาดใหญ เปนอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนเกิน 100 ลานบาท มีการ
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังดานการบริหารและการผลิต ผูบริหารทุกดานมีเจาหนาท่ี ท่ีมี
ความสามารถเรียงลําดับลงไป มีคนงานเปนพันคน ใชเคร่ืองจักรอัตโนมัติเกือบท้ังระบบ เชน 
โรงงานถลุงเหล็ก โรงงงานเคมี เปนตน 
 2. อุตสาหกรรมขนาดกลาง เปนอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนเกิน 10 ลานบาทข้ึนไป ใช 
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คนงานท่ีมีความสามารถดําเนินงาน มีเคร่ืองจักรบางสวน และบางสวนก็ยังใชแรงงานคน 
 3. อุตสาหกรรมขนาดยอม สวนใหญเปนอุตสาหกรรมข้ันพื้นฐาน มีการลงทุนไมเกิน 
2 ลานบาท มีคนงานไมมากนัก มีเคร่ืองจักรชวยผอนแรงบาง เชน โรงงานหีบหอ โรงงานผลิต
ช้ินสวนรถยนต โรงกลึง เปนตน 
 4. อุตสาหกรรมในครอบครัว มักเปนหัตถกรรม และทําในท่ีอยูอาศัย ใชแรงงานใน
ครอบครัว วาจางคนงานภายนอกบางเปนคร้ังคราว มีเคร่ืองมืองายๆ เปนเคร่ืองผอนแรง เชน 
เคร่ืองปนดินเผา การแกะสลัก เปนตน 
การแบงประเภทอุตสาหกรรมตามวิธีของการดําเนินงาน 
 1. อุตสาหกรรมสกัดจากธรรมชาติ (Extractive Industry) ไดแก การสกัด หรือแยก
ประเภท หรือนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชน เชน การทําเหมืองแร การประมง การทําปา
ไม เปนตน 
 2. อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Industry) หมายถึง การนําเอาวัตถุดิบจาก
อุตสาหกรรมท่ีสกัดจากธรรมชาติมาผลิตเปนวัตถุดิบสําเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ เชน กระดาษ ผา เปน
ตน 
 3. อุตสาหกรรมการขนสง (Transporting Industry) ไดแก เดินเรือ การเดินอากาศ เปนตน 
 4. อุตสาหกรรมการบริการ (Service Industry) เชน อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
อุตสาหกรรมการโรงแรม เปนตน 
การแบงประเภทอุตสาหกรรมตามลักษณะการใช 
 1. อุตสาหกรรมสินคาทุน (Producer Goods Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมสินคา
สําหรับใชในการผลิต สําหรับโรงงานอ่ืน เชน เคร่ืองจักร 
 2. อุตสาหกรรมสินคาบริโภค (Consumer Goods Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีผลิต
สินคาสําหรับการบริโภค 
การแบงประเภทอุตสาหกรรมตามสภาพ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ 
 1. ประเภทถาวร หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีทําการผลิตผลิตภัณฑท่ีมีความคงทน หรือมีอายุ
การใชงานในระยะยาว เชน เคร่ืองจักร 
 2. ประเภทกึ่งถาวร หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีทําการผลิตผลิตภัณฑท่ีมีอายุการใชงานใน
ระยะส้ัน เชน หลอดไฟ เส้ือผา ดินสอ ฯลฯ 
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 3. ประเภทไมถาวร หรือประเภทใชส้ินเปลือง หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีทําการผลิต
ผลิตภัณฑเพื่อใชงานเพียงคร้ังเดียวก็แปรสภาพไป  ไมอาจนํามาใชประโยชนได อีก  เชน 
อุตสาหกรรมสําเร็จรูป อุตสาหกรรมปโตรเคมี 
การแบงประเภทอุตสาหกรรมตามลําดับ 
 1. อุตสาหกรรมเบ้ืองตน (Primary Industry) เปนการผลิตซ่ึงใชวัตถุดิบสําหรับใช
ประกอบอยางอ่ืน 
 2. อุตสาหกรรมท่ีสอง (Secondary Industry) คือ การนําเอาวัตถุดิบจากอุตสาหกรรม
เบ้ืองตนมาทําการผลิตเปนสินคา 
 3. อุตสาหกรรมท่ีสาม (Tertiary Industry) ไดแก กิจกรรมดานการบริการ 
การแบงประเภทอุตสาหกรรมตามขนาด 
 1. อุตสาหกรรมขนาดใหญ (Large Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีใชเงินทุนเปน
จํานวนมาก  จะตองมีเจาหนาท่ี ท่ีมีความรูความสามารถ  และมีคนงานจํานวนมาก  ไดแก 
อุตสาหกรรมถลุงเหล็กกลา อุตสาหกรรมผลิตรถยนต 
 2. อุตสาหกรรมขนาดกลาง (Medium Scale Industry) เปนอุตสาหกรรมท่ีใชเงินทุนนอย
กวาอุตสาหกรรมขนาดใหญ แตตองใชคนท่ีมีความรูความสามารถโดยเฉพาะ คนงานอาจมีจํานวน
มาก หรือนอยแลวแตขนาดการผลิตอุตสาหกรรมนั้นๆ ไดแก อุตสาหกรรมประกอบรถยนต 
อุตสาหกรรมทอผา 
 3. อุตสาหกรรมขนาดยอม (Small Scale Industry) เปนอุตสาหกรรมท่ีใชเงินทุนนอยกวา
อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดใหญ 
 4. อุตสาหกรรมในครอบครัว (Cottage Industry) เปนอุตสาหกรรมท่ีทําในครอบครัว ใช
แรงงานภายในครอบครัวเปนสวนใหญ เชน ผลิตเคร่ืองปนดินเผา จักสาน เคร่ืองเงิน 
 5. อุตสาหกรรมหัตถกรรม (Handicraft Industry) เปนอุตสาหกรรมท่ีผลิตโดยชางฝมือ
เพียงคนเดียว หรือลูกจางอีกราวๆ 2-3 คน ไมมีการแบงงานกันทํา ไดแก ชางปน ชางตีเหล็ก และ
ชางฝมืออ่ืนๆ 
ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของนักอุตสาหกรรม 
 1. ปญหาทางดานการเงิน เนื่องจากสถาบันการเงินภายในประเทศมีไมเพียงพอ และ
สถาบันการเงินท่ีมีอยูมีอัตราดอกเบ้ียสูง อัตราการแลกเปล่ียนเงินตราอยูในภาวะท่ีไมแนนอน ทําให
เกิดการเส่ียงในการลงทุน 
 2. ปญหาดานเทคโนโลยี เนื่องจากอุตสาหกรรมในประเทศขาดแคลนเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย สวนใหญเปนเทคโนโลยีแบบเกา ทําใหขาดประสิทธิภาพในการผลิต การใชแรงงาน
คอนขางตํ่า และไมมีความเขาใจดานเทคนิคเพียงพอ ตองวาจางชาวตางชาติในการถายทอดเทคนิค
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 3. นโยบายของรัฐบาล มีความผันผวนทางการเมืองอยูเสมอ สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ 
เชน การลงทุน การวางแผนโครงการ และบางคร้ังถึงกับทําใหธุรกิจเกิดการลงทุนในที่สุด เชน การ
ลดคาเงิน และนโยบายดานอุตสาหกรรมท่ีกําหนดออกมาก็ไมเจาะจงใหแนชัด  และมีการ
เปล่ียนแปลงอยูเสมอ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลชุดใหม ไมมีหลักประกันแกผูประกอบการ
ธุรกิจวาจะไมโอนกิจการเปนของรัฐ หรือรัฐจะผลิตสินคาออกมาแขงขันกับเอกชน ทําใหผูประ- 
การไมกลาตัดสินใจลงทุน 
 4. รสนิยมของผูบริโภค ถาการผลิตของประเทศไมเพียงพอกับผูบริโภค และคุณภาพไมดี
พอ เปนผลใหคนสวนใหญนิยมของจากตางประเทศ เพราะมักคิดวาของตางประเทศดีกวาสินคาท่ี
ผลิตในประเทศ ซ่ึงเปนการปลูกฝงคานิยมชมชอบวาเปนคนใชของนอก 
 5. ความขัดแยงกันเองภายในวงอุตสาหกรรม มีการแขงขันทางดานการคา โดยมีการตัด
ราคากันเองเพื่อแยงตลาด การลดราคาการแขงขันทําใหบริษัทตางๆ ตองขาดทุนและลมเลิกกิจการ
ไปในท่ีสุด ความขัดแยงทางดานนโยบายไมใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน 
 6. การกระจายอุตสาหกรรม หรือความคิดความเขาใจในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสวน
ใหญเปนอุตสาหกรรมเลียนแบบ ไมคอยมีความคิดเปนของตนเอง การทําอุตสาหกรรมก็มีขอบเขต
จํากัด แนวคิดท่ีปรับปรุงศึกษาไมมี ไมคํานึงถึงความเหมาะของอุตสาหกรรมน้ันๆ ไมมีการวางแผน
อุตสาหกรรม 
 7. การขาดแคลนกําลังคนในภาคอุตสาหกรรม การขาดแคลนแรงงานท่ีมีความรู ความคิด
ริเร่ิมทางดานอุตสาหกรรม สวนใหญมีรสนิยมในการรับราชการ ไมมีความรับผิดชอบงาน ไมมีการ
ฝกใหเกิดความรับผิดชอบ ยกยองบารมีมากกวาคุณธรรม 
 8. การขาดแคลนปจจัยพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจ การสาธารณูปโภคตางๆ ไมได
เอ้ืออํานวยความสะดวกแกอุตสาหกรรมอยางเพียงพอ เชน ถนน ไฟฟา ประปา โทรศัพท เปนตน 
 9. ขาดแคลนวัตถุดิบ อุตสาหกรรมสวนใหญตองพึ่งวัตถุดิบ เคร่ืองจักร อุปกรณ น้ํามัน
เช้ือเพลิงจากตางประเทศในอัตราคอนขางสูง ซ่ึงทําใหเกิดปญหาขาดดุลการคามาตลอด 
 10. ปญหาการกระจุกของอุตสาหกรรม ซ่ึงกอใหเกิดผลเสียแกผูลงทุน เพราะตองลงทุนใน
ตางจังหวัด ก็มีปญหาทางดานคมนาคมขนสง ตลาดแรงงาน และตลาดผูบริโภค ดังนั้นการท่ีจะเกิด
การกระจุกตัวอยูแตกรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียง จะไมเกิดการพัฒนาประเทศไปสูภูมิภาค สวน
ดานผูลงทุนเองก็ไมกลาเส่ียงในการลงทุนในสวนภูมิภาค แมวาจะอยูใกลแหลงวัตถุดิบ 
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 11. ดานภาษี  การจัดเก็บของประเทศจัดเก็บแบบซํ้าซอน  ทําใหตนทุนสูง  ภาษี ท่ี
อุตสาหกรรมตางๆ จะตองเสีย ไดแก ภาษีศุลกากร ภาษีการคา ภาษีเทศบาล (ปจจุบันปญหาดาน
ภาษีเร่ิมหมดไป เพราะไดมีการนําระบบการจัดเก็บแบบมูลคาเพิ่มมาใชบางแลว) 
 12. ดานการตลาด ตลาดในประเทศมีขนาดแคบ เนื่องจากคนไทยมีรายไดต่ํา อํานาจซ้ือจึง
ต่ําไปดวย สวนภายนอกประเทศสินคาของไทยมีราคาสูง คุณภาพตํ่า จึงไมสามารถแขงขันกับ
ตางประเทศได 
สาเหตุหรือปจจัยท่ีทําใหนักอุตสาหกรรมเปนนักอุตสาหหากรรม 

1. เงินทุน นกัอุตสาหกรรมสวนใหญไมคอยมีเงินทุน จงึตองใชสถาบันการเงินเปนตัว 
กลางในการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงสถาบันการเงินภายในประเทศมีนอยเกนิไป ทําใหอัตราดอกเบ้ียสูง 
 2. เทคโนโลยี มีการนําเขาเทคโนโลยีท่ีไมทันสมัย หรือนําเขาเคร่ืองจักรท่ีใชแลว และขาด
แคลนบุคลากรทางดานเทคนิค ทําใหขาดประสิทธิภาพในการผลิต และเทคโนโลยีท่ีนําเขามามีราคา
สูง ทําใหสูญเสียเงินตราตางประเทศจํานวนมาก 
 3. นโยบายของรัฐบาล ความผันผวนทางการเมือง หรือการเปล่ียนแปลงรัฐบาลบอยคร้ัง 
การเปล่ียนแปลงนโยบายไมแนชัด ทําใหนักลงทุนไมกลาตัดสินใจลงทุน หรือเม่ือลงทุนแลว
กอใหเกิดความเส่ียงในการลงทุน 
 4. รสนิยมของผูบริโภค ผูบริโภคสวนใหญชอบของแถม โดยไมสนใจในดานคุณภาพ
สินคามากนัก ทําใหสินคาท่ีมีคุณภาพขายไดนอย และยังมีผูบริโภคบางกลุมนิยมสินคาจาก
ตางประเทศท้ังท่ีสามารถผลิตไดเองภายในประเทศ ทําใหสินคาท่ีผลิตภายในประเทศขายไมได 
 5. การลอกเลียนแบบ ถาสินคาชนิดใดขายไดดี ก็จะมีการลอกเลียนแบบข้ึน โดยไมถูก
กฎหมาย สินคาท่ีลอกเลียนแบบจะมีราคาถูกกวา ทําใหผูลงทุนเส่ียงตอการถูกขโมยทรัพยสินทาง
ปญญา 
 6. ปญหาทางดานวัตถุดิบ เม่ือซ้ือเคร่ืองจักรจากตางประเทศเขามา สวนใหญตองใช
วัตถุดิบจากตางประเทศ ดังนั้นประเทศกําลังพัฒนาจึงขาดแคลนวัตถุดิบ เพราะไมสามารถผลิต
วัตถุดิบปอนเคร่ืองจักรไดตามตองการ 
 7. ปญหาดานการตลาด การตลาดของประเทศกําลังพัฒนาเปนขนาดเล็ก เพราะประชากร
มีรายไดต่ํา และประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญจะผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพตํ่า เพราะไมมีประสิทธิภาพ
ในการใชเทคโนโลยี 
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 8. ปญหาทางดานภาษี มีการจัดเก็บภาษีซํ้าซอน สงผลใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน ไม
กอใหเกิดแรงจูงใจในการลงทุน 
 9. ความขัดแยงกันเองในวงอุตสาหกรรม เพื่อแยงตลาดกันทําใหเกิดการแขงขันราคา เปน
ผลใหอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็กตองเลิกกิจการไปในท่ีสุด 
 10. ขาดแคลนปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจระบบสาธารณูปโภคตางๆ ส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆ มีไมเพียงพอตอความตองการของอุตสาหกรรม 
 11. การขาดแคลนกําลังคนในภาคอุตสาหกรรม ขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝมือ และความคิด
ริเร่ิมทางดานอุตสาหกรรม ซ่ึงสวนใหญคนไทยมีคานิยมในการทํางานราชการมากกวาเอกชน 
 12. การกระจุกตัวของอุตสาหกรรม การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ และเขต
จังหวัดใกลเคียง ทําใหผูลงทุนใหมไมกลาลงทุนในสวนภูมิภาค เพราะอยูไกลตลาด และส่ิงอํานวย
ความสะดวก แมจะอยูใกลแหลงวัตถุดิบก็ตาม จึงทําใหอุตสาหกรรมไมขยายไปสูภูมิภาค 
 13. การวิจยั หรือการวิเคราะหโครงการมีการตั้งสมมติฐานผิดพลาด ไมสามารถดําเนิน 
งานตามท่ีวางไวได จนในท่ีสุดตองลมเลิกกิจการโครงการไป 

บทบาทและหนาท่ีของนกัเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 
 บทบาทของนกัเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 
 1. ศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ 
 2. วางแผนและจัดการ 
 2.1) กอนจะทําหนาท่ีตองศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ในเร่ืองการตลาด การลงทุน 
การผลิต และความตองการในอดีต รวมท้ังศึกษาความเปนไปไดของงอุตสาหกรรมในอนาคต แลว
นําขอมูลตางๆ มาเปรียบเทียบ โดยอาศัยทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร และปฏิบัติการตางๆ มาใชใน
การศึกษา 
 2.2) ตองทราบนโยบายของรัฐบาลวา มีนโยบายตออุตสาหกรรมอยางไร มีเปาหมาย
อยางไรบางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เม่ือทราบแลวจะตองศึกษาถึงรายละเอียดของแตละนโยบาย 
 2.3) ตองทราบเก่ียวกับสถาบันการเงิน วามีความสําคัญตออุตสาหกรรมอยางไร และจะตอง
ทราบถึงวิธีการท่ีจะขอกูจากสถาบันการเงินท้ังจากภายในประเทศ และตางประเทศ 
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 2.4) ตองรูถึงวิธีการลงทุนจากตางประเทศ และดึงชาวตางประเทศเขามาลงทุน หรือรวม
ลงทุน รวมท้ังรูจักวาการท่ีชาวตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศจะเปนผลดี และผลเสียอยางไร
ตอเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

หนาท่ีของนักเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม  
 1. เปนนักปกครองท่ีดี มีความยุติธรรม ซ่ึงกอใหเกิดขวัญและกําลังใจแกลูกนอง ทําใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางาน 
 2. หนาท่ีในการตัดสินใจการดําเนินงาน การตัดสินใจตองมีความรอบคอบ สุขุม เพราะ
การตัดสินใจพลาด ยอมกอใหเกิดความเสียหาย 
 3. มีหนาท่ีในการวางแผน ควรมีการวางแผนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุจุดม่ังหมายท่ีได
วางไว โดยท่ีแผนงานนั้นจะตองมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ เปนแผนงานท่ีมีความตอเนื่อง และ
กอใหเกิดประสิทธิภาพแกกิจการมากท่ีสุด 
 4. เปนผูบริหารดานตนทุนอุตสาหกรรม ไดแก การปรับแนวทางดานการตลาด การเงิน 
เทคนิค และแผนการจัดการ เพื่อใหประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการ 
 5. ทําหนาท่ีนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามา ซ่ึงจะกอใหเกิดการประหยัดตอขนาด เพราะใหมี
การใชปจจัยการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถลดตนทุนการผลิต และเพิ่มปริมาณ
สินคาหรือบริการได 
 6. มีหนาท่ีระดมเงินใหกับอุตสาหกรรม เพื่อใหมีเงินลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมไดอยาง
เพียงพอ 

บทบาทของหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม 
กระทรวงการคลัง 

 มีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมในดานการคุมครอง และลดตนทุนการผลิตของ
อุตสาหกรรมโดยใชนโยบายทางดานภาษีเปนเคร่ืองมือ พอสรุปไดดังนี้ 
 1. กําหนดพิกัดอัตราภาษี ศุลกากรขาเข า  เ พ่ือให เกิดการคุมครองอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ ซ่ึงในการกําหนดอัตราพิกัดนี้จะตองทําโดยรอบคอบ เพื่อมิใหมีผลทําใหตนทุนของ
อุตสาหกรรมบางประเภทสูงข้ึน เนื่องจากสินคานั้นเปนวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต ปจจุบันกรม
ศุลกากรไดกําหนดอัตราพิกัดภาษีศุลกากรการนําเขาตามระบบ “ฮาโมไนซ” ซ่ึงหลักการ และ
รายละเอียดสอดคลองกับเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมการคาของโลก 
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 2. ในการใชนโยบายเก็บภาษีสินคาออกบางชนิด เพื่อกันสินคานั้นไวเปนวัตถุดิบของ
สินคาอ่ืนภายในประเทศ ปองกันการขาดแคลนวัตถุดิบในและนอกประเทศ เพื่อไมใหมีราคาสูง
เกินไป นอกจากน้ันนโยบายยกเวนภาษีตางๆ โดยใชมาตรการการชดเชยภาษีตามอัตราท่ีกําหนด 
โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไดกําหนดผูท่ีมีสิทธิรองขอจะตองมีสินคาออกมูลคาไม
นอยกวา 50,000 บาท และจะตองยื่นขอภายใน 1 ป จากที่ไดรับเงินชดเชยในรูปของคูปองภาษีซ่ึง
เอาไปชําระภาษีอ่ืนๆ ไดภายใน 3 ป ในดานอุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนยังจะไดรับ
การยกเวนภาษีขาเขาของวัตถุดิบ เคร่ืองจักร ภาษีการคา (ไดรับการลดหยอน) ภาษีเงินได เปนตน 

กระทรวงอุตสาหกรรม  
 บทบาทและหนาท่ีของกระทรวงอุตสาหกรรม มีท้ังสวนเกี่ยวของกับการควบคุมออก
ระเบียบปฏิบัติในกิจการอุตสาหกรรม และงานดานสงเสริมและพัฒนา 
 1. ดานการควบคุมความปลอดภัย โดยกําหนดใหอุตสาหกรรมท่ีจางคนงานมากกวา 7 คน 
และเครื่องจักรนอยกวา 2 แรงมา จะตองจดทะเบียน และขออนุญาตต้ังโรงงานดานการควบคุมขยาย
กิจการและต้ังโรงงานใหม 
 2. ดานการควบคุมการขยายกิจการและต้ังโรงงานใหม เพื่อปองกันมิใหเกิดการแขงขัน
มากเกินไปในการผลิตประเภทใดประเภทหนึ่ง 
 3. ดานนโยบายของกระทรวงท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนา 
 3.1) พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพ่ือใหเกิดการประหยัดในการผลิตโดยมี
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมภายในประเทศ พรอมท้ังพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิต 
โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเปนหนวยงานรับผิดชอบ 
 3.2) การสงเสริมอุตสาหกรรมโดยเสนอแนะลูทางการลงทุน การกระจายอุตสาหกรรมสู
ภูมิภาคการเสนอแนะเทคนิคกรรมวิธีการผลิต การจัดการและเผยแพรขอมูลของผลิตภัณฑท่ีผลิตได 
มีกรมสงเสริมอุตสาหกรรมเปนหนวยงานรับผิดชอบ 
 3.3) กระทรวงอุตสาหกรรมมี อํานาจในการกํ าหนดสัดสวนในการใชวัต ถุดิบ
ภายในประเทศ เพื่อสงเสริมความเช่ือมโยงในการพัฒนาอุตสาหกรรม และประหยัดเงินตรา
ตางประเทศในการนําวัตถุดิบเขามา 

กระทรวงพาณิชย 
 กระทรวงพาณิชยเปนหนวยงาน ซ่ึงมีอํานาจในการควบคุมการนําเขา การสงออก และราคา
สินคาซ่ึงท้ัง 3 ประเภทมีประโยชนตอการผลิตอุตสาหกรรม 
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 การควบคุมการนําเขาและการสงออก กระทรวงพาณิชยควบคุมการนําเขาของสินคาบาง
ชนิดดวยการหามนําเขาโดยส้ินเชิง หรือจะนําเขาไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาต โดยมีจุดประสงคเร่ือง
ความม่ันคง ความปลอดภัย แตการควบคุมหลายรายการมีจุดประสงคเพื่อการคุมครองผูผลิต
ภายในประเทศ ท้ังนี้ตามคํารองขอของหนวยงานอื่น โดยเฉพาะของคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน จะเห็นไดวาการควบคุมการนําเขาเทากับเปนการชวยผูผลิตสินคาใหสามารถต้ังราคาขาย
สินคา โดยจําเปนตองคํานึงถึงการแขงขันจากสินคาท่ีมีการลักลอบนําเขาดวยการควบคุมการ
สงออกของกระทรวงพาณิชย  เพื่อควบคุมให สินคามีปริมาณเพียงพอกับความตองการ
ภายในประเทศในราคาท่ีพอสมควร โดยเฉพาะสินคาท่ีเปนวัตถุดิบ นอกจากนั้น กระทรวงพาณิชย
ยังทําหนาท่ีจัดสรรโควตาใหกับผูสงออกสินคาท่ีตองสงออกตามโควตา (ทําใหผูผลิตเสียประโยชน
ไมมากนัก) 
 การควบคุมราคาในปจจุบัน กระทรวงพาณิชยยังไมไดนํามาตรการการคามาใชเพื่อ
ประโยชนทางการคาอยางแทจริง สวนใหญจะทําตามคํารองขอของหนวยงานอื่น การควบคุมราคา
ใชกับสินคาท่ีมีความจําเปนแกชีวิตประจําวัน 34 รายการ โดยจะประกาศราคาควบคุมอยางแนนอน 
และหามผูขายเปล่ียนแปลงราคาโดยไมไดรับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย (ใชกับสินคาท่ีมีหลาย
ยี่หอราคาแตกตางกัน) การควบคุมราคาขายจะมีผลกระทบตอผูผลิตและผูบริโภคในทางลบ เพราะ
ราคาท่ีควบคุมตํ่าเกินไปจะทําใหเกิดสภาพสินคาขาดแคลน ทําใหสินคาจะขายเกินราคาควบคุม 
นอกจากนี้ระบบการควบคุมราคาไมมีหลักเกณฑดังท่ีเคยเปนมา ทําใหเกิดการกักตุนสินคาเปนคร้ัง
คราวเม่ือคาดการณลวงหนาวาจะมีการปรับปรุงราคา 
 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (The Board of Investment : BOI) 
 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (The Board of Investment) เกิดจากการที่รัฐบาลมี
แนวนโยบายและมาตรการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

บทบาทและหนาท่ี  
 1. การปฏิบัติการของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่มีการมอบหมายมา 
 2. ดําเนินการเผยแพร โฆษณา บรรยายสภาพการลงทุนและชักจูงใหลงทุนในกิจการท่ี
สําคัญ และเปนประโยชนทางดานเศรษฐกิจ สังคมและความม่ันคงของประเทศ 
 3. จัดใหมีศูนยบริการการลงทุนแกผูสนใจท่ีจะลงทุน ในการใหไดมาซ่ึงการอนุญาตและ
การใชบริการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน 
 4. วิเคราะหโครงการขอรับการลงทุนหรือสงเสริมการลงทุนตรวจสอบ และควบคุม โดย
การท่ีไดรับการสงเสริม 
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 5. ศึกษาคนควาลูทางการลงทุน จัดทํารายงานความเหมาะสมของการลงทุนและวาง
แผนการสงเสริม 
 6. ศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศ 
 7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติสงเสริมการ
ลงทุน เชน การใหหลักประกันแกผูลงทุน การใหความคุมครองและอนุญาตใหนําผูเช่ียวชาญงาน
จากตางประเทศเขามาดําเนินงานในกิจการ และถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตลอดการนําเขาหรือสงออก
เงินตราระหวางประเทศ 
 8. สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ 
 9. กระจายแหลงท่ีตั้งอุตสาหกรรมไปสูสวนภูมิภาค 
 10. ใหสิทธิประโยชนแกนักลงทุน 
 11. สรางบรรยากาศการลงทุน 
นิคมอุตสาหกรรม 
 นิคมอุตสาหกรรม คือ เขตพ้ืนท่ีจัดสรรสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมไปรวมตัวกันอยูอยาง
เปนสัดสวน โดยในเขตพื้นท่ีดังกลาวประกอบดวย ส่ิงอํานวยความสะดวก สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการครบครัน เชน ถนน ทอระบายน้ํา โรงกําจัดน้ําเสียสวนกลาง ระบบปองกันน้ําทวม 
ไฟฟา ประปา โทรศัพท และยังประกอบดวยบริการอ่ืนๆ เชน ไปรษณีย โทรเลข ธนาคาร 
ศูนยการคา ท่ีพักอาศัยสําหรับคนงาน สถานีบริการน้ํามัน เปนตน 
1. บทบาทของนิคมอุตสาหกรรม 
 1.1) จัดใหไดมาซ่ึงท่ีดินท่ีเหมาะสม เพื่อจัดต้ัง หรือขยายนิคมอุตสาหกรรม เพื่อดําเนิน
ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีประโยชน 
 1.2) การปรับปรุงท่ีดิน เพื่อใหบริการตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวก ในการดําเนินงาน
ของผูประกอบการกิจการอุตสาหกรรม เชน จัดใหมีถนน ทอระบายน้ํา โรงกําจัดน้ําเสีย ไฟฟา 
ประปา เปนตน 
 1.3) การใหเชา ใหเชาซ้ือ และขายอสังหาริมทรัพย หรือสังหาริมทรัพย หรือเพื่อประโยชน
แกกิจการของนิคมอุตสาหกรรมโดยตรง 
 1.4) การดําเนินธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนหรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการอันอยูในวัตถุประสงค
ของนิคมอุตสาหกรรม 
 1.5) การสงเสริม หรือควบคุมนิคมอุตสาหกรรมของเอกชน หรือหนวยงานของรัฐ 
2. หนาท่ีของนิคมอุตสาหกรรม 
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 2.1) ทําการวางแผนสําหรับออกแบบกอสราง และบํารุงรักษา อํานวยความสะดวก 
ใหบริการแกผูประกอบการอุตสาหกรรม และประกอบกิจการท่ีเปนประโยชน 
 2.2) กําหนดประเภท และขนาดของอุตสาหกรรมท่ีพึงอนุญาตใหประกอบในนิคม
อุตสาหกรรม 
 2.3) สํารวจความเปนอยูของคนงานในนิคมอุตสาหกรรม 
 2.4) ควบคุมการดําเนินงานของผูประกอบการอุตสาหกรรม และผูใชท่ีดินในนิคม
อุตสาหกรรมใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย รวมท้ังการดําเนินงานเกี่ยวกับ
สาธารณสุข และผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 2.5) การลงทุน การกูยืมเงิน การออกพันธบัตร หรือตราสารเพ่ือการลงทุน 
3. ประโยชนท่ีไดรับจากนิคมอุตสาหกรรม 
 3.1) เพื่อการจัดใหไดมาซ่ึงท่ีดินอันเหมาะสม และสามารถทําประโยชนไดอยางเต็มท่ีใน
การดําเนินอุตสาหกรรม 
 3.2) เพื่อความสะดวกในการดําเนินงาน เชน การจัดใหมีถนน ทอระบายน้ํา ไฟฟา ประปา 
โทรศัพท เปนตน 
 3.3) ชวยในดานการขยายความเจริญไปสูชนบท 
 3.4) ในดานการใชวัตถุดิบ และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสามารถใชประโยชนไดอยาง
เต็มท่ีโดยไมมีการสูญเปลา 
 3.5) สามารถเพ่ิมแหลงโรงงานในทองถ่ิน และรายได ทําใหประชากรมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
 3.6) มลภาวะตางๆ ที่เกิดจากอุตสาหกรรมจะถูกควบคุมโดยนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงจะไม
กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน 
 3.7) ส่ิงท่ีผูประกอบการไดรับ คือ ท่ีดิน โรงงาน โดยไมขัดกับกฎหมาย ผังเมือง และเขต
อุตสาหกรรม  ลดตนทุนในการหาท่ีตั้งโรงงาน อัตราคาเชา  เชาซ้ือ  หรือขายท่ีดินในนิคม
อุตสาหกรรมแตละแหงไดในอัตราตํ่า การบริการสาธารณูปโภคไดจัดไวอยางพรอมมูล คําแนะนํา
ดานการประกอบการอุตสาหกรรม ความเหมาะสมในการขนสงวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ 
4. ความสําคัญของนิคมอุตสาหกรรมตอการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 4.1) ขจัดปญหาท่ีตั้งโรงงาน โดยนิคมจะจัดสรรท่ีดินท่ีพัฒนาแลวใหแกอุตสาหกรรมใน
ราคาถูก 
 4.2) กอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจจากการอยูรวมกันของอุตสาหกรรมประเภทตางๆ 
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 4.3) เปนแหลงวิทยาการการผลิตท่ีทันสมัย 
 4.4) กิจการท่ีประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมีสิทธิและประโยชนพิ เศษ  ตาม
พระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2532 
 4.5) ชวยกระตุน และจูงใจใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 4.6) แสดงความจํานงของรัฐบาลท่ีมีตอนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมและเสริมสราง
บรรยากาศ 
 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small & Medium Enterprices : SMEs) 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small & Medium Enterprices) ท่ีเรารูจักกันในช่ือ 
SMEs โดยเฉพาะกิจการประเภทอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม เปนพื้นฐานท่ีสําคัญของ
ความม่ันคงในอุตสาหกรรมไทย โดยมีบทบาทในการพัฒนาประเทศดังนี้ 
 - SMEs มีบทบาทในการเช่ือมโยงเกื้อกูลกับการแปรรูป และเพิ่มมูลคาของทรัพยากร 
โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรและประมง 
 - SMEs มีบทบาทในการจางงานในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า และแกไขปญหาการกระจุกตัว
ของแรงงานในสวนกลาง 
 - SMEs มีบทบาทในการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา ตลอดจนการผลิตเพื่อการสงออกเพื่อ
นําเงินตราตางประเทศมาสูระบบเศรษฐกิจ 
 - SMEs มีบทบาทเปรียบเสมือนโรงเรียนท่ีบมเพาะผูประกอบการ ใหมีความรู
ความสามารถท่ีจะพัฒนาข้ึนไปสูผูประกอบการขนาดใหญในอนาคต 
 ภายใตภาวะวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในชวง 2 ปท่ีผานมา จะพบวา กลไกการบริหารงาน
ดานการสงเสริม สนับสนุน SMEs ใหมีความตอเนื่องและมีประสิทธิผลเปนไปอยางกระจัดกระจาย
ไมมีกฎหมายพื้นฐานรองรับ ดวยเหตุดังกลาวรัฐบาลจึงไดมีนโยบายท่ีจะผลักดันใหมีกฎหมาย
พื้นฐาน (Basic Law) รองรับกระบวนการพัฒนา SMEs ซ่ึงยังขาดความสามารถในการประกอบการ
ท้ังกับวิสาหกิจขนาดใหญได ประการท่ีสอง การเปดเสรีดานการลงทุน การบริหาร และการคา ทํา
ให SMEs ไทยตองเผชิญกับการแขงขันท้ังภายในและตางประเทศ ประการสุดทาย รัฐตองใหมีการ
ชวยเหลือและจัดสรรมาตรการดานสิทธิประโยชนท่ีเหมาะสมภายใตสํานักงานท่ีเปนองคกรถาวร 
ซ่ึงจะเปนศูนยประสานระบบการทํางานของสวนราชการองคกรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวของ
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและตอเนื่อง 
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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 วัตถุประสงคในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ซ่ึงเปนกลุมวิสาหกิจสวนใหญของประเทศ และไดมีความสําคัญตอกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ยังขาดความสามารถในการประกอบการท้ังหมด ทางดานเทคโนโลยีการผลิต 
การจัดการ การตลาด และการเงินทําใหไมอาจแขงขันกับวิสาหกิจขนาดใหญได  และประกอบกับ
ในสภาพการณปจจุบัน ประเทศไทยตองเปดเสรีทางดานการลงทุน การบริการ และการคาจึงทําให
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประสบภาวะท่ีตองแขงขันกับกิจการการคาทํานองเดียวกันมาก
ยิ่งข้ึน ท้ังระดับภายในประเทศและระดับนานาชาติ ดังนั้น เพื่อใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมสามารถพัฒนากิจการใหเกิดความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ จะเปนตัวจักรสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ จึงสมควรจัดใหมีกระบวนการชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนมาตรการใน
ดานสิทธิประโยชนท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี สมควรจัดต้ังสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม เปนศูนยกลางประสานระบบการทํางานในสวนราชการ องคกรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจท่ี
มีหนาท่ีสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง และสอดคลองใน
ทิศทางเดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 - รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ท่ีเรารูจักกันในนาม SMEs 
Law มีรายละเอียดและความเปนมาดังนี้ 
 - 22 ธันวาคม 2541 คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติใหหลักการของกฎหมาย ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 
 - 23 ธันวาคม 2542 คณะรัฐมนตรีไดเสนอรางกฎหมายดังกลาวตอสภาผูแทนราษฎร 
 - 31 ธันวาคม 2542 สภาผูแทนราษฎรไดบรรจุเปนวาระการประชุม ชุดท่ี 20 ปท่ี 3 คร้ังท่ี 
35 (สมัยสามัญท่ัวไป) ท่ีประชุมลงมติรับหลักการดวยคะแนนเสียงขางมาก 
 - 8 กันยายน 2542  สภาผูแทนราษฎรไดบรรจุเปนวาระการประชุม ชุดท่ี 20 ปท่ี 3 คร้ังท่ี 20 
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) ท่ีประชุมลงมติในวาระท่ี 2 และ 3 เห็นชอบดวยกับรางกฎหมายดังกลาว 
 - 10 กันยายน 2542 สภาผูแทนราษฎรไดสงเร่ืองใหกับวุฒิสภาพิจารณากอนประกาศเปน
กฎหมายสมบูรณปจจุบันรางกฎหมายดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของวุฒิสภา 
กฎหมายแบงออกเปน 7 หมวด 49 มาตรา มีสาระสําคัญดังนี้ 
หมวด 1 วาดวยคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ใหมีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ท่ีมีนายกรัฐมนตรีเปน
ประธานทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและแผนการสงเสริม SMEs  เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี กําหนดลักษณะกิจการท่ีเปน SMEs ตามกฎหมาย เสนอรายงานสถานการณวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมตอคณะรัฐมนตรี และสาธารณชน ใหคําแนะนําหนวยงานของรัฐในการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs และเสนอใหมีกฎหมายหรือใหมีการแกไขกฎหมาย
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หมวด 2 วาดวยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ใหจัดต้ังสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อทําหนาท่ีกําหนด

หลักเกณฑเกี่ยวกับประเภทและขนาดกิจการ SMEs ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม กําหนดประเภท
และขนาดกิจการท่ีสมควรไดรับการสงเสริม ประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs 
รวมกับองคกรของรับอ่ืนและภาคเอกชน ศึกษาจัดทํารายงานสถานการณ SMEs บริหารกองทุน
สงเสริม SMEs ดําเนินการดานธุรการของคณะกรรมการ ท้ังนี้ยังกําหนดใหสํานักงานมีอํานาจ
หนาท่ีในการจัดใหไดมาซ่ึงทรัพยสิน กูยืมเงิน หรือใหกูยืมเงินเพื่อการสงเสริม SMEs ใหการ
อุดหนุนชวยเหลือเพื่อการสงเสริมเขารวมกิจการเขาถือหุนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด เพื่อ
ประโยชนในการสงเสริมใหมีคณะกรรมการบริหารสํานักงาน ทําหนาท่ีกํากับดูแล พิจารณาอนุมัติ
การดําเนินงาน เสนอแนะใหความเห็นแกคณะกรรมการและรัฐมนตรีเกี่ยวกับการสงเสริม SMEs 
ออกขอบังคับ การบัญชี การเงิน การแบงสวนงานการปฏิบัติในสํานักงาน การจัดสรรกองทุน 
กําหนดคุณสมบัติผูอํานวยการสํานักงานในฐานะผูบริหารสํานักงานสงเสริม 
หมวด 3 วาดวยกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ใหมีการจัดต้ังกองทุนสงเสริม SMEs เพื่อใชจายในการสงเสริม SMEs ตามกฎหมายน้ี 
หมวด 4 วาดวยแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

กําหนดใหทางสํานักงานจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตาม
นโยบายและแผนการสงเสริมเพื่อเสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบและควรประกอบดวย
แผนงาน โครงการ กิจกรรม และมาตรการในเร่ืองตางๆ ท่ีระบุไวในมาตรา 38(1)-(18) กับใหสวน
ราชการรายงานผลดําเนินการตามแผนใหคณะกรรมการอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง และแจงสถิติขอมูล
ใหแกสํานักงานเพื่อเผยแพร 
หมวด 5 วาดวยการสงเสริมและการสนับสนุนของรัฐ 

กําหนดใหวิสาหกิจ กลุมวิสาหกิจ องคกรเอกชนท่ีประสงคขอรับความชวยเหลือ สงเสริม
หรือสนับสนุนจากกองทุน ยื่นคําขอตอสํานักงานตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวงและใหสํานักงานพิจารณาคําขอโดยพิจารณาใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการสงเสริม 
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หมวด 6 วาดวยการเพิกถอนการสงเสริมและการสนับสนุนของรัฐ 
ใหอํานาจคณะกรรมการเพิกถอนการชวยเหลือ สงเสริมหรือสนับสนุนแกผูประกอบการ 

กลุมวิสาหกิจหรือองคกรเอกชน ท่ีไดดําเนินการไมสุจริต เพื่อใหไดมาซ่ึงสิทธิในการชวยเหลือ และ
สนับสนุนของรัฐเปนเวลาไมเกินหาป กําหนดใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กลุมวิสาหกิจ 
องคกรเอกชนท่ีมิไดรายงานสถิติขอมูล อาจถูกตัดสิทธิการไดรับความชวยเหลือสงเสริม สนับสนุน
จากภาครัฐ 
 
หมวด 7 วาดวยบทกําหนดโทษ 

กําหนดใหการไมปฏิบัติตามคําส่ังคณะกรรมการในการสงขอเท็จจริง ใหถอยคํา หรือให
เอกสารเพ่ือการประกอบพิจารณา ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 
สาระสําคัญของกฎหมายดังกลาวมี 6 เร่ือง คือ 
 1. การจัดต้ังคณะกรรมการสงเสริม SMEs 
 2. การกําหนดนิยามของ SMEs 
 3. การจัดต้ังสํานักงานสงเสริม SMEs 
 4. การจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs และหนวยงานปฏิบัติการ 
 5. การจัดต้ังกองทุนสงเสริม SMEs 
 6. กระบวนการกําหนดมาตรการสงเสริมและจูงใจใหแก SMEs 
 โดยจะเสนอเฉพาะประเด็นการจัดทําแผนปฏิบัติการซ่ึงอยูในหมวด 4 แผน ปฏิบัติการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตั้งแต มาตราท่ี 36-40 สรุปไดดังนี้ 
หนวยปฏิบัติการ 
 - หนวยงานรัฐบาล ไดแก กระทรวง ทบวง กรม ท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงานสงเสริม
พัฒนา SMEs 
 - รัฐวิสาหกิจท่ีมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีในการจัดสรางส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
ประกอบการ 
 - องคกรของรัฐ ไดแก สถาบัน หรือองคกรบริหารพิเศษ หรือองคกรอิสระท่ีรัฐจัดต้ังข้ึน 
 - สถาบันการเงินเฉพาะกิจการท่ีอยูภายใตการกํากับนโยบายของรัฐบาล ไดแก บรรษัท 
ธนาคารออมสิน ธกส. ธสน. เปนตน 
 - องคกรเอกชน ไดแก สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคาไทย หอการคาไทย หอการคา
จังหวัด สมาคม มูลนิธิ สหกรณ เปนตน 
หนาท่ี 
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 - หนวยปฏิบัติการตองรวมกับสํานักงานสงเสริม SMEs จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม 
SMEs ตามกรอบของแผนแมบท 
 - ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
 - จัดทําสถิติขอมูล SMEs เพื่อประโยชนในการวางแผนและเผยแพร 
 - รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการสงเสริม SMEs เผยแพร 
 - รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการสงเสริม SMEs ทราบ 
 - พิจารณาดําเนินการตามขอเสนอของคณะกรรมการสงเสริม SMEs เชน การปรับปรุง
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ การใหสิทธิจูงใจ การใหความชวยเหลือ เปนตน 
  
แผนปฏิบัติการ 
 - เปนกรอบการปฏิบัติของหนวยปฏิบัติการใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและตอเนื่อง 
 - ประกอบดวยแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมสงเสริม SMEs ดานตางๆ เชน เงินทุน 
ขอมูลขาวสาร เทคโนโลยี เปนตน 
 การจัดใหมีกฎหมายพ้ืนฐาน (Basic Law) เชน รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม เปนการเปดศักราชการสงเสริม SMEs อยางเปนรูปธรรม และในทางความเปน
จริงของกฎหมายไทย การสงเสริมและพัฒนา SMEs ตองมีกฎหมายอ่ืนๆ เขามาเสริมใหสมบูรณ 
เชน กฎหมายแขงขันทางการคา กฎหมายรับชวยเหลือการผลิต กฎหมายสงเสริมการลงทุน เปนตน 
ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีตองศึกษา วิเคราะห และวิจัยตอไป 
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ระบบและกลไกสงเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ตามราง พรบ. สงเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ 

ขนาดยอมและขนาดยอม 

 

• กําหนดนโยบายและแผน SMEs 

• กําหนดนิยาม SMEs 

• เสนอแนะมาตรการสงเสริม จูง
ใจ 

• กํากับแผนปฏิบัติการ 

• อ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
คณะกรรมการบริหาร 

 

สํานักงานสงเสริม 

วิสาหกจิขนาดยอม 

แผนปฏิบัติการ 
SMEs 

หนวยงานปฏิบัติ 
 

หนวยงานปฏิบัติ 
• กระทรวง
อุตสาหกรรม 

• กระทรวงพาณิชย 
• กระทรวงเกษตรฯ 

• กระทรวงการคลัง 

• กระทรวงแรงงานฯ 

• สถาบันการเงินพิเศษ 

• องคการของรัฐ 

• รัฐวิสาหกจิ 

• องคการเอกชน 
 

กองทุน 
สิทธิ

ประโยชน 
และส่ิงจูงใจ 

แผนงาน/ 
โครงการ 

SMEs 
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