
หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๕๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

กฎกระทรวง 
การขอและการให้ความช่วยเหลือ  การส่งเสริม  หรือการสนับสนุน   

และคุณสมบัติของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
หรือองค์การเอกชนที่มีสิทธิขอความช่วยเหลือ  ส่งเสริม  หรือสนับสนุน 

จากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”  หมายความว่า  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตั้งแต่ห้าวิสาหกิจขึ้นไปรวมกลุ่มกัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันหรือดําเนินกิจกรรมร่วมกันใน 
การพัฒนากิจการ 

“คําขอ”  หมายความว่า  คําขอรับความช่วยเหลือ  ส่งเสริม  หรือสนับสนุนจากกองทุน 
ข้อ ๒ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  หรือ

องค์การเอกชน  ที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ  ส่งเสริม  หรือสนับสนุนจากกองทุน  ต้องมีคุณสมบัติ  
ดังต่อไปนี้   

(๑) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 (ก) ไม่ถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 
 (ข) ขึ้นทะเบียนไว้กับสํานักงานตามระเบียบที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนด 
(๒) กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 (ก) มีวัตถุประสงค์  ระเบียบ  ข้อบังคับ  โครงสร้างของกลุ่ม  และกรรมการบริหารกลุ่มที่ชัดเจน 
 (ข) ดําเนินกิจการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนการยื่นคําขอ 
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(๓) องค์การเอกชน 
 (ก) มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และมี

ผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
 (ข) จัดตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนการยื่นคําขอ 
ข้อ ๓ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  หรือ

องค์การเอกชน  ที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ  ส่งเสริม  หรือสนับสนุนจากกองทุน  ให้ยื่นคําขอตามแบบ 
ที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 (ก) บุคคลธรรมดา 
  ๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  ๒) หลักฐานการขึ้นทะเบียนไว้กับสํานักงาน 
  ๓) แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรม

ที่จะดําเนินการ 
  ๔) เอกสารและหลักฐานอ่ืนตามที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนด 
 (ข) นิติบุคคล 
  ๑) สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล 
  ๒) งบการเงินและรายงานการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของนิติบุคคลในปีก่อน

ปีที่ยื่นคําขอ 
  ๓) เอกสารและหลักฐานตาม  (๑)  (ก)  ๒)  และ  ๓) 
  ๔) เอกสารและหลักฐานอ่ืนตามที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนด 
(๒) กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 (ก) หนังสือหรือหลักฐานแสดงการรวมกลุ่มของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่แสดง

วัตถุประสงค์  ระเบียบ  ข้อบังคับ  โครงสร้างของกลุ่ม  และกรรมการบริหารกลุ่ม 
 (ข) แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรม 

ที่จะดําเนินการ 
 (ค) เอกสารและหลักฐานตาม  (๑)  ของวิสาหกิจทุกแห่งที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม 
 (ง) เอกสารและหลักฐานอ่ืนตามที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนด  
(๓) องค์การเอกชน 
 (ก) สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการจัดตั้งองค์การเอกชน 
 (ข) หนังสือแสดงวัตถุประสงค์ขององค์การเอกชน 
 (ค) งบการเงินและรายงานการตรวจสอบและรับรองงบการเงินขององค์การเอกชนในปีก่อนปีที่

ยื่นคําขอ 
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 (ง) ผลงานในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผ่านมา 
 (จ) แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรม 

ที่จะดําเนินการ 
 (ฉ) เอกสารและหลักฐานอ่ืนตามที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนด 
ข้อ ๔ คําขอให้ยื่นต่อหน่วยงาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงาน 
(๒) สถาบันการเงินที่คณะกรรมการบริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมอบหมายให้

เป็นผู้จัดการกองทุน 
(๓) ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  ที่คณะกรรมการบริหารโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการมอบหมาย   
เม่ือหน่วยงานตาม  (๒)  และ  (๓)  ได้รับคําขอแล้ว  ให้จัดส่งคําขอพร้อมด้วยเอกสารและ

หลักฐานไปยังสํานักงานโดยเร็ว 
ข้อ ๕ เม่ือได้รับคําขอ  ให้สํานักงานตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคําขอ  และ

เอกสารและหลักฐาน  ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้สํานักงาน 
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด 

ในกรณีที่ ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ  หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง 
และครบถ้วนภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอทิ้งคําขอดังกล่าว  
และให้สํานักงานจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ข้อ ๖ ในกรณีที่คําขอและเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  ให้สํานักงานวิเคราะห์
และเสนอความเห็นเก่ียวกับการให้หรือไม่ให้ความช่วยเหลือ  ส่งเสริม  หรือสนับสนุน  และขอบเขต 
การให้ความช่วยเหลือ  ส่งเสริม  หรือสนับสนุนต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

ให้สํานักงานมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารให้ผู้ยื่นคําขอทราบโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารมีมติ 

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารมีมติ ไม่ให้ความช่วยเหลือ  ส่งเสริม  หรือสนับสนุน  หรือ 
ให้ความช่วยเหลือ  ส่งเสริม  หรือสนับสนุนไม่ครบถ้วนตามคําขอ  ให้สํานักงานแจ้งเหตุผลและ 
สิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตามวรรคสองด้วย 

ข้อ ๗ การให้ความช่วยเหลือ  ส่งเสริม  หรือสนับสนุนจากกองทุน  ให้คํานึงถึงกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ความเป็นไปได้และความจําเป็นของแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน  ที่ต้อง

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(๒) สถานะการเงิน  การลงทุน  และเงินทุนหมุนเวียน 
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(๓) ความเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดการจ้างงานหรือรายได้  หรือก่อให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างธุรกิจ
หรือประโยชน์อ่ืน   

(๔) การดําเนินธุรกิจตามระบบธรรมาภิบาลที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  และไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ข้อ ๘ การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือ  ส่งเสริม  หรือสนับสนุนแก่วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  หรือองค์การเอกชน  ให้เป็นไปตามขอบเขต  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กู้ยืมเงินสําหรับดําเนินการก่อตั้ง  ปรับปรุง  และพัฒนากิจการของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมหรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีประสิทธิภาพ  และขีดความสามารถเพิ่มขึ้น 

(๒) ให้เงินช่วยเหลืออุดหนุนเพื่อนําไปใช้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

(๓) ให้เป็นเงินช่วยเหลืออุดหนุนการดําเนินการใด  ร่วมกิจการ  ร่วมทุน  หรือลงทุนใดที่เก่ียวกับ 
การก่อตั้ง  การขยายกิจการ  การวิจัย  การพัฒนาและการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยรวม 

(๔) ให้ความช่วยเหลือ  ส่งเสริม  หรือสนับสนุนรูปแบบอ่ืน 
ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้ได้รับความช่วยเหลือ  ส่งเสริม  หรือสนับสนุนจากกองทุนไม่มารับความช่วยเหลือ  

ส่งเสริม  หรือสนับสนุนจากกองทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตามข้อ  ๖  
วรรคสอง  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการรับความช่วยเหลือ  ส่งเสริม  หรือสนับสนุนจากกองทุน  และให้
สํานักงานจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ข้อ ๑๐ การให้ความช่วยเหลือ  ส่งเสริม  หรือสนับสนุนจากกองทุน  ให้สํานักงานทําความตกลง
หรือสัญญาเป็นหนังสือกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
หรือองค์การเอกชน  ตามแบบที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ความตกลงหรือสัญญาตามวรรคหนึ่ง  เม่ือทําขึ้นแล้ว  ให้สํานักงานรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
เพื่อทราบด้วย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ประเสริฐ  บุญชัยสุข 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๔๒  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  บัญญัติให้การขอและการให้ความช่วยเหลือ  การส่งเสริม  
หรือการสนับสนุน  ตลอดจนคุณสมบัติของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
หรือองค์การเอกชนที่มีสิทธิขอความช่วยเหลือ  ส่งเสริม  หรือสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงน้ี 


