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ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภยัทางเศรษฐกิจ สสว.

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (MSME) รายเดือน





สรุปสถานการณ์ MSME ณ พฤศจิกายน 2565

การส่งออกของ MSME: เดือน ต.ค. 65 มีมูลค่า 110,370.2 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปกี่อน 

13.4% แต่เม่ืออยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 2,999.0 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสัดส่วนของมูลค่า

การส่งออกของ MSME ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 13.8%

SMESI: เดือน พ.ย. 65 และสูงท่ีสุดในรอบ 11 เดือน จาก

การฟื้ นตัวต่อเน่ืองของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีขยายตัวสูงต่อเน่ือง รวมท้ังการปรับลดลงของ
ราคาน ้ามันและสินค้าวัตถุดิบ ส่งผลต่อสถานการณ์ทางด้านต้นทุนให้ปรับตัวดีข้ึน
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การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME: ณ ต.ค. 65 มีจ านวนผู้ประกันตน มาตรา 33 จ านวน 
4,038,875 คน เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน 1.2% และ

ธุรกิจจัดต้ังใหม่: เดือน ต.ค. 65 มีจ านวน 5,911 ราย 
ประเภทธุรกิจจัดต้ังใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ัวไป จ านวน 502 ราย คิดเปน็ 8.5% รองลงมาคือ 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 479 ราย คิดเปน็ 8.1% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จ านวน 273 ราย คิดเปน็ 4.6% 
ตามล าดับ

GDP MSME: ไตรมาสท่ี 3 ของป ี2565 มูลค่า 1,542,710 ล้านบาท 

ขณะท่ี GDP รวมขยายตัว 4.5%



GDP MSME ไตรมาสที่ 3/2565

MSME

ขยายตัวเร่งขึ้น
จากไตรมาสก่อนที่
ขยายตัว 4.3%

GDP ไทย

+4.5%

GDP MSME ไตรมาสที่ 3/2565

มีมูลค่า

คิดเปน็

ของ GDP รวม

สาขาธุรกิจในภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคการบริการฟื้ นตัวต่อเนื่องจากไตรมาส

ก่อน โดยเฉพาะสาขาที่พักแรมและร้านอาหาร สาขาขนส่งและสถานกที่เก็บสินค้า และสาขา

ข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร ขณะที่สาขาธุรกิจค้าปลีกค้าส่งยังขยายตัวได้จากการค้า

ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ยังเติบโตสูง ขณะที่ภาคการก่อสร้างยังคงลดลงต่อเนื่องจากไตร

มาสที่แล้ว จากการชะลอโครงการก่อสร้างของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีแรงกดดันจาก

ราคาวัสดุก่อสร้างที่ยังสูงขึ้น

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิณ 21 พ.ย. 65
ประมวลผล GDP MSME โดย: ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภยัทางเศรษฐกิจ สสว. 3

ขยายตัวสูง: จากการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายของ
ครัวเรือนยังคงเติบโต สอดคล้องกับสถานการร์การจ้างงานที่
ขยายตัวต่อเนื่อง แม้อัตราเงินเฟอ้จะอยู่ในระดับสูง รวมทั้งการ
ใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนโครงการคนละคร่ึงเฟสที่ 5

MEs

SEs

Micro

ฟื้ นตัวต่อเนื่อง: แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะ
เงินเฟอ้ แต่ธุรกิจส่วนใหญ่สามารถปรับตัวเพ่ือรับมือภาระต้นทนุ
ที่เพ่ิมสูงข้ึนได้ ขณะที่ธุรกิจมีการจ้างงานเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต

ขยายตัวเร่งข้ึน: ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากภาคการ
ส่งออกที่ขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่อง รวมทั้งความสามารถ
ในการบริหารจัดการต้นทุนที่ด ีและความพร้อมในการจดัหาแหล่ง
เงินทุน



ส าหรับ GDP MSME รายสาขาธุรกิจ MSME ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 พบว่า สาขาท่ีฟื้ นตัวอย่างชัดเจน ได้แก่ สาขาท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร สาขา
ขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า และสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร โดยคาดว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีจะได้รับอานิสงส์จากจ านวนนักท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีขยายตัว 
รวมท้ังเศรษฐกิจในภาพรวมท่ีฟื้ นตัวอย่างชัดเจน ท้ังในด้านการบริโภค การลงทุนและการจ้างงาน ซ่ึงอาจท าให้สถานการณ์ของ MSME ไทย กลับเข้าสู่ภาวะก่อนการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ได้รวดเร็วยิ่งข้ึน 

GDP MSME Growth by sector (yoy%)

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิณ 21 พ.ย. 65
ประมวลผล GDP MSME โดย: ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณแ์ละเตอืนภยัทางเศรษฐกจิ สสว.

ภาพรวมสถานการณ์ของ MSME 9 เดือนแรกของปี 2565 ตามสาขาธุรกิจ
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ประมาณการ GDP MSME ปี 2565 (ณ 7 พ.ย. 65)

จากแนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เร่ิมฟื้ นตัวต่อเนื่อง ทั้งใน

ด้านการบริโภค การจ้างงาน และรายได้จากการท่องเที่ยว สสว. จึง

ได้ปรับประมาณการ GDP MSME ปี 2565 เท่ากับ 4.9% เพ่ิมขึ้น

จากคร้ังก่อน ณ 3 ส.ค. 65 ที่เคยประมาณการเท่ากับ 4.7%
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การส่งออกของ MSME ตุลาคม 2565

มูลค่าสินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของ MSME ตุลาคม 2565

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

ผลไม้สดอุปกรณ์ไฟฟา้ฯ น ้าตาล

ท่ีมา: กรมศุลกากร  
ประมวลผลโดย: สสว.

มูลค่าการส่งออกของ MSME ต.ค. 65

มีมูลค่า 110,370.2 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน 13.4% แต่เมื่ออยู่ในรูปดอลลาร์

สหรัฐจะมีมูลค่า 2,999.0 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ขยายตัวเท่ากับ 1.7% โดยสัดส่วนของมูลค่า

การส่งออกของ MSME ต่อมูลค่าการส่งออกรวม

เท่ากับ 13.8% 

การส่งออกของ MSME เดือน ต.ค. 65 ลดลง

เกือบทุกตลาดหลัก โดยตลาดอาเซียน จีน 

ญี่ปุ่น และ สหภาพยุโรป ลดลงเท่ากับ 8.1% 5.4% 

1.8% และ 5.0% ตามล าดับ 

มีเพียงตลาดสหรัฐฯ ที่ยังขยายตัวได้ 13.8% 

แสดงถึงการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจและการคา้

โลกอย่างชัดเจน

สินค้าส่งออกของ MSME 5 อันดับแรกขยายตัวได้ 11.6% โดยเฉพาะกลุ่ม

อัญมณีและเคร่ืองประดับ ได้แก่ เพชร พลอย และเคร่ืองประดับต่างๆ ขยายตัวได้ถึง 

26.7% ขณะที่กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟา้และส่วนประกอบ และน ้าตาลขยายตัวได้ 31.9% และ 

7.2% ขณะที่สินค้าในกลุ่มเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และกลุ่มผลไม้สด ลดลง 19.7% และ 

17.3% ส าหรับสินค้าส่งออกอื่นๆ ที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง ได้แก่ ยานยนต์และส่วนประกอบ 

(+18.7%) ของท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกลา้ (+18.4%)

ตลาดส่งออกหลักของ MSME 2565
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เคร่ืองจักรและอุปกรณ์



การค้าระหว่างประเทศของ MSME ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2565

มูลค่าการส่งออกของ MSME ม.ค. – ต.ค. 2565
มีมูลค่า 1,093,003.94 ล้านบาท หรือคิดเป็น 31,869.3

ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 20.3% และยังขยายตัวได้ใน
ทุกตลาดหลัก โดยสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกของ MSME
ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากบั 13.1%

การส่งออกของ MSME

การน าเข้าของ MSME

สินค้าเกษตร
อาหารและ

เกษตรแปรรูป

• สินค้าส่งออกของ MSME ยังขยายตัวได้ดีในสินคา้
กลุ่มอาหารและเกษตรแปรรูปเท่ากับ 50.84% ขณะที่
สินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มอ่ืนๆ ชะลอตัวลงจาก
เดือนก่อนค่อนขา้งมาก 

• สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้ากลุม่ส่ิงทอและเคร่ือง
แต่งกายขยายตัวได้คอ่นข้างดี

สินค้า
อุตสาหกรรม

MSME มีมูลค่าน าเข้าในช่วง 10
เดือนแรกเท่ากับ 1,157,183.0
ล้านบาท และเมื่ออยู่ในรูปดอลลาร์
สหรัฐจะมีมูลค่า 33,312.7
ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเท่ากับ 
14.2% โดย MSME มีสัดส่วนมูลต่อ
การน าเข้ารวมเท่ากับ 12.9%

โดยเมื่อพิจารณาตามแหล่งน าเข้า 
3 ล าดับแรก ได้แก่ จีน อาเซียน และ
ญี่ปุ่น พบว่า ยังชะลอตัวต่อเนื่อง
ตามราคาสินค้าน าเข้าที่เร่ิมปรับตัว
ลดลง

ประเด็นส าคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชดิ

• ค่าเงินบาทกลบัมาแข็งคา่ขึน้และยังคงผันผวน 
ในขณะที่ก าลงัซ้ือจากประเทศคู่คา้มทีิศทางชะลอตัว

• แนวโน้มการน าเขา้ของประเทศและของ MSME 
เร่ิมลดลง โดยเฉพาะสินค้าทนุและสินคา้วัตถุดิบ 
ซ่ึงอาจกระทบต่อการผลติในระยะต่อไป

• การส่งออกไปยังประเทศในกลุม่ CLMV ยัง
ขยายตัวได้ แม้ว่ามูลค่าการส่งออกไปยังกลุม่
อาเซียนจะลดลงกต็าม

• สสว. คาดว่ามูลค่าการส่งออกของ MSME ใน
ปี 2565 จะขยายตัวได้ 15.0% 

7

ท่ีมา: กรมศุลกากร  
ประมวลผลโดย: สสว.

ส่ิงทอและ
เคร่ืองแต่งกาย
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ภาคการผลิต

ภาคการค้า

ภาคบริการ

ภาคธุรกิจ
ภาวะธุรกิจ

เทียบกับเดือนก่อน ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบเทียบกับเดือนก่อน

ดัชนีผลผลติภาคอุตสาหกรรม

-4.1%
ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

ดัชนีค้าปลกี / ค้าส่ง

ค้าปลีก -1.1%

ค้าส่ง -2.1%
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
*หมายเหตุ: คาดการณ์โดย สสว.

ดัชนีผลผลติภาคบริการ

-2.3%
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต (PMI) ประเทศสหรัฐฯ มีค่าลดลง กลุ่มสหภาพยุโรปมีค่าลดลง ประเทศจีนมีค่าเพ่ิมขึ้น 
ประเทศญ่ีปุ่นมีค่าลดลง กลุ่มประเทศอาเซ่ียนมีค่าลดลง โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซีย

การผลิตอาหาร มีค่าเพ่ิมข้ึน และการผลิตเคร่ืองด่ืม มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากมูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวเล็กน้อยจากเดือน

ก่อน โดยเฉพาะอาหารพร้อมรับประทาน ประกอบกับราคาวัตถุดิบที่ลดลงเล็กน้อยเช่นกัน

การผลิตเส้ือผ้า มีค่าลดลง และการผลิตส่ิงทอ มีค่าลดลง เป็นผลจากมูลค่าการส่งออกที่หดตัวลงจากเดือนก่อน โดยเป็น

การหดตัวในทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะเส้นใยสังเคราะห์ จากประเทศสหรัฐฯ เป็นส าคัญ

การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน มีค่าเพ่ิมข้ึน และการผลิตผลิตภัณฑ์โ ์ลหะประดิษฐ์ มีค่าลดลง เป็นผลจากการบริโภคผลิตภัณฑ์

โลหะขั้นมูลฐานของไทยขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน ประกอบกับปริมาณการส่งออกที่เพ่ิมขึ้นเช่นกัน

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการปรับเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างต่อเนื่องใน
หลายสัญชาติ โดยเฉพาะยุโรปและสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวอาเซียนลดลงบ้างหลังจากที่เร่งไปมากจากเดือนก่อน 
ประกอบกับนักท่องเที่ยวภายในประเทศที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคเหนือจากวันหยุดยาว ในภาคตะวันออกจาก

งานบุญประเพณี ในภาคใต้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะรัสเซีย

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีค่าลดลง อย่างไรก็ตามพ้ืนทีไ่ด้รับอนุญาตกอ่สร้างเพ่ิมขึน้จากหมวดเพ่ือที่อยู่อาศัยและหมวดเพ่ือ
การพาณิชย์

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากยอดขายบริการคมนาคมขนส่งทีป่รับเพ่ิมขึน้จากเดือนก่อน ซ่ึงเป็นการ
เพ่ิมขึ้นทั้งทางบกและทางอากาศ โดยเป็นการเพ่ิมขึ้นในทุกภูมิภาค

การขายจากห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไป มีค่าลดลง เป็นผลจากการได้รับแรงกดดันจากค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูง 
ประกอบกับปัญหาน ้าท่วมที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจับจ่ายซ้ือสินค้าในบางพ้ืนที่ ขณะที่ยอดจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
และยาสูบปรับเพ่ิมขึ้นบ้างจากผลของวันหยุดยาวพิเศษ

การขายยานยนต์ และน ้ามันเช้ือเพลิง มีค่าลดลง เป็นผลจากยอดจ าหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์หลังจากผู้ประกอบการ

ได้เร่งผลิตและเร่งส่งมอบรถยนต์ในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับผู้บริโภคบางส่วนชะลอการตัดสินใจซ้ือรถยนต์เพ่ือรอการเปิดตัว
รถยนต์รุ่นใหม่ ทั้งนี้ปริมาณการจ าหน่ายเชื้อเพลิงก็ลดลงเช่นกัน

การขายเคร่ืองจักรและวัสดุก่อสร้าง มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากยอดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ปรับเพ่ิมขึ้นตามยอดจ าหน่ายพ้ืน
ส าเร็จรูปคอนกรีตและอิฐบล็อกเป็นส าคัญ ขณะที่ยอดจ าหน่ายเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ปรับลดลงในหลายหมวด ตามการลงทุน

หมวดเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ลดลงในภาคเอกชน

เทียบกับดัชนีความ
เช่ือม่ัน MSME (MoM)

รวมการผลิต +2.0
อาหารและเคร่ืองด่ืม    -1.7
เส้ือผ้าและส่ิงทอ         +6.0
ผลิตภัณฑ์จากโลหะ +4.2

ท่ีมา: สสว.

รวมบริการ +2.1
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร -0.1
โรงแรม/เกสต์เฮาส์ +3.6
อสังหาริมทรัพย์ +0.4
การก่อสร้าง +3.0
การขนส่งสินค้า -0.5
การขนส่งมวลชน +2.8

ท่ีมา: สสว.

รวมค้าปลีก -2.4
ค้าปลีก modern trade -3.8
ค้าปลีกด้ังเดิม          -3.6
ยานยนต์                 +2.6

รวมค้าส่ง -4.5
ค้าส่งอุปโภค/บริโภค -4.0
ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง     -5.4

ท่ีมา: สสว.
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การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI ณ ตุลาคม 2565

“เดือนตุลาคม 2565 โดยรวมมีการชะลอตัวลงเล็กน้อย โดยเฉพาะภาคการผลิต”

โดยมีสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อดัชนี ดังนี้



ค่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เดือน ต.ค. 65 ลดลง (-4.0)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME 
เดือน ต.ค. 65 เพ่ิมข้ึน (+2.0)

ค่าเฉลี่ยดัชนีการค้า  
เดือน ต.ค. 65 ลดลง (-12.4)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME
เดือน ต.ค. 65 ลดลง (-2.4)

ค่าดัชนีผลผลิตภาคบริการ
เดือน ต.ค. 65 ลดลง (-2.7)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME 
เดือน ต.ค. 65 เพ่ิมข้ึน (+2.1)

การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI ณ ตุลาคม 2565
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การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME ณ ตุลาคม 2565

จ านวนผู้ประกันตน

(มาตรา 33)

คน

(mom)

(yoy)

การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ ณ ตุลาคม 2565

จ านวน MSME 

ในระบบประกันสังคม

จ านวนการจ้างงาน(ผู้ประกันตน)

(mom)

(yoy)

หมายเหต:ุ จ านวนการจ้างงาน MSME ไม่นับรวม หมวด O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
ที่มา: ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ สสว. (ข้อมูล ณ วันท่ี 7 ธ.ค. 65)

แยกตามขนาดธุรกิจ แยกตามหมวดกิจกรรม

ที่มา:   (1) ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน ประจ าเดือนตุลาคม 2565 กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงาน
มหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

(2) กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

ปัจจัยเส่ียงที่ควรเฝ้าระวัง

• การปรับดอกเบ้ียนโยบายของ ธปท. อีก 

0.25% ส่งผลต่อต้นทุนทางการเงนิใน

อนาคต จากการปรับขึ้นดอกเบ้ียของ

ธนาคารพาณิชย์

• ภาคการทอ่งเทีย่วอาจได้รับผลกระทบจาก

เศรษฐกิจโลกถดถอยในปีหน้า

ปัจจัยที่สนับสนุนการจ้างงาน

• อัตราเงินเฟอ้เร่ิมชะลอตัว ขณะที่ก าลงัซ้ือ

ยังขยายตัวได้ดี

• ภาคการทอ่งเทีย่วที่ฟื้ นตัวอย่างรวดเร็ว

จากจ านวนนักทอ่งเทีย่วต่างชาติขยายตัว

ต่อเนื่อง
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• การจ้างงานของ MSME 

ชะลอตัวลงจากเดือนกอ่นและ

ขยายตัวน้อยกว่าการจ้างงาน

ในภาพรวม เป็นคร้ังแรกใน

รอบ 12 เดือน จึงควรติดตาม

สถานการณ์นี้ต่อไป

• ยังคงมีปัญหาการขาดแคลน

แรงงานในบางสาขาธุรกิจ 

เช่น ธุรกิจการเกษตร ที่พัก

แรม เป็นต้น



การจัดตั้ง – ยกเลิกกิจการนิติบุคคล ตุลาคม 2565

การจัดตั้งกิจการ ตุลาคม 2565

• ธุรกิจจัดต้ังใหม่ ตุลาคม 2565

มีจ านวน 5,911 ราย 

ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก 

ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จ านวน 502 ราย คิดเป็น 

8.5% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 479 ราย 

คิดเป็น 8.1% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จ านวน 273

ราย คิดเป็น 4.6% ตามล าดับ

การยกเลิกกิจการ ตุลาคม 2565

• ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ ตุลาคม 2565

มีจ านวน 1,973 ราย 

ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 

3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทัว่ไป จ านวน 

166 ราย คิดเป็น 8.4% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

จ านวน 125 ราย คิดเป็น 6.3% และ ธุรกิจภัตตาคาร/

ร้านอาหารจ านวน 44 ราย คิดเป็น 2.2% ตามล าดับ

จ านวน MSME ปี 2564

*ปรับปรุงข้อมูลนิติบุคคลระหว่างเดือน

มกราคม - ธันวาคม ปี 2564

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ท่ีมา: ฝา่ยข้อมูลและสารสนเทศ สสว. 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 7 ธ.ค. 65)
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ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
0-2298-3000

ส าหรับดาวน์โหลดข้อมูล
สถานการณ์ MSME เพ่ิมเติม

คณะผู้จัดท ารายงานสถานการณ์ MSME รายเดือน

• GDP MSME
• การค้าระหว่างประเทศของ MSME

• การจัดต้ังและยกเลิกกิจการนิติบุคคล

• Infographic

นายณัฏฐกฤติ นิธิประภา  nattakrit@sme.go.th

• ดัชนีความเชื่อมั่น SME (SMESI)

นางธวชินี พ่วงนาคพันธ์     thawachinee@sme.go.th

• การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI

นายอรรถพล ทองอุ่น       atthapon@sme.go.th

• การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME 

น.ส.ตวงพร สิงห์โต          tuangporn@sme.go.th
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