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บทที่ 4 

จ ำนวนและกำรจ้ำงงำนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ปี 2561 

  

 

 

 

 

• จ ำนวน SME ปี 2561 มีจ ำนวน 3,077,822 รำย มีสัดส่วนร้อยละ 99.79 ขยำยตัวร้อยละ 1.02 โดยมีกำรจ้ำงงำนของ 
SME จ ำนวน 13,950,241 คน มีสัดส่วนร้อยละ 85.47 ขยำยตัวร้อยละ 4.70 

• เมื่อพิจำรณำจ ำแนกตำมประเภทกำรจัดตั้ง พบว่ำ เปน็นิตบิุคคล จ ำนวน 708,883 รำย มีสัดส่วนร้อยละ 23.03 ของ
จ ำนวน SME ทั้งประเทศ เมือ่เทียบสัดส่วนกบักำรจ้ำงงำน พบว่ำ กำรจ้ำงงำน SME ที่เป็นนิตบิุคคล มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 
64.04 (มีกำรจ้ำงงำนจ ำนวน 8,933,941 คน) เป็นส่วนบุคคลและอ่ืนๆ จ ำนวน 2,285,731 รำย มีสัดสว่นร้อยละ 74.36 
แต่กลับมีสัดสว่นกำรจำ้งงำนเพยีงร้อยละ 35.96 ส ำหรับวิสำหกิจชุมชน มีจ ำนวน 83,208 รำย ซึ่งเป็น SME ทั้งหมด 

• ส ำหรับจ ำนวน SME ที่จ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ พบวำ่ ในภำคกำรค้ำ มีจ ำนวน SME สูงที่สดุ จ ำนวน 1,279,557 รำย        
มีสัดส่วนร้อยละ 41.57 แต่กลับมีกำรจ้ำงงำนสงูสุดจ ำนวน 6,052,338 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.39  

• ส่วนจังหวัดที่มีจ ำนวน SME สูงสุด นอกจำกกรุงเทพมหำนคร แล้ว พบว่ำ จังหวัดชลบุรี มีจ ำนวน SME สูงสุด  รองลงมำคือ 
เชียงใหม่ และสมุทรปรำกำร ส่วนกำรจ้ำงงำนนั้น พบว่ำ จังหวัดที่มีกำรจ้ำงงำนสูงสุดคือ ชลบุรี สมุทรปรำกำร และนนทบุรี 

• จ ำนวน SME จ ำแนกตำมสำขำธุรกิจ พบว่ำ สำขำธุรกิจกำรขำยปลีกยกเว้นยำนยนต์ และจักรยำนยนต์ มีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 
28.38 รองลงมำคือสำขำธุรกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม และสำขำธุรกิจกำรขำยส่ง ยกเว้น ยำนยนต์และ
จักรยำนยนต์ มีสัดส่วนร้อยละ 10.75 และ 7.38 ตำมล ำดับ ในส่วนจ ำนวนแรงงำนนั้น พบว่ำ ธุรกิจในภำคกำรค้ำ มีจ ำนวน
กำรจ้ำงงำนสูงสุด โดยที่สำขำธุรกิจกำรขำยปลีกยกเว้นยำนยนต์ และจักรยำนยนต์ มีสัดส่วนร้อยละ 15.71 รองลงมำคือ 
สำขำธุรกิจกำรขำยส่ง ยกเว้น ยำนยนต์และจักรยำนยนต์ มีสัดส่วนร้อยละ 11.77 

• จ ำนวนกิจกำร SME จดัตั้งใหม่ในปี 2561 มีจ ำนวนทั้งสิน้ 71,815 รำย หดตัวร้อยละ 2.73 ในส่วนกำรยกเลิกกิจกำร       
มีจ ำนวนทัง้สิน้ 21,676 รำย ขยำยตัวร้อยละ 1.84 ส ำหรบันิตบิุคคลที่จดัตั้งกจิกำรใหม่ จ ำแนกตำมหมวดธุรกิจ พบวำ่ นิติบคุคล  
ที่จัดตั้งกิจกำรใหม่สูงสุด คือ ธุรกิจกำรขำยส่ง ยกเว้น ยำนยนตแ์ละจักรยำนยนต์ ส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกสงูสุด คอื 
ธุรกิจกำรขำยส่ง ยกเว้นยำนยนต์และจักรยำนยนต์ 

จ ำนวนวิสำหกิจ  
ปี 2561 

SE ME SME LE NA Total 

ภำคกำรค้ำ 1,275,470 4,087 1,279,557 2,493 0 1,282,050 

ภำคกำรบรกิำร 1,219,347 5,216 1,224,563 1,756   1,226,319 

ภำคกำรผลิต 522,886 4,599 527,485 2,152   529,637 

ภำคธุรกิจเกษตร 45,948 269 46,217 54   46,271 

ไม่สำมำรถระบุได ้         14 14 

รวม 3,063,651 14,171 3,077,822 6,455 14 3,084,291 
 

กำรจ้ำงงำน 
 ปี 2561 

SE ME SME LE NA Total 

ภำคกำรค้ำ 4,246,714 191,844 4,438,558 458,037 0 4,896,595 

ภำคกำรบรกิำร 5,589,194 463,144 6,052,338 617,428   6,669,766 

ภำคกำรผลิต 2,785,554 608,747 3,394,301 1,278,544   4,672,845 

ภำคธุรกิจเกษตร 48,889 16,155 65,044 18,482   83,526 

ไม่สำมำรถระบุได ้         14 14 

รวม 12,670,351 1,279,890 13,950,241 2,372,491 14 16,322,746 
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4.1 กำรปรับปรุงข้อมูลจ ำนวน และกำรจ้ำงงำนของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ปี 2561 

กำรปรับปรุงข้อมูลจ ำนวน และกำรจ้ำงงำนของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมปี 2561 ซึ่งส ำนักงำนฯ ได้ท ำ
กำรปรับปรุงข้อมูลในส่วนของข้อมูลผู้ประกอบกำรนิติบุคคล และส่วนของผู้ประกอบกำรที่เป็นวิสำหกิจชุมชน ตำมข้อมูล    
กำรจดทะเบียนใหม่ กำรจดทะเบียนยกเลิกและเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ประจ ำปี ส่วนข้อมูลของธุรกิจส่วนบุคคลและอ่ืนๆ ได้ มี 
กำรปรับปรุงใหม่ตำมข้อมูลจำกกำรส ำมะโนธุรกิจกำรค้ำและอุตสำหกรรม ปี 2560 ส ำหรับข้อมูลกำรจ้ำงงำนได้มีกำรปรับปรุงใหม่
จำกข้อมูลของส ำนักงำนประกันสังคม 

4.2 จ ำนวนวิสำหกิจของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

4.2.1 ภำพรวมจ ำนวนวิสำหกิจ  

สถิติจ ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในปี 2561 โดยจ ำแนกขนำดด้วยจ ำนวนกำรจ้ำงงำน หรือสินทรัพย์ถำวร 
(ไม่รวมที่ดิน) ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงฯ ปี 2545 สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตำมประเภทกำรจัดตั้ง หรือกำรจดทะเบียน คือ 
1) สถิติจ ำนวนวิสำหกิจที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งประมวลข้อมูลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  2) สถิติจ ำนวน
วิสำหกิจที่เป็นส่วนบุคคล และอ่ืนๆ (กลุ่มแม่บ้ำน สหกรณ์) นั้น เป็นฐำนข้อมูลที่ประมวลจำกกำรส ำมะโนธุรกิจกำรค้ำและ
อุตสำหกรรม ปี 2561 ซึ่งส ำนักงำนฯ จะใช้เป็นฐำนข้อมูลหลัก ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 หรือจนกว่ำจะมีกำรส ำมะโนธุรกิจครั้งใหม่ 
3) สถิติจ ำนวนวิสำหกิจที่เป็นวิสำหกิจชุมชน ประมวลข้อมูลจำกกรมส่งเสริมกำรเกษตร ซึ่งเป็นข้อมูลกำรจดทะเบียนของ
วิสำหกิจชุมชนทั่วประเทศ ส ำหรับสถิติกำรจ้ำงงำนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมนั้น ได้รับข้อมูลสถิติจ ำนวนกำรจ้ำงงำน
ของส ำนักงำนประกันสังคม  

เมื่อพิจำรณำตำมกลุ่มธุรกิจ ที่กระจำยตัวตำมขนำดวิสำหกิจ ปี 2561 พบว่ำ วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) 
มีจ ำนวนทั้งสิ้น 3,077,822 รำย มีอัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 1.02 เมื่อเทียบกับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ในปีที่ผ่ำนมำ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.79 ของจ ำนวนวิสำหกิจทั้งประเทศ โดยเป็นวิสำหกิจขนำดย่อม (SE) จ ำนวนทั้งสิ้น  3,063,651 รำย   
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.49 ของจ ำนวนวิสำหกิจทั้งประเทศ เป็นวิสำหกิจขนำดกลำง จ ำนวน 14,171 รำย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 0.32 

เมื่อพิจำรณำถึงจ ำนวน SME ที่จ ำแนกตำมประเภทกำรจัดตั้งปี 2561 นั้น สำมำรถจ ำแนกได้ 3 ประเภท ได้แก่ นิติ
บุคคล มีจ ำนวน 708,883 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.03 ของจ ำนวน SME รวมทั้งประเทศ ส่วนบุคคลและอ่ืนๆ         
มีจ ำนวน 2,285,731 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.26 ของจ ำนวน SME รวมทั้งประเทศ และวิสำหกิจชุมชน มีจ ำนวน 
83,208 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.70 ของจ ำนวน SME รวมทั้งประเทศ ดังภำพที่ 4.1 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
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ภำพที่ 4.1 จ ำนวน SME จ ำแนกตำมประเภทกำรจัดตั้ง ปี 2561 

 

ประมวลโดย:  ส ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 
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ตำรำงที่ 4.1 จ ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม จ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจและประเภทกำรจัดตั้ง  ปี 2560 – ปี 2561 

 

ท่ีมำ : กรมพัฒนำธุรกจิกำรค้ำ, ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, กรมส่งเสริมกำรเกษตร, ส ำนักงำนประกันสังคม  
หมำยเหตุ : 1) ส่วนบุคคล หมำยถึง สถำนประกอบกำรท่ีเจ้ำของเป็นบุคคลธรรมดำคนเดียวหรือหลำยคนรวมกนั และให้หมำยรวมถึงห้ำงหุ้นส่วนสำมัญท่ีไม่ได้จดทะเบียนเปน็นิติบุคคลดว้ย 
   2) ภำคธุรกิจเกษตร คือ วิสำหกิจท่ีอยู่ในประเภทกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ หมวด A (01-03) โดยเป็นฐำนข้อมูลเฉพำะธุรกิจประเภทนิติบุคคล และวสิำหกิจชุมชน ยังไม่รวมธุรกิจประเภทบุคคลธรรมดำ 
ประมวลโดย:  ส ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 
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ตำรำงท่ี 4.2 สัดส่วนจ ำนวนวิสำหกิจตำมกลุ่มธุรกิจ จ ำแนกตำมขนำด ปี 2560 – ปี 2561 

สัดส่วนต่อกลุ่มธุรกิจ (ร้อยละ) SE  ME  SME  LE  ไม่ระบ ุ  Total  

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 

ภำคกำรค้ำ 99.43 99.49 0.36 0.32 99.80 99.81 0.20 0.19 0.00 0.00 100.00 100.00 

·      ภำคกำรขำยปลีก ยกเว้นซ่อมแซมยำนยนต์ 99.67 99.69 0.22 0.21 99.89 99.89 0.11 0.11 0.00 0.00 100.00 100.00 

·   ภำคกำรขำยปลีก และซ่อมแซมยำนยนต์ 99.15 99.20 0.47 0.43 99.62 99.63 0.38 0.37 0.00 0.00 100.00 100.00 

·   ภำคกำรขำยสง่ ยกเว้นซ่อมแซมยำนยนต์ 98.75 98.95 0.84 0.67 99.59 99.61 0.41 0.39 0.00 0.00 100.00 100.00 

ภำคกำรบริกำร 99.22 99.43 0.63 0.43 99.85 99.86 0.15 0.14 0.00 0.00 100.00 100.00 

ภำคกำรผลิต 98.48 98.73 1.10 0.87 99.57 99.59 0.43 0.41 0.00 0.00 100.00 100.00 

ภำคธุรกิจเกษตร 99.29 99.30 0.59 0.58 99.88 99.88 0.12 0.12 0.00 0.00 100.00 100.00 

ไม่สำมำรถระบุกลุ่มธุรกิจได ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

รวม 99.18 99.33 0.60 0.46 99.78 99.79 0.22 0.21 0.00 0.00 100.00 100.00 

 

สัดส่วนต่อขนำด SE  ME  SME  LE  ไม่ระบ ุ  Total  

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 

ภำคกำรค้ำ 41.72 41.63 25.33 28.84 41.62 41.57 38.61 38.62 0.00 0.00 41.62 41.57 

·      ภำคกำรขำยปลีก ยกเว้นซ่อมแซมยำนยนต ์ 28.50 28.45 10.44 12.71 28.39 28.38 14.31 14.59 0.00 0.00 28.36 28.35 

·      ภำคกำรขำยปลีก และซ่อมแซมยำนยนต์ 5.85 5.82 4.57 5.43 5.85 5.82 10.24 10.32 0.00 0.00 5.86 5.83 

·      ภำคกำรขำยส่ง ยกเว้นซ่อมแซมยำนยนต์ 7.37 7.36 10.31 10.70 7.38 7.38 14.06 13.71 0.00 0.00 7.40 7.39 

ภำคกำรบริกำร 39.60 39.80 41.49 36.81 39.61 39.79 26.88 27.20 0.00 0.00 39.58 39.76 

ภำคกำรผลิต 17.18 17.07 31.69 32.45 17.26 17.14 33.71 33.34 0.00 0.00 17.30 17.17 

ภำคธุรกิจเกษตร 1.51 1.50 1.49 1.90 1.50 1.50 0.80 0.84 0.00 0.00 1.50 1.50 

ไม่สำมำรถระบุกลุ่มธุรกิจได ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ประมวลโดย:  ส ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 
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เมื่อพิจำรณำสัดส่วนภำพรวมของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม จ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ พบว่ำ อยู่ในกลุ่ม
ภำคกำรค้ำมำกที่สุด มีจ ำนวนทั้งสิ้น 1,279,557 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.57 ของจ ำนวน SME ทั้งประเทศ รองลงมำ
อยู่ในภำคกำรบริกำร มีจ ำนวน 1,224,563 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.79 ในภำคกำรผลิต มีจ ำนวน 527,485 รำย   
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.14 และภำคธุรกิจเกษตร 46,217 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.50 โดยที่วิสำหกิจขนำดเล็ก (SE) 
อยู่ในกลุ่มภำคกำรค้ำมำกที่สุด จ ำนวน 1,275,470 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.63 ของจ ำนวนวิสำหกิจขนำดเล็ก          
ทั้งประเทศ ในส่วนวิสำหกิจขนำดกลำง (ME) พบว่ำ อยู่ในภำคกำรบริกำรมำกที่สุด จ ำนวน 5,216 รำย  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
36.81 ของจ ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงทั้งประเทศ ดังภำพที่ 4.2 และ 4.3 

ภำพที่ 4.2 จ ำนวน SME จ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ ปี 2561 

 
ประมวลโดย:  ส ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 

ภำพที่ 4.3 จ ำนวนวิสำหกิจขนำดย่อม (SE) และขนำดกลำง (ME) จ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ ปี 2561 

   
ประมวลโดย:  ส ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 
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เมื่อพิจำรณำจ ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) จ ำแนกตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ปี 2561 พบว่ำ 
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่มีจ ำนวน SME สูงสุด คือ กิจกรรมกำรขำยส่งและกำรขำยปลีก (หมวด G) ซึ่งมีจ ำนวนวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม รวมทั้งสิ้น 1,279,557 รำย มีสัดส่วนร้อยละ 41.57 ของจ ำนวน SME รวมทั้งประเทศ รองลงมำเป็น
กิจกรรมกำรผลิต (หมวด C) มีจ ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม รวมทั้งสิ้น 514,401 รำย และกิจกรรมที่พักแรม
และบริกำรด้ำนอำหำร (หมวด I) มีจ ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม รวมทั้งสิ้น 362,186 รำย มีสัดส่วนร้อยละ 
16.71 และ 11.77 ของจ ำนวน SME รวมทัง้ประเทศ ตำมล ำดับ ดังภำพที่ 4.4 

ภำพที่ 4.4 จ ำนวน SME จ ำแนกตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ (หมวดใหญ่ TSIC 2552) ปี 2561 

 
ประมวลโดย:  ส ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 

ส ำหรับจ ำนวนวิสำหกิจที่จ ำแนกตำมขนำดวิสำหกิจ และรหัสมำตรฐำนอุตสำหกรรมประเทศไทย 2 หลัก (TSIC 2552) 
สูงสุด 10 อันดับ พบว่ำ กลุ่มที่มีจ ำนวนวิสำหกิจสูงสุด คือ กำรขำยปลีกยกเว้นยำนยนต์ และจักรยำนยนต์ มี SME รวม 
873,362 รำย มีสัดส่วนร้อยละ 28.38 ของจ ำนวน SME รวมทั้งประเทศ รองลงมำเป็นกำรบริกำรด้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม     
มีจ ำนวน SME 330,875 รำย มีสัดส่วนร้อยละ 10.75 ของจ ำนวน SME รวมทั้งประเทศ ส ำหรับกำรขำยส่ง ยกเว้นยำนยนต์
และจักรยำนยนต์ มี SME จ ำนวน 227,036 รำย มีสัดส่วนร้อยละ 7.38 ของจ ำนวน SME รวมทั้งประเทศ ดังตำรำงที่ 4.3 

ตำรำงท่ี 4.3 จ ำนวนวิสำหกิจ จ ำแนกตำมรหัสมำตรฐำนอุตสำหกรรมประเทศไทย (TSIC 2552) 2 หลัก สูงสุด 
                 10 อันดับแรก ปี 2561 

 
ประมวลโดย:  ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 
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เมื่อพิจำรณำถึงภำพรวมจ ำนวน SME จ ำแนกตำมกลุ่มจังหวัด ในปี 2561 พบว่ำ มีจ ำนวน SME อยู่ใน
กรุงเทพมหำนครมำกที่สุดคือ 558,647 รำย คิดเป็นร้อยละ 18.15 ของจ ำนวนทั้งประเทศ ส่วนในกลุ่มจังหวัดต่ำงๆ นั้น 
กลุ่มจังหวัดภำคกลำงและปริมณฑล ซึ่งประกอบด้วย นครปฐม นนทบุรี ปทุมธำนี และสมุทรปรำกำร มีจ ำนวน SME สูงสุด มี
จ ำนวน 260,504 รำย  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.46 ของ SME ทั้งประเทศ โดยมีอัตรำกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.56 
รองลงมำคือภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชัยภูมิ นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีจ ำนวน 
SME สูงสุด มีจ ำนวน 229,408 รำย  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.45 ของ SME ทั้งประเทศ โดยมีอัตรำกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 0.42 ของกลุ่มจังหวัดเดียวกันในปีที่ผ่ำนมำ ดังภำพที่ 4.5 

ส ำหรับภำพรวมจ ำนวน SME จ ำแนกตำมจังหวัด ในปี 2561 พบว่ำ จังหวัดที่มีจ ำนวน SME มำกที่สุด รองลงมำ
จำกกรุงเทพมหำนคร คือ จังหวัดชลบุรี มีจ ำนวน 106,596 รำย  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.46 ของ SME ทั้งประเทศ และ
จังหวัดที่มีจ ำนวน SME น้อยที่สุด คือจังหวัดสมุทรสงครำม โดยมีจ ำนวนทั้งสิ้น 6,978 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.23 
ของ SME ทั้งประเทศ  

ภำพที่ 4.5 จ ำนวน SME จ ำแนกตำมกลุ่มจังหวัด ปี 2561 

 
ประมวลโดย:  ส ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 

เมื่อพิจำรณำจำกจ ำนวนวิสำหกิจ จ ำแนกตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและจังหวัด ในปี 2561 สำมำรถพิจำรณำ
จ ำแนกตำมขนำดของวิสำหกิจ (ปรำกฏในตำรำงสถิติ) ได้ดังนี้ 

วิสาหกิจขนาดย่อม (SE) มีจ ำนวนวิสำหกิจตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในหมวด G กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก 
กำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ฯ มำกที่สุด โดยมีจ ำนวนวิสำหกิจสูงถึง 1,275,470 รำย ซึ่งจังหวัดที่มีจ ำนวนวิสำหกิจ
สูงที่สุดในหมวด G นี้ ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร ได้แก่ จังหวัดนครรำชสีมำ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ ตำมล ำดับ 
รองลงมำคือ กิจกรรมทำงเศรษฐกิจในหมวด C กำรผลิตอุตสำหกรรมนั้น มีจ ำนวนวิสำหกิจทั้งสิ้น จ ำนวน 510,202 รำย ซึ่ง
จังหวัดที่มีจ ำนวนวิสำหกิจสูงที่สุดในหมวด C นี้ ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์  จังหวัดแพร่ และจังหวัด  
ศรสีะเกษ ตำมล ำดับ 
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วิสาหกิจขนาดกลาง (ME) มีจ ำนวนวิสำหกิจตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในหมวด C กำรผลิตอุตสำหกรรม มำกที่สุด 
โดยมีจ ำนวนวิสำหกิจ จ ำนวน 4,199 รำย ซึ่งจังหวัดที่มีจ ำนวนวิสำหกิจสูงที่สุดในหมวด C นี้ ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร ได้แก่ 
จังหวัดสมุทรปรำกำร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรสำคร ตำมล ำดับ รองลงมำคือ กิจกรรมทำงเศรษฐกิจในหมวด G กำรขำย
ส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ฯ โดยมีจ ำนวนวิสำหกิจ จ ำนวน 4,087 รำย ซ่ึงจังหวัดที่มีจ ำนวน
วิสำหกิจสูงที่สุดในหมวด G นี้ ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปรำกำร และจังหวัดปทุมธำนี 
ตำมล ำดับ 

วิสาหกิจขนาดใหญ่ (LE) มีจ ำนวนวิสำหกิจตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในหมวด G กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำร
ซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ฯ มำกที่สุด โดยมีจ ำนวนวิสำหกิจ จ ำนวน 2,493 รำย ซึ่งจังหวัดที่มีจ ำนวนวิสำหกิจสูงที่สุด
ในหมวด G นี้ ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร ได้แก่ จังหวัดสมุทรปรำกำร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดนนทบุรี ตำมล ำดับ รองลงมำ
คือ กิจกรรมทำงเศรษฐกิจในหมวด C กำรผลิตอุตสำหกรรม โดยมีจ ำนวนวิสำหกิจ จ ำนวน 1,922 รำย ซึ่งจังหวัดที่มีจ ำนวน
วิสำหกิจสูงที่สุดในหมวด C นี้ ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปรำกำร และจังหวัดระยอง 
ตำมล ำดับ 

4.2.2 ภำพรวมจ ำนวนวิสำหกิจ จ ำแนกตำมประเภทกำรจัดตั้ง 

4.2.2.1 ภำพรวมจ ำนวน SME ที่เป็นนิติบุคคล 

เมื่อพิจำรณำถึงจ ำนวนวิสำหกิจที่เป็นนิติบุคคล พบว่ำ ในปี 2561 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 714,521 รำย เป็นวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) ที่เป็นนิติบุคคล จ ำนวน 708,883 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.21 ของจ ำนวนวิสำหกิจ
ที่เป็นนิติบุคคลรวมทั้งประเทศ ขยำยตัวร้อยละ 4.92 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ โดยเป็นนิติบุคคลขนำดกลำง จ ำนวน 11,135 
รำย และเป็นนิติบุคคลขนำดย่อม จ ำนวน 697,748 รำย  

ส ำหรับ SME ที่เป็นนิติบุคคล จะอยู่ในภำคกำรบริกำรมำกที่สุด จ ำนวน 364,301 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
52.21 ของจ ำนวน SME ที่เป็นนิติบุคคลรวมทั้งประเทศ ขยำยตัวร้อยละ 5.86 รองลงมำอยู่ในภำคกำรค้ำ มีจ ำนวน 239,598 
รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.34 ขยำยตัวร้อยละ 5.25 ภำคกำรผลิต มีจ ำนวน SME 89,834 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.87 
ขยำยตัวร้อยละ 5.69 และอยู่ในภำคธุรกิจเกษตร จ ำนวน 4,015 รำย คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 0.58 ดังภำพที่ 4.6 

ภำพที่ 4.6 จ ำนวน SME นิติบุคคล จ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ 

 

ประมวลโดย:  ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 
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เมื่อพิจำรณำถึงจ ำนวน SME ที่เป็นนิติบุคคล ที่จ ำแนกตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจสูงสุด 10 อันดับ ปี 
2561  พบว่ำ มีจ ำนวน SME ทีเ่ป็นนิติบุคคลอยู่ในหมวดใหญ่กำรขำยส่งและขำยปลีก (หมวด G) จ ำนวน 241,826 รำย ซึ่ง
อยู่ในหมวดย่อยกำรขำยส่ง ยกเว้น ยำนยนต์และจักรยำนยนต์มำกที่สุด มีจ ำนวน 146,071 รำย เพ่ิมขึ้นจำกปี 2560 
จ ำนวน 2,072 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.61 ของจ ำนวน SME ที่เป็นนิติบุคคลทั้งประเทศ มีอัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 
1.44 เมื่อเทียบกับหมวดเดียวกันของปีผ่ำนมำ รองลงมำคือ หมวดกำรก่อสร้ำง (หมวด F) มีจ ำนวน 91,485 รำย ซึ่งอยู่ใน
หมวดย่อยกำรก่อสร้ำงอำคำร  มีจ ำนวน SME ที่เป็นนิติบุคคล จ ำนวน 65,784 รำย เพ่ิมขึ้นจำกปี 2560 จ ำนวน 3,006 
รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.28 มีอัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 4.24 เมื่อเทียบกับหมวดเดียวกันของปีผ่ำนมำ และหมวดกำร
ผลิต (หมวด C) มีจ ำนวน SME ที่เป็นนิติบุคคล จ ำนวน 86,429 รำย ซึ่งอยู่ในหมวดย่อยกำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำร มีจ ำนวน 
SME ที่เป็นนิติบุคคล จ ำนวน 10,662 รำย เพ่ิมข้ึนจำกปี 2560 จ ำนวน 2,103 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.50 ของจ ำนวน 
SME ที่เป็นนิติบุคคลทั้งประเทศ มีอัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 24.57 เมื่อเทียบกับหมวดเดียวกันของปีผ่ำนมำ ดังภำพที่ 4.7 
และ 4.8 

ภำพที่ 4.7 จ ำนวน SME นิติบุคคล จ ำแนกตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ (หมวดใหญ่ TSIC 2552) ปี 2561 

 
ประมวลโดย:  ส ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 
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ภำพที่ 4.8 จ ำนวน SME นิติบุคคล จ ำแนกตำมรหัสมำตรฐำนอุตสำหกรรมประเทศไทย 2 หลัก  
       (หมวดย่อย TSIC 2552) สูงสุด 10 อันดับแรก ปี 2561 

 
ประมวลโดย:  ส ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.)  

ส ำหรับจังหวัดที่มีจ ำนวน SME ที่เป็นนิติบุคคลสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร มีจ ำนวนทั้งสิ้น 281,112 รำย   คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 39.66 ของ SME ที่เป็นนิติบุคคลทั้งประเทศ รองลงมำอยู่ในจังหวัดชลบุรี มีจ ำนวน 48,404 รำย คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 6.83 โดยจังหวัดที่มีจ ำนวน SME ที่เป็นนิติบุคคลน้อยที่สุด คือจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีจ ำนวนทั้งสิ้น 
538 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.08 ดังภำพที่ 4.9 

ภำพที่ 4.9 จ ำนวน SME นิติบุคคล สูงสุด 10 อันดับ จ ำแนกตำมจังหวัด 

 
ท่ีมำ : กรมพัฒนำธุรกจิกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์, กำรประกันสังคม กระทรวงแรงงำน  
ประมวลโดย:  ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 
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4.2.2.2 ภำพรวมจ ำนวน SME ส่วนบุคคล และอื่นๆ 

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติได้ด ำเนินกำรส ำมะโนธุรกิจกำรค้ำและอุตสำหกรรมปี 2561 โดยเริ่มด ำเนินกำรนับจดในปี 
2559 ซึ่งปรำกฏว่ำ มีผู้ประกอบกำร SME ส่วนบุคคล (บุคคลธรรมดำ และห้ำงหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล) และ
อ่ืนๆ (กลุ่มแม่บ้ำน สหกรณ์) จ ำนวน 2,285,731 รำย  

ส่วนจ ำนวน SME ที่เป็นส่วนบุคคลและอ่ืนๆ จะอยู่ในภำคกำรค้ำมำกที่สุด จ ำนวน 1,035,126 รำย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 45.29 ของจ ำนวน SME ที่เป็นส่วนบุคคลรวมทั้งประเทศ รองลงมำอยู่ในภำคกำรบริกำร มีจ ำนวน 851,306 รำย 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.24 และภำคกำรผลิต มีจ ำนวนSME 399,299 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.47 ดังภำพที่ 4.10 

ภำพที่ 4.10 จ ำนวน SME ส่วนบุคคลและอ่ืนๆ จ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ 

 

ประมวลโดย:  ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 

เมื่อพิจำรณำถึงจ ำนวน SME ส่วนบุคคลและอ่ืนๆ ที่จ ำแนกตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจสูงสุด 10 อันดับ  พบว่ำ มี
จ ำนวน SME ที่เป็นส่วนบุคคล อยู่ในหมวดใหญ่กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก (หมวด G) จ ำนวน 1,035,126 รำย ซึ่งอยู่ใน
หมวดย่อยกำรขำยปลีกยกเว้นยำนยนต์ และจักรยำนยนต์มำกที่สุด มี SME จ ำนวน 798,587 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
34.94 ของจ ำนวน SME ทีเ่ป็นส่วนบุคคลและอ่ืนๆ รวมทั้งประเทศ รองลงมำคือ หมวดกำรผลิต (หมวด C) มี SME จ ำนวน 
397,442 รำย ซึ่งอยู่ในหมวดย่อยกำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำร มี SME จ ำนวน 106,150 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.64 และ
หมวดที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร (หมวด I) มี SME จ ำนวน 337,291 รำย ซึ่งอยู่ในหมวดย่อยกำรบริกำรด้ำนอำหำรและ
เครื่องดื่ม มี SME จ ำนวน 316,992 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.87  
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ภำพที่ 4.11 จ ำนวน SME ส่วนบุคคลและอ่ืนๆ จ ำแนกตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ (หมวดใหญ่ TSIC 2552)  

 

ประมวลโดย:  ส ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 

ภำพที่ 4.12 จ ำนวน SME ส่วนบุคคลและอ่ืนๆ จ ำแนกตำมรหัสมำตรฐำนอุตสำหกรรมประเทศไทย 2 หลัก 
           (หมวดย่อย TSIC 2552) 10 อันดับแรก ปี 2561 

 

ประมวลโดย:  ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 

เมื่อพิจำรณำตำมพ้ืนที่ พบว่ำ กรุงเทพมหำนคร มีจ ำนวน SME ที่เป็นส่วนบุคคลและอ่ืนๆ สูงที่สุด มีจ ำนวนทั้งสิ้น 
277,374 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.14 ของ SME ที่เป็นส่วนบุคคลและอ่ืนๆ รวมทั้งประเทศ  รองลงมำอยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่ มีจ ำนวน 76,029 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.33 โดยจังหวัดที่มีจ ำนวน SME ที่เป็นส่วนบุคคลและอ่ืนๆ น้อยที่สุด 
คือจังหวัดสมุทรสงครำม โดยมีจ ำนวนทั้งสิ้น 5,917  รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.26 ดังภำพที่ 4.13 
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ภำพที่ 4.13 จ ำนวน SME ส่วนบคุคลและอ่ืนๆ สูงสุด 10 อันดับ จ ำแนกตำมจังหวัด  

 
ประมวลโดย:  ส ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 

4.2.2.3 ภำพรวมจ ำนวน SME ที่เป็นวิสำหกิจชุมชน 

เมื่อพิจำรณำถึงจ ำนวน SME ที่เป็นวิสำหกิจชุมชน พบว่ำ ในปี 2561 จ ำนวนวิสำหกิจที่เป็นวิสำหกิจชุมชน มีจ ำนวน
ทั้งสิ้น 83,208 รำย และจัดได้เป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) ทั้งหมด โดยอยู่ในภำคธุรกิจเกษตรมำกที่สุด 
จ ำนวน 41,933 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.40 หดตัวร้อยละ 0.14 รองลงมำอยู่ในภำคกำรผลิต มีจ ำนวน SME  34,345 
รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.28 หดตัวร้อยละ 5.84 ส่วนภำคกำรบริกำร มีจ ำนวน SME 4,325 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.20 
ขยำยตัวร้อยละ 0.53 และภำคกำรค้ำ มีจ ำนวน SME 2,605 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.13 หดตัวร้อยละ 2.14 ตำมภำพที่ 4.14 

ภำพที่ 4.14 จ ำนวน SME วิสำหกิจชุมชน จ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ ปี 2561 

 
ประมวลโดย:  ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 
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เมื่อพิจำรณำถึงจ ำนวน SME ที่เป็นวิสำหกิจชุมชนที่จ ำแนกตำมรหัสมำตรฐำนอุตสำหกรรมประเทศไทย 2 หลัก
สูงสุด 10 อันดับ ปี 2561  พบว่ำ มีจ ำนวน SME ที่เป็นวิสำหกิจชุมชนอยู่ในหมวดย่อยกำรเพำะปลูก และกำรเลี้ยงสัตว์มำก
ที่สุด มีจ ำนวน 39,847 รำย เพ่ิมขึ้นจำกปี 2560 จ ำนวน 134 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.89 ของจ ำนวน SME  ที่เป็น
วิสำหกิจชุมชนทั้งประเทศ มีอัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 0.34 เมื่อเทียบกับหมวดเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ รองลงมำคือ หมวดย่อย
กำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำร  มีจ ำนวน SME ที่เป็นวิสำหกิจชุมชน จ ำนวน 9,969 รำย ลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 91 รำย   
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.98 ของจ ำนวน SME ที่เป็นวิสำหกิจชุมชนทั้งประเทศ หดตัวร้อยละ 0.90  เมื่อเทียบกับ     
หมวดเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ และหมวดย่อยกำรผลิตสิ่งทอ มีจ ำนวน SME ที่เป็นวิสำหกิจชุมชน จ ำนวน 5,818 รำย      
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.99 ของจ ำนวน SME ที่ เป็นวิสำหกิจชุมชนทั้งประเทศ หดตัวร้อยละ 4.51 เมื่อเทียบกับ        
หมวดเดียวกันของปีทีผ่่ำนมำ ดังภำพที่ 4.15 

ภำพที่ 4.15 จ ำนวน SME วิสำหกิจชุมชนสูงสุด 10 อันดับ จ ำแนกตำมรหัสมำตรฐำนอุตสำหกรรม 
       ประเทศไทย 2 หลัก (หมวดย่อย TSIC 2552) ปี 2561 

 
ประมวลโดย:  ส ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 

เมื่อพิจำรณำตำมพ้ืนที่ พบว่ำ จังหวัดร้อยเอ็ด มีจ ำนวนวิสำหกิจชุมชนสูงที่สุด มีจ ำนวนทั้งสิ้น 4,526 รำย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 5.44 ของวิสำหกิจชุมชนทั้งประเทศ รองลงมำอยู่ในจังหวัดมหำสำรคำม มีจ ำนวน 3,306 รำย  คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 3.97 โดยจังหวัดที่มีจ ำนวนวิสำหกิจชุมชนน้อยที่สุด คือจังหวัดสมุทรสำคร โดยมีจ ำนวนทั้งสิ้น 126 รำย       
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.15 ดังภำพที่ 4.16 
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ภำพที่ 4.16 จ ำนวน SME วิสำหกิจชุมชน สูงสุด 10 อันดับ จ ำแนกตำมจังหวัด  

 

ประมวลโดย:  ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 

4.2.3 กำรจัดตั้งและยกเลกิกิจกำรนิติบุคคล ปี 2561 

ภำพที่ 4.17 กำรจัดตั้งและยกเลิกกิจกำรนิติบุคคลของ SME 

 

ท่ีมำ : กรมพัฒนำธุรกจิกำรค้ำ, 
ประมวลผลโดย : ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

กำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่ในปี 2561 โดยกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่จะลดต่ ำลงในเดือน
เมษำยน และธันวำคมของทุกปี เนื่องจำก ในช่วงปลำยเดือนพฤศจิกำยน ปี 2561 ภำครัฐได้มีมำตรกำรภำษีเพ่ือส่งเสริมให้
บุคคลธรรมดำประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล โดยกำรยกเว้นภำษีเงินได้และภำษีมูลค่ำเพ่ิมส ำหรับเงินที่ได้รับจำกกำรโอน
ทรัพย์สิน หรือกำรขำยสินค้ำให้แก่บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นมำ ส่วนกำรยกเลิกกิจกำร ในปี 2561 พบว่ำ จะมี
ทิศทำงกำรเลิกกิจกำรในระดับคงที่ทุกช่วงของปี โดยกำรยกเลิกกิจกำรจะเพ่ิมสูงขึ้นในช่วงปลำยปี ส่วนกำรสิ้นสภำพอ่ืนๆ 
ได้แก่ ร้ำง ล้มละลำย พิทักษ์ทรัพย์  แปรสภำพ ควบบริษัท เป็นต้น มีกำรด ำเนินกำรทำงทะเบียนจ ำนวนมำก                 
โดยกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ในช่วงเดือนมิถุนำยน – กันยำยน 
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ตำรำงท่ี 4.4 จ ำนวน SME นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง เลิกกิจกำร และสิน้สภำพอื่นๆ รำยเดือน  
       ปี 2560 – ปี 2561 

ท่ีมำ : กรมพัฒนำธุรกจิกำรค้ำ  
ประมวลผลโดย : ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
หมำยเหตุ : สิน้สภำพอื่นๆ ได้แก่ ร้ำง ล้มละลำย พิทักษ์ทรัพย์ แปรสภำพ ควบบรษัิท เป็นต้น 

จ ำนวนกิจกำร SME จัดตั้งใหม่ในปี 2561 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 71,815 รำย ลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 2,015 รำย  
หดตัวร้อยละ 2.73 ในส่วนกำรยกเลิกและเสร็จช ำระบัญชีปี 2561 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 21,676 รำย ลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 
391 รำย ขยำยตัวร้อยละ 1.84 

ส ำหรับนิติบุคคลที่จัดตั้งกิจกำรใหม่ จ ำแนกตำมหมวดธุรกิจสูงสุด 5 อันดับ ในปี 2561 พบว่ำ นิติบุคคลที่จัดตั้ง
กิจกำรใหมสู่งสุดคือ ธุรกิจกำรขำยส่ง ยกเว้น ยำนยนต์และจักรยำนยนต์ มีจ ำนวน 11,692 รำย รองลงมำคือ ธุรกิจกำรขำย
ปลีก ยกเว้น ยำนยนต์ และจักรยำนยนต์ จ ำนวน 10,915 รำย และธุรกิจกำรก่อสร้ำงอำคำร จ ำนวน 6,568 รำย ตำมล ำดับ  

ภำพที ่4.18  แสดงจ ำนวนนิติบุคคล SME ที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก ปี 2561 

 

ประมวลผลโดย : ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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ส ำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิก จ ำแนกตำมหมวดธุรกิจ (หมวดย่อย) สูงสุด 5 อันดับ ในปี 2561 ได้แก่ ธุรกิจ
กำรขำยส่ง ยกเว้นยำนยนต์และจักรยำนยนต์ มีจ ำนวน 4,884 รำย รองลงมำคือ ธุรกิจกำรขำยปลีกยกเว้นยำนยนต์ และ
จักรยำนยนต์ จ ำนวน 2,353 รำย และธุรกิจกำรก่อสร้ำงอำคำร จ ำนวน 2,034 รำย ตำมล ำดับ 

ภำพที ่4.19  แสดงจ ำนวนนิติบุคคล SME ที่จดทะเบียนเลิกกิจกำรสูงสุด 5 อันดับแรก ปี 2561 

 

ประมวลผลโดย : ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

ส ำหรับนิติบุคคล SME ที่สิ้นสภำพอ่ืนๆ จ ำแนกตำมหมวดธุรกิจ (หมวดย่อย) สูงสุด 5 อันดับ ในปี 2561 ได้แก่ 
กิจกรรมกำรพนันและกำรเสี่ยงโชค มีจ ำนวน 3,209 รำย รองลงมำคือ กำรขำยส่ง ยกเว้น ยำนยนต์และจักรยำนยนต์ 
จ ำนวน 3,149 รำย และธุรกิจกำรก่อสร้ำงอำคำร จ ำนวน 1,700 รำย ตำมล ำดับ 

ภำพที่ 4.20 แสดงจ ำนวนนิติบุคคลที่สถำนะสิ้นสภำพอื่นๆ สูงสุด 5 อันดับแรก ปี 2561 

 

ประมวลผลโดย : ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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4.3 กำรจ้ำงงำนในวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

4.3.1 ภำพรวมกำรจ้ำงงำน  

ส ำนักงำนฯ ได้รำยงำนกำรจ้ำงงำนในวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในปี 2561 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตำม
ประเภทกำรจัดต้ัง หรือกำรจดทะเบียน คือสถิติกำรจ้ำงงำนในกลุ่มวิสำหกิจที่เป็นนิติบุคคล และสถิติกำรจ้ำงงำนที่ไม่ใช่นิติบุคคล 
ซึ่งภำพรวมกำรจ้ำงงำนในวิสำหกิจของไทยนั้น พบว่ำ ในปี 2561 มีกำรจ้ำงงำนในกิจกำรทุกขนำดรวมทั้งสิ้น 16,322,746 คน 
โดยเป็นกำรจ้ำงงำนในวิสำหกิจขนำดใหญ่ (LE) 2,372,491 คน และเป็นกำรจ้ำงงำนในวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(SME) จ ำนวน 13,950,241 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.47 ของกำรจ้ำงงำนรวมทั้งหมด โดยที่วิสำหกิจขนำดย่อม 
(SE) จะมีสัดส่วนต่อกำรจ้ำงงำนรวมสูงที่สุด ถึงร้อยละ 77.62 และยังมีสัดส่วนต่อ SME สูงที่สุดถึงร้อยละ 90.83  

เมื่อพิจำรณำถึงกำรจ้ำงงำน SME ที่จ ำแนกตำมประเภทกำรจัดตั้งปี 2561 นั้น สำมำรถจ ำแนกได้ 2 ประเภท 
ได้แก่ กำรจ้ำงงำนนิติบุคคล มีจ ำนวน 8,933,941 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.04 ของกำรจ้ำงงำน SME รวมทั้งประเทศ 
และกำรจ้ำงงำนส่วนบุคคลและอ่ืนๆ มีจ ำนวน 5,016,300 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.96 ของกำรจ้ำงงำน SME รวมทั้ง
ประเทศ ดังภำพที่ 4.21 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ภำพที่ 4.21 กำรจ้ำงงำน SME จ ำแนกตำมประเภทกำรจัดตั้ง ปี 2561 

 

ประมวลโดย:  ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 

ส ำหรับกำรจ้ำงงำนของ SME ปี 2561 พบว่ำ มีกำรจ้ำงงำน SME อยู่ในกลุ่มภำคกำรบริกำรมำกที่สุด จ ำนวน 
6,052,338 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.74 ของกำรจ้ำงงำนภำคกำรบริกำรทั้งประเทศ ขยำยตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.82 เมื่อ
เทียบกับกำรจ้ำงงำนในภำคกำรบริกำรของ SME ในปีที่ผ่ำนมำ รองลงมำอยู่ในภำคกำรค้ำ จ ำนวน 4,438,558 คน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 90.65 ของกำรจ้ำงงำนภำคกำรค้ำทั้งประเทศ ขยำยตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.70 อยู่ในภำคกำรผลิต จ ำนวน 
3,394,301 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.64 ขยำยตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.74 และอยู่ในภำคธุรกิจเกษตร (เฉพำะธุรกิจ       
นิติบุคคล) จ ำนวน 65,044 คน ขยำยตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.06 ดังตำรำงที่ 4.5 - 4.6 
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ตำรำงที่ 4.5 จ ำนวน และสัดส่วนกำรจ้ำงงำน จ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ ปี 2560 – ปี 2561  

กลุ่มธุรกิจ SE ME SME LE ไม่ระบ ุ Total 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 

ผู้ประกอบกำรรวม 12,033,375 12,670,351 1,055,427 1,279,890 13,088,802 13,950,241 2,211,047 2,372,491 16 14 15,299,865 16,322,746 

ภำคกำรค้ำ 4,111,913 4,246,714 127,521 191,844 4,239,434 4,438,558 415,261 458,037   4,654,695 4,896,595 

ภำคกำรบรกิำร 5,312,647 5,589,194 353,370 463,144 5,666,017 6,052,338 583,924 617,428   6,249,941 6,669,766 

ภำคกำรผลิต 2,561,388 2,785,554 560,051 608,747 3,121,439 3,394,301 1,191,979 1,278,544   4,313,418 4,672,845 

ภำคธุรกจิเกษตร 47,427 48,889 14,485 16,155 61,912 65,044 19,883 18,482   81,795 83,526 

ไม่สำมำรถระบุได ้         16 14 16 14 

นิติบุคคล 7,148,677 7,785,653 923,825 1,148,288 8,072,502 8,933,941 2,130,416 2,291,860 16 14 10,202,934 11,225,815 

·   ภำคกำรค้ำ 2,071,749 2,206,550 85,893 150,216 2,157,642 2,356,766 360,836 403,612   2,518,478 2,760,378 

·   ภำคกำรบรกิำร 3,443,508 3,720,055 309,526 419,300 3,753,034 4,139,355 569,269 602,773   4,322,303 4,742,128 

·  ภำคกำรผลิต 1,585,993 1,810,159 513,921 562,617 2,099,914 2,372,776 1,180,428 1,266,993   3,280,342 3,639,769 

·   ภำคกำรเกษตร 47,427 48,889 14,485 16,155 61,912 65,044 19,883 18,482   81,795 83,526 

·   ไม่สำมำรถระบุได้         16 14 16 14 

ส่วนบุคคลและอื่นๆ 4,884,698 4,884,698 131,602 131,602 5,016,300 5,016,300 80,631 80,631 0 0 5,096,931 5,096,931 

·   ภำคกำรค้ำ 2,040,164 2,040,164 41,628 41,628 2,081,792 2,081,792 54,425 54,425   2,136,217 2,136,217 

·   ภำคกำรบรกิำร 1,869,139 1,869,139 43,844 43,844 1,912,983 1,912,983 14,655 14,655   1,927,638 1,927,638 

·  ภำคกำรผลิต 975,395 975,395 46,130 46,130 1,021,525 1,021,525 11,551 11,551   1,033,076 1,033,076 

 ประมวลโดย:  ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 
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ตำรำงท่ี 4.6 สัดส่วนกำรจ้ำงงำนตำมกลุ่มธุรกิจ จ ำแนกตำมขนำด ปี 2560 – ปี 2561 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561

ภาคการค้า 88.34 86.73 2.74 3.92 91.08 90.65 8.92 9.35 0.00 0.00 100.00 100.00

•   ภาคการขายปลีก ยกเว้นซ่อมแซมยานยนต์ 90.40 90.98 2.15 2.84 92.55 93.83 7.45 6.17 0.00 0.00 100.00 100.00

•      ภาคการขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ 83.87 80.66 3.40 5.01 87.27 85.67 12.73 14.33 0.00 0.00 100.00 100.00

•   ภาคการขายส่ง ยกเว้นซ่อมแซมยานยนต์ 87.32 83.68 3.26 4.86 90.58 88.54 9.42 11.46 0.00 0.00 100.00 100.00

ภาคการบริการ 85.00 83.80 5.65 6.94 90.66 90.74 9.34 9.26 0.00 0.00 100.00 100.00

ภาคการผลิต 59.38 59.61 12.98 13.03 72.37 72.64 27.63 27.36 0.00 0.00 100.00 100.00

ภาคธุรกิจเกษตร 57.98 58.53 17.71 19.34 75.69 77.87 24.31 22.13 0.00 0.00 100.00 100.00

รวม 78.65 77.62 6.90 7.84 85.55 85.47 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

สัดส่วนต่อกลุ่มธุรกิจ (ร้อยละ)
SE ME SME TotalLE ไม่ระบุ

 

LE

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561

ภาคการค้า 34.17 33.52 12.08 14.99 32.39 31.82 18.78 19.31 0.00 0.00 30.42 30.00

•      ภาคการขายปลีก ยกเว้นซ่อมแซมยานยนต์ 16.94 16.77 4.58 5.19 15.95 15.71 7.60 6.08 0.00 0.00 14.74 14.31

•      ภาคการขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ 4.47 4.50 2.07 2.77 4.28 4.34 3.69 4.27 0.00 0.00 4.19 4.33

•      ภาคการขายส่ง ยกเว้นซ่อมแซมยานยนต์ 12.76 12.24 5.43 7.03 12.16 11.77 7.49 8.96 0.00 0.00 11.49 11.36

ภาคการบริการ 44.15 44.11 33.48 36.19 43.29 43.39 26.41 26.02 0.00 0.00 40.85 40.86

ภาคการผลิต 21.29 21.98 53.06 47.56 23.85 24.33 53.91 53.89 0.00 0.00 28.19 28.63

ภาคธุรกิจเกษตร 0.39 0.39 1.37 1.26 0.47 0.47 0.90 0.78 0.00 0.00 0.53 0.51

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Total
สัดส่วนต่อขนาด

SE ME SME ไม่ระบุ

 

ประมวลโดย:  ส ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 
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เมื่อพิจำรณำกำรจ้ำงงำนของ SME ที่กระจำยตัวตำมกลุ่มธุรกิจ ในปี 2561 นั้น พบว่ำ ในภำคกำรผลิต มีกำรจ้ำงงำน
เพียงร้อยละ 24.33 ของกำรจ้ำงงำน SME ทั้งหมด ในขณะที่ภำคกำรบริกำร มีกำรจ้ำงงำนในสัดส่วนสูงที่สุดคือ ร้อยละ 43.39 
ของกำรจ้ำงงำน SME ทัง้หมด ส่วนภำคกำรค้ำ มีกำรจ้ำงงำนร้อยละ 31.82 ของกำรจ้ำงงำน SME ทั้งหมด ดังภำพที่ 4.22 

ภำพที่ 4.22 กำรจ้ำงงำน SME จ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ ปี 2561 

 
ประมวลโดย:  ส ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 

เมื่อพิจำรณำกำรจ้ำงงำนตำมกลุ่มวิสำหกิจ พบว่ำ วิสำหกิจขนำดเล็ก (SE) กระจำยตัวอยู่ในกลุ่มภำคกำรบริกำร 
มำกที่สุด จ ำนวน 5,589,194 คน คิดเป็นร้อยละ 44.11 ของกำรจ้ำงงำนวิสำหกิจขนำดเล็กทั้งหมด ส่วนในภำคกำรค้ำ มีกำรจ้ำงงำน 
4,246,714 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.52 ภำคกำรผลิต มีจ ำนวน 2,785,554 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.98 ในส่วน
วิสำหกิจขนำดกลำง (ME) พบว่ำมีลักษณะกำรกระจำยตัวของวิสำหกิจอยู่ในภำคกำรผลิตมำกที่สุด จ ำนวน 608,747 คน     
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.56 ของกำรจ้ำงงำนวิสำหกิจขนำดกลำงทั้งหมด ส่วนภำคกำรบริกำร มีจ ำนวน 463,144 คน     
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.19 ภำคกำรค้ำ มีจ ำนวน 191,844 คน คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 14.99 ดังภำพที่ 4.23  

ภำพที ่4.23 กำรจ้ำงงำนของวิสำหกิจขนำดย่อม (SE) และขนำดกลำง (ME) จ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ ปี 2561 

   
ประมวลโดย:  ส ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 
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ส ำหรับกำรจ้ำงงำนของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม จ ำแนกตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ (หมวดใหญ่ 
TSIC 2552) ปี 2561 พบว่ำ เป็นกำรจ้ำงงำนในกิจกรรมกำรขำยส่งและกำรขำยปลีก (หมวด G) มำกที่สุด มีกำรจ้ำงงำน
รวมทั้งสิ้น 4,438,558 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.82 ของกำรจ้ำงงำน SME ทั้งประเทศ รองลงมำคือ กิจกรรม
กำรผลิต (หมวด C) มีกำรจ้ำงงำน รวมทั้งสิ้น 3,201,532 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.95 และกิจกรรมที่พักแรม
และบริกำรด้ำนอำหำร (หมวด I) มีกำรจ้ำงงำนรวมทั้งสิ้น 1,257,329 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.01 ดังภำพที่ 4.24 

ภำพที่ 4.24 กำรจ้ำงงำน SME จ ำแนกตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ (หมวดใหญ่ TSIC 2552) ปี 2561 

 
ประมวลโดย:  ส ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 

เมื่อพิจำรณำถึงจ ำนวนกำรจ้ำงงำน จ ำแนกตำมขนำดวิสำหกิจ และรหัสมำตรฐำนอุตสำหกรรมประเทศไทย (TSIC 2552) 
2 หลัก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2561 พบว่ำ สำขำที่มีจ ำนวนกำรจ้ำงงำนสูงสุด คือ สำขำกำรขำยปลีก มีจ ำนวนกำรจ้ำงงำน 
รวมทั้งสิ้น 2,335,260 คน โดยที่ SME  มีจ ำนวนกำรจ้ำงงำนรวม 2,191,098 คน รองลงมำเป็นสำขำกำรขำยส่ง มีจ ำนวน  
กำรจ้ำงงำนทั้งสิ้น 1,853,889 คน โดยที ่SME มีจ ำนวนกำรจ้ำงงำนรวม 1,641,382 คน ส่วนสำขำกำรบริกำรด้ำนอำหำรและ
เครื่องดืม่ มีจ ำนวนกำรจ้ำงงำนทั้งสิ้น 966,853 คน โดยที่ SME มีจ ำนวนกำรจ้ำงงำนรวม 963,275 คน ดังตำรำงที่ 4.7 
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ตำรำงท่ี 4.7 จ ำนวนกำรจ้ำงงำน จ ำแนกตำมขนำดวิสำหกิจ และรหัสมำตรฐำนอุตสำหกรรม 
       ประเทศไทย 2 หลัก (TSIC 2552) 2 หลัก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2561 

TSIC     2 หลัก รายละเอียดรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรม SE ME SME LE ไม่ระบุ Total

47 การขายปลีกยกเว้นยานยนต์ และจกัรยานยนต์ 2,124,706 66,392 2,191,098 144,162 2,335,260

46 การขายสง่ ยกเว้น ยานยนต์และจกัรยานยนต์ 1,551,359 90,023 1,641,382 212,507 1,853,889

56 การบริการด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม 947,013 16,262 963,275 3,618 966,893

68 กิจกรรมเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์ 686,594 153,798 840,392 225,399 1,065,791

41 การก่อสร้างอาคาร 740,822 40,673 781,495 41,027 822,522

45 การขายสง่การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจกัรยานยนต์ 570,649 35,429 606,078 101,368 707,446

10 การผลิตผลิตภณัฑ์อาหาร 475,829 69,116 544,945 190,509 735,454

96 กิจกรรมการบริการอ่ืนๆ สว่นบคุคล 361,903 5,994 367,897 3,717 371,614

49 การขนสง่ทางบก และการขนสง่ทางทอ่ล าเลียง 322,578 27,473 350,051 38,408 388,459

82
การบริหารส านกังาน บริการสนบัสนนุส านกังาน และบริการ

สนบัสนนุทางธุรกิจอ่ืนๆ
322,665 13,659 336,324 20,007 356,331

อ่ืนๆ 4,566,233 761,071 5,327,304 1,391,769 14 6,719,087

12,670,351 1,279,890 13,950,241 2,372,491 14 16,322,746รวมทัง้สิน้

ประมวลผลโดย : ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

เมื่อพิจำรณำถึงกำรจ้ำงงำนของ SME จ ำแนกตำมพ้ืนที่  พบว่ำ มีกำรกระจำยตัวของกำรจ้ำงงำนอยู่ ใน
กรุงเทพมหำนครสูงที่สุด จ ำนวน 4,212,294 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.20 ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
รองลงมำคือ กลุ่มจังหวัดภำคกลำงปริมณฑล (ประกอบด้วย นครปฐม นนทบุรี ปทุมธำนี และสมุทรปรำกำร) จ ำนวน 
1,899,048 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.61 และภำคตะวันออก 1 (ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตรำด) จ ำนวน 
1,131,601 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.11ตำมล ำดับ ดังภำพที่ 4.25 

ทั้งนี้ หำกพิจำรณำจังหวัดที่มีกำรจ้ำงงำนของ SME สูงสุด รองลงไปจำกกรุงเทพมหำนคร คือ ชลบุรี มีกำรจ้ำงงำน 
จ ำนวน 762,869 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.47 รองลงมำคือ สมุทรปรำกำร มีกำรจ้ำงงำน จ ำนวน 647,689 คน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 4.64 และนนทบุรี มีกำรจ้ำงงำน จ ำนวน 542,796 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.89 ตำมล ำดับ ส่วนจังหวัดที่มี
กำรจ้ำงงำนของ SME น้อยที่สุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีกำรจ้ำงงำนจ ำนวน 18,026 คน เท่ำนั้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.13  
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ภำพที่ 4.25 กำรจ้ำงงำน SME จ ำแนกตำมกลุ่มจังหวัด ปี 2561 

 
ประมวลโดย:  ส ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 

เมื่อพิจำรณำจำกจ ำนวนกำรจ้ำงงำน จ ำแนกตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ตำมขนำด และจังหวัด สำมำรถพิจำรณำ
จ ำแนกตำมขนำดของวิสำหกิจ ได้ดังนี้  

วิสาหกิจขนาดย่อม (SE) มีกำรจ้ำงงำนตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในหมวด G กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก      
กำรซ่อมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์ มำกที่สุด โดยมีกำรจ้ำงงำนสูงถึง 4,246,714 คน ซึ่งจังหวัดที่มีกำรจ้ำงงำนสูงที่สุดใน
หมวด G นี้ ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปรำกำร และชลบุรี ตำมล ำดับ รองลงมำคือ กิจกรรม          
ทำงเศรษฐกิจในหมวด C กำรผลิตอุตสำหกรรม โดยมีกำรจ้ำงงำนจ ำนวน 2,644,583 คน ซึ่งจังหวัดที่มีกำรจ้ำงงำนสูงที่สุด
ในหมวด C นี้ ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร ได้แก่ สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร และชลบุรี ตำมล ำดับ 

วิสาหกิจขนาดกลาง (ME) มีกำรจ้ำงงำนตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในหมวด C กำรผลิตอุตสำหกรรม มำกที่สุด โดย
มีกำรจ้ำงงำนจ ำนวน 556,949 คน ซึ่ งจังหวัดที่มีกำรจ้ำงงำนสูงที่สุดในหมวด C นี้  ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร ได้แก่ 
สมุทรปรำกำร ชลบุรี และสมุทรสำคร ตำมล ำดับ รองลงมำคือ กิจกรรมทำงเศรษฐกิจในหมวด G กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก 
กำรซ่อมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์ โดยมีกำรจ้ำงงำนจ ำนวน 191,844 คน ซึ่งจังหวัดที่มีกำรจ้ำงงำนสูงที่สุดในหมวด L นี้ 
ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร ได้แก่ สมุทรปรำกำร ชลบุรี และปทุมธำนี ตำมล ำดับ 

วิสาหกิจขนาดใหญ่ (LE) มีกำรจ้ำงงำนตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในหมวด C กำรผลิตอุตสำหกรรม มำกที่สุด โดยมี
กำรจ้ำงงำนจ ำนวน 1,128,674 คน ซึ่งจังหวัดที่มีกำรจ้ำงงำนสูงที่สุดในหมวด C นี้ ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร ได้แก่ ชลบุรี 
สมุทรปรำกำร และระยอง ตำมล ำดับ รองลงมำคือ กิจกรรมทำงเศรษฐกิจในหมวด G กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อม
ยำนยนต์ และจักรยำนยนต์ โดยมีกำรจ้ำงงำนจ ำนวน 458,037 คน ซึ่งจังหวัดที่มีกำรจ้ำงงำนสูงที่สุดในหมวด G นี้ ยกเว้น
กรุงเทพมหำนคร ได้แก่ สมุทรปรำกำร ชลบุรี และนนทบุรี ตำมล ำดับ 
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4.3.2 ภำพรวมกำรจ้ำงงำนของวิสำหกิจ จ ำแนกตำมประเภทกำรจัดตั้ง 

4.3.2.1 ภำพรวมกำรจ้ำงงำน SME ที่เป็นนิติบุคคล 

ส ำหรับกำรจ้ำงงำนในกลุ่มวิสำหกิจที่เป็นนิติบุคคล พบว่ำ ในปี 2561 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 8,933,941 คน ขณะที่    
ในปี 2560 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 8,072,502 คน เพ่ิมขึ้น 861,439 คน ขยำยตัวร้อยละ 10.67 โดยอยู่ในภำคกำรบริกำรมำกที่สุด 
จ ำนวน 4,139,355 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.33 ของกำรจ้ำงงำน SME นิติบุคคลรวมทั้งประเทศ ขยำยตัวร้อยละ 10.29 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ รองลงมำอยู่ในภำคกำรผลิต มีจ ำนวน 2,372,776 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.56 ขยำยตัวร้อยละ 
12.99 ภำคกำรค้ำ จ ำนวน 2,356,766 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.38 ขยำยตัวร้อยละ 9.23 ส่วนในภำคธุรกิจเกษตร มี
จ ำนวน 65,044 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.73 ขยำยตัวร้อยละ 5.06 ดังภำพที่ 4.26 

ภำพที่ 4.26 กำรจ้ำงงำน SME นิติบุคคล จ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ ปี 2561 

 
ประมวลผลโดย : ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

เมื่อพิจำรณำถึงกำรจ้ำงงำน SME ที่เป็นนิติบุคคล ที่จ ำแนกตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจสูงสุด 10 อันดับ ปี 2561 
พบว่ำ มีกำรจ้ำงงำน SME ที่เป็นนิติบุคคลอยู่ในหมวดใหญ่กำรขำยส่งและขำยปลีก (หมวด G) จ ำนวน 2,356,766 คน ซึ่งอยู่
ในหมวดย่อยกำรขำยปลีก ยกเว้น ยำนยนต์และจักรยำนยนต์มำกที่สุด มีจ ำนวน 2,191,098 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.71 
ของกำรจ้ำงงำน SME ที่เป็นนิติบุคคลทั้งประเทศ มีอัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 3.68 รองลงมำคือ หมวดด้ำนกำรผลิต (หมวด C) 
มีกำรจ้ำงงำนรวม 2,193,198 คน ซึ่งอยู่ในหมวดย่อยกำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำร มีกำรจ้ำงงำน SME ที่เป็นนิติบุคคล จ ำนวน 
268,855 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.01 มีอัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 12.48 และหมวดกำรก่อสร้ำง (หมวด F) มีกำรจ้ำงงำน 
SME ที่เป็นนิติบุคคล จ ำนวน 959,517 คน ซึ่งอยู่ในหมวดย่อยกำรก่อสร้ำงอำคำร มีกำรจ้ำงงำน SME ที่เป็นนิติบุคคล 
จ ำนวน 694,385 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.77 มีอัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 19.23 ดังภำพที ่4.27 และ 4.28 
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ภำพที ่4.27 กำรจ้ำงงำน SME นิติบุคคล จ ำแนกตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ (หมวดใหญ่ TSIC 2552) ปี 2561  

 
ประมวลผลโดย : ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

ภำพที่ 4.28 กำรจ้ำงงงำน SME นิติบุคคล จ ำแนกตำมรหัสมำตรฐำนอุตสำหกรรมประเทศไทย 2 หลัก 
        (หมวดย่อย TSIC 2552) สูงสุด 10 อันดับแรก ปี 2561 

 
ประมวลผลโดย : ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

ส ำหรับจังหวัดที่มีกำรจ้ำงงำน SME ที่เป็นนิติบุคคลสูงสุด คือ กรุงเทพมหำนคร มีจ ำนวนทั้งสิ้น 3,510,352 คน   
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.29 ของกำรจ้ำงงำน SME ที่เป็นนิติบุคคลทั้งประเทศ รองลงมำอยู่ในจังหวัดชลบุรี มีจ ำนวน 
602,793 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.75 โดยจังหวัดที่มีกำรจ้ำงงำน SME ที่เป็นนิติบุคคลน้อยที่สุด คือจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โดยมีจ ำนวนทั้งสิ้น 5,446 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.06 ดังภำพที่ 4.29  
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ภำพที่ 4.29 กำรจ้ำงงำน SME นิติบุคคล จ ำแนกตำมจังหวัด ปี 2561 

 
ประมวลผลโดย : ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

4.3.2.2 กำรจ้ำงงำน SME ทีเ่ป็นส่วนบุคคลและอื่นๆ 

ส่วนกำรจ้ำงงำนในกลุ่มวิสำหกิจส่วนบุคคลและอ่ืนๆ นั้น พบว่ำ ในปี 2560 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 5,096,931 คน     
ซึ่งเป็นกำรจ้ำงงำนในวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) จ ำนวน 5,016,300 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.42    
ของกำรจ้ำงงำนในกลุ่มวิสำหกิจส่วนบุคคลและอ่ืนๆ รวมทั้งประเทศ โดยอยู่ในภำคกำรค้ำมำกที่สุด จ ำนวน 2,081,792 คน     
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.50 รองลงมำอยู่ในภำคกำรบริกำร มีจ ำนวน 1,912,983 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.14    
ส่วนภำคกำรผลิต จ ำนวน 1,021,525 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.36  ดังภำพที่ 4.30 

ภำพที่ 4.30 กำรจ้ำงงำน SME ทีเ่ป็นส่วนบุคคลและอื่นๆ จ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ ปี 2561 

 
ประมวลโดย:  ส ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 
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เมื่อพิจำรณำถึงกำรจ้ำงงำน SME ส่วนบุคคลและอ่ืนๆ จ ำแนกตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจสูงสุด 10 อันดับ ปี 2561 
พบว่ำ มีกำรจ้ำงงำน SME ส่วนบุคคลและอ่ืนๆ อยู่ในหมวดใหญ่กำรขำยส่งและขำยปลีก (หมวด G) มำกที่สุด จ ำนวน 
2,081,792 คน ซึ่งอยู่ในหมวดย่อยกำรขำยส่ง ยกเว้น ยำนยนต์และจักรยำนยนต์มำกที่สุด มีจ ำนวน 1,482,128 คน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 29.55 ของกำรจ้ำงงำน SME ส่วนบุคคลและอ่ืนๆ รวมทั้งประเทศ รองลงมำคือ หมวดกำรผลิต (หมวด C)   
มีกำรจ้ำงำน SME จ ำนวน 1,008.334 คน ซึ่งอยู่ในหมวดย่อยกำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำร มีกำรจ้ำงงำน SME จ ำนวน 
276,090 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.50 และหมวดที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร (หมวด I) มีกำรจ้ำงงำน SME จ ำนวน 
932,577 คน ซึ่งอยู่ในหมวดย่อยกำรบริกำรด้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม มีกำรจ้ำงงำน SME จ ำนวน 812,177 คน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 16.19 ดังภำพที ่4.31 และ 4.32 

ภำพที่ 4.31 กำรจ้ำงงำน SME ส่วนบุคคลและอ่ืนๆ จ ำแนกตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ (หมวดใหญ่ TSIC 2552)  
                 ปี 2561 

 
ประมวลโดย:  ส ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 

ภำพที่ 4.32 กำรจ้ำงงำน SME ส่วนบุคคลและอ่ืนๆ จ ำแนกตำมรหัสมำตรฐำนอุตสำหกรรมประเทศไทย  
      2 หลัก (หมวดย่อย TSIC 2552) สูงสุด 10 อันดับแรก ปี 2561 

 
ประมวลโดย:  ส ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 
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ส่วนจังหวัดที่มีกำรจ้ำงงำน SME ส่วนบุคคลและอ่ืนๆ สูงสุด พบว่ำ กรุงเทพมหำนคร มีกำรจ้ำงงำน SME ส่วน
บุคคลและอ่ืนๆ สูงที่สุด มีจ ำนวนทั้งสิ้น 701,942 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.99 ของกำรจ้ำงงำน SME ส่วนบุคคลและอ่ืนๆ 
รวมทั้งประเทศ รองลงมำอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีจ ำนวน 167,338 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.34 โดยจังหวัดที่มีกำรจ้ำงงำน 
SME ที่เป็นส่วนบุคคลและอ่ืนๆ น้อยที่สุด คือจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีจ ำนวนทั้งสิ้น 12,580 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
0.25 ดังภำพที่ 4.33 

ภำพที่ 4.33 กำรจ้ำงงำน SME เป็นส่วนบุคคลและอื่นๆ สูงสุด 10 อันดับ จ ำแนกตำมจังหวัด ปี 2561 

 
ประมวลโดย:  ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 

 


