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ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สสว.



สรุปรายงานสถานการณ์ MSME เดือนมกราคม 2565

GDP MSME : สสว. ปรับประมาณการ GDP MSME ป ี2565 (ณ 7 ก.พ. 65) ภายหลังสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน อยู่ระหว่าง 3.5% – 4.9%

การส่งออกของ MSME : เดือน ธ.ค. 2564 มีมูลค่า 94,180.9 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของ
ปกี่อน 27.1% แต่เม่ืออยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 2,896.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเท่ากับ 17.3% โดยสัดส่วน
ของมูลค่าการส่งออกของ MSME ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 11.6%

การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME : เดือน ธ.ค. 64 มีจ านวน 3,946,304 คน 
ขยายตัวจากเดือนก่อน 0.86%

ธุรกิจจัดต้ังใหม่ : เดือน ธ.ค. 64 มีจ านวน 3,705 ราย ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
12.7% ประเภทธุรกิจจัดต้ังใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ัวไป จ านวน 390 ราย คิดเปน็ 10.5% 
รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 250 ราย คิดเปน็ 6.7% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จ านวน 126 ราย 
คิดเปน็ 3.4% ตามล าดับ

SMESI : เดือน ม.ค. 65 ปรับลดลงจากเดือน ธ.ค. 64 มาอยู่ที่ระดับ 50.4 แต่ยังคงมีค่าเกิน
ระดับฐานท่ี 50 สะท้อนจากดัชนีค าส่ังซื้อ/ยอดจ าหน่าย ปริมาณการผลิต/การค้า/การบริการ การลงทุน ก าไร และต้นทุน
ท่ีลดลง เปน็ผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ท าให้ยอดขาย/การให้บริการปรับตัวลดลงโดยเฉพาะ
ภาคการบริการ กลุ่มบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเท่ียว
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การประมาณการ GDP MSME ปี 2565

สมมติฐานที่ 2 สถานการณ์ปกติ (Normal Case Scenario)

• ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควิด-19 อาทิ 

การแพร่ระบาด และการกลายพันธุ์

• ความไม่แน่นอนของมาตรการเดินทางระหว่างประเทศ

• การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐลา่ช้า

• การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนชะลอตัวลง

• ปัญหาทางด้านการผลิต

• ปัญหาการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตและโลจสิติกส์

+ 3.5 %
ประมาณการ 

ณ 29 พ.ย. 64 + 3.2%
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อัตราการขยายตัวของ GDP MSME และ GDP ประเทศ 

ปี 2559 - 2565

GDP ประเทศ
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ประมาณการ GDP MSME ปี 2565 จ าแนกตาม
สมมติฐาน และกลุ่มธุรกิจ

MSME by sector
สมมติฐานที่ 1 สมมติฐานที่ 2

%YoY %YoY

GDP MSME + 4.9 + 3.5

ภาคการเกษตร + 4.6 + 3.4

ภาคการผลิต + 4.6 + 3.4

ภาคการก่อสร้าง + 5.0 + 4.0

ภาคการค้าส่งค้าปลีก + 4.6 + 3.4

ภาคการบริการ + 5.5 + 3.8

ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ท่ีมา:  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ณ วันท่ี 15 พ.ย. 64 และ

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ณ วันท่ี 28 ม.ค. 65

ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สมมติฐานที่ 1: สถานการณ์ดี (Best Case Scenario)

• การฟื้ นตัวอย่างต่อเน่ืองของอุปสงค์โลก

• สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2565 

ไม่เกิดการกลายพันธุ์ในอนาคต

• ภาคการท่องเท่ียวฟื้ นตัวภายใต้มาตรการเปิดรับนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติผ่านระบบ Test & Go อีกครั้ง

• การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐเป็นไปอย่างต่อเน่ืองตามแผน

• อุปสงค์ภายในประเทศปรับตัวดีข้ึน

• ภาคเอกชนลงทุนมากข้ึนตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 ของภาครัฐ

+ 4.9 %
ประมาณการ 

ณ 29 พ.ย. 64 + 5.4%
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การค้าระหว่างประเทศของ MSME เดือนธันวาคม 2564

มูลค่าสินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของ MSME เดือนธันวาคม 2564

+29.0%

อัญมณีและ
เคร่ืองประดับ

+9.0%

ผลไม้สด

+47.1%

อุปกรณ์ไฟฟา้ฯ

+3.9%

เคร่ืองจักรฯ

+2.3%

พลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์ฯ

ท่ีมา: กรมศุลกากร  
ประมวลผลโดย: สสว.

มูลค่าการส่งออกของ MSME เดือน ธ.ค. 

2564 มีมูลค่า 94,180.9 ล้านบาท ขยายตัวจาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน 27.1% แต่เมื่ออยู่ในรูป

ดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 2,896.2 ล้านเหรียญ

สหรัฐ ขยายตัวเท่ากับ 17.3% โดยสัดส่วน

ของมูลค่าการส่งออกของ MSME ต่อมูลค่า

การส่งออกรวมเท่ากบั 11.6%

การส่งออกของ MSME เดือน ธ.ค. 2564

ขยายตัวในทุกตลาดส าคัญ โดยตลาดจีน

ขยายตัวมากที่สุดเท่ากับ 29.7% ส่วนตลาด

อาเซียน สหรัฐ ญี่ปุ่น และ สหภาพยุโรป ขยายตัว

ได้เท่ากับ 16.6% 9.2% 10.0% และ 11.3% 

ตามล าดับ

มูลค่าสินค้าส่งออกของ MSME 5 อันดับแรกขยายตัวได้ 17.8% โดย

สินค้าที่ขยายตัวได้สูงในเดือนนี้ ได้แก่ สินค้ากลุ่มอัญมณีและเคร่ืองประดับ และ

สินค้ากลุ่มผลไม้สด ขณะที่ สินค้ากลุ่มอุปกรณ์ไฟฟา้และส่วนประกอบ สินค้า

เคร่ืองจักรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และ สินค้ากลุ่มพลาสติกและผลิตภณัฑ์

พลาสติก ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง

ส าหรับสินค้าส่งออกที่ยังลดลงต่อเนื่อง ได้แก ่สินค้ากลุม่ยานยนต์และช้ินส่วน และ 

สินค้ากลุ่มยางและผลิตภัณฑฯ์

ตลาดส่งออกหลักของ MSME เดือนธันวาคม 2564
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การค้าระหว่างประเทศของ MSME ปี 2564

มูลค่าสินค้าส่งออก 10 อันดับแรกของ MSME ปี 2564

ท่ีมา: กรมศุลกากร  ประมวลผลโดย: สสว.

ในปี 2564 MSME มีมูลค่าส่งออก

สินค้า 1,009,392.7 ล้านบาท และ

เมื่ออยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะมี

มูลค่า 31,997.2 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ขยายตัวเท่ากับ 18.3% โดยMSME 

มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกตอ่การ

ส่งออกรวมเท่ากบั 11.8% ขณะที่

มูลค่าการส่งออกรวมของประเทศมี

มูลค่า 271,173.5 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ขยายตัวจากปีก่อน 17.1%

สินค้าส่งออกของ MSME ใน

ปี 2564 ที่ขยายตัวได้ในอัตรา

ที่สูง ได้แก่ สินค้ากลุ่มอัญมณี

และเคร่ืองประดับ, ไม้และ

ของท าด้วยไม้, ผลไม้สด 

ของท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกลา้ 

และ พลาสติกและผลิตภัณฑ์

พลาสติก 

ตลาดส่งออกหลักของ MSME ปี 2564 ยังคงขยายตัวได้ทุก

ตลาดจากฐานที่ต ่าในปีก่อน รวมทัง้เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

ฟื้ นตัวได้เร็ว โดยเฉพาะตลาดจีน สหภาพยุโรป และ ญี่ปุ่น 

ที่ขยายตัวได้ในอัตราที่สูง ขณะที่กลุ่มอาเซียนซ่ึงเป็นตลาดส่งออก

อันดับหนึ่งของ MSME ขยายตัวได้ 9.1%

ตลาดส่งออกหลักของ MSME ปี 2564

ปัจจัยสนับสนุน

+ ค่าเงินบาทอ่อนค่า

+ การขาดแคลนตูค้อนเทน

เนอร์เร่ิมคลี่คลาย

ปัจจัยเส่ียงที่ต้องเฝ้าระวัง

- ภาวะเงินเฟอ้ทั่วโลก

- การแพร่ระบาดของ

โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน
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ดัชนีความเชื่อม่ันของ MSME เดือนมกราคม 2565

SMESI เดือนมกราคม 2565 ปรับลดลงจากเดือนธันวาคม 2564 

มาอยู่ที่ระดับ 50.4 แต่ยังคงมีค่าเกินระดับฐานที่ 50 สะท้อนจากดัชนี

ค าส่ังซ้ือ/ยอดจ าหน่าย ปริมาณการผลิต/การค้า/การบริการ การลงทุน ก าไร 

และต้นทุนที่ลดลง เป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 สายพันธุ์โอมิครอน 

ท าให้ยอดขาย/การให้บริการปรับตัวลดลงโดยเฉพาะภาคการบริการ กลุ่มบริการที่

เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยว

ดัชนี SMESI คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ลดลงอยู่ที่ระดับ 52.4 

(เมษายน 2565) จากระดับ 56.0 (มีนาคม 2565) มีแนวโน้มลดลง ซ่ึงเป็นการ

ปรับตัวลดลงต่อเนื่องติดต่อกัน 2 เดือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอน และยังกังวลเกี่ยวกับราคาต้นทุน 

โดยเฉพาะราคาวัตถุดิบและน ้ามันที่ปรับเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง

ดัชนีความเชื่อมั่น MSME ตามกลุ่มธุรกิจเดือนมกราคม 2565
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การวิเคราะห์ดัชนีทางเศรษฐกิจของ MSME เดือนธันวาคม 2564

ภาคการผลิต

ภาคการค้า

ภาคบริการ

ภาคธุรกิจ
ภาวะธุรกิจ

เทียบกับเดือนก่อน ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบเทียบกับเดือนก่อน

+1.12%
ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

ค้าปลีก +8.73%

ค้าส่ง +0.09%
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
*หมายเหตุ: คาดการณ์โดย สสว.

+6.86%
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

การผลิตอาหาร มีค่าเพ่ิมข้ึน และการผลิตเคร่ืองด่ืม มีค่าเพ่ิมขึ้น เป็นผลจากความต้องการสินค้าเพ่ือบริโภคในชว่งเทศกาล
ปีใหม่ และธุรกิจบริการร้านอาหารต่างๆ มีการฟื้ นตัวอย่างต่อเนือ่ง รวมถึงเงินบาททีอ่่อนคา่ลงเมื่อเทยีบกับดอลลาร์สหรัฐฯ

การผลิตเส้ือผ้า มีค่าเพ่ิมข้ึน และการผลิตส่ิงทอ มีค่าเพ่ิมขึน้ เป็นผลจากสถานการณส่์งออกเส้ือผ้ามกีารขยายตัวตามการฟื้ นตัว
ทางเศรษฐกิจของคูค่้าส าคัญโดยเฉพาะสหรัฐฯ และเยอรมัน

การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน มีค่าลดลง และการผลิตผลิตภณัฑโ์ ์ลหะประดิษฐ์ มีค่าลดลง เป็นผลจากราคาสินคา้เหลก็ในตา่งประเทศ
และราคาวัตถุดิบในตลาดเอเชยีปรับตัวสูงขึน้ ส่งผลต่อปริมาณการผลิตและการบริโภคผลติภณัฑเ์หล็กในประเทศ

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการที่ภาคธุรกิจและประชาชนมีการเพ่ิมกิจกรรมและท่องเที่ยวมากขึน้
โดยที่การเดินทางทางอากาศมีการเพ่ิมขึน้ในทกุภูมภิาคโดยเฉพาะภาคเหนือ ประกอบกับการเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศและการจัดประชุม/สัมมนา

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากราคาบ้านเด่ียวพร้อมที่ดินมีการปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับราคาที่ดินและ
แนวโน้มค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เพ่ิมขึ้นเชน่กนั ส่วนในภาคก่อสร้างยังได้รับผลกระทบจากการขาดแคลน
แรงงานและราคาวัสดุก่อสร้างที่สูง

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นของการขนส่งสินคา้และการเพ่ิมกจิกรรมการเคลื่อนที่
ของประชาชนโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในทุกภูมิภาคสูงขึน้แม้จะมีการลดลงในชว่ง
ปลายเดือน หลังยกเลิกมาตรการ Test & Go

สาขาร้านขายปลีกอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือยาสูบ มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด และ
การฉีดวัคซีนที่ปรับดีขึ้น ต่อเนื่อง ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รายได้ของครัวเรือนในภาพรวม และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

ยังคงปรับตัวดีขึ้น

การขายส่งสินค้าไม่คงทน มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากยอดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ ประกอบกับยอดจ าหน่ายน ้ามัน
เชื้อเพลิงที่เพ่ิมขึ้น หลังภาครัฐผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายพ้ืนที่ ส่งผลให้ประชาชนเดนิทาง
ออกมาท ากิจกรรมนอกทีอ่ยู่อาศัยมากขึน้

การขายส่งสินค้าคงทน มีค่าลดลง เป็นผลจากการเร่งการใช้จ่ายในชว่งกอ่นหน้าจากทัง้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์นั่ง
เชิงพาณิชย์

การขายส่งสินค้าขั้นกลาง มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากยอดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างที่เร่งขึ้นโดยเฉพาะยอดจ าหน่ายเสาเข็มคอนกรีต

“เดือนธันวาคม 2564 โดยรวมธุรกิจของไทยฟื้ นตัวต่อเน่ือง โดยเฉพาะภาคการค้าปลีก”

โดยมีสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อดัชนี ดังนี้

เทียบกับดัชนีความ
เช่ือม่ัน MSME (MoM)

รวมการผลิต

+2.9
อาหารและเคร่ืองด่ืม      +5.2
เส้ือผ้าและส่ิงทอ          +3.7
ผลิตภัณฑ์จากโลหะ +8.7

ท่ีมา: สสว.

รวมบริการ +1.0
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร  - 0.4
โรงแรม/เกสตเ์ฮาส์ +10.9 
อสังหาริมทรัพย์ +3.7
การก่อสร้าง -4.9
การขนส่งสินค้า +8.2
การขนส่งมวลชน +1.0

ท่ีมา: สสว.

รวมค้าปลีก +0.4
ค้าปลีก modern trade +2.7
ค้าปลีกด้ังเดิม            -2.6

รวมค้าส่ง +1.8
ค้าส่งอุปโภค/บริโภค +0.7
ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง       +4.2

ท่ีมา: สสว.
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การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME เดือนธันวาคม 2564

จ านวนผู้ประกันตน

11,137,211 คน
+0.12% (YoY)

+0.69% (MoM)

กรณีว่างงาน

253,348 คน 

-35.86% (YoY)

-10.48% (MoM)

กรณีถูกเลิกจ้าง

65,423 คน 
-65.58% (YoY)

-10.65% (MoM)

การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME เดือนธันวาคม 2564

ณ ธ.ค. 64 มีจ านวน MSME 

ในระบบประกันสังคม

401,635 แห่ง  
จ านวนการจ้างงาน

3,946,304 คน 

+0.86% (MoM)

Micro         +0.87%
586,200 คน (MoM)

SEs  +0.88%
1,812,627 คน (MoM)

MEs   +0.84%
1,547,477 คน (MoM)

ท่ีมา: ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ สสว. (ข้อมูล ณ วันท่ี 13 ม.ค. 65)

จ านวนผู้ขอรับผลประโยชน์

ทดแทนในระบบประกันสังคม 

แยกตามขนาดธุรกิจ แยกตามหมวดกิจกรรม

ท่ีมา:   (1) ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน ประจ าเดือนธันวาคม 2564 กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
(2) กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

ปัจจัยเส่ียงที่ควรเฝ้าระวัง

• สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

• ต้นทุนในการประกอบการสูงข้ึน อาจ

ส่งผลต่อระดับการจ้างงานในอนาคต

ปัจจัยที่สนับสนุนการจ้างงาน

• การคลายมาตรการควบคุมการแพร่

ระบาดของโควิด-19 และการเปิดประเทศ

• การบริโภคภายในประเทศก าลังฟื้ น

ตัวอย่างช้าๆ
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การจัดต้ัง – ยกเลิกกิจการนิติบุคคล เดือนธันวาคม 2564

การจัดตั้งกิจการเดือนธันวาคม 2564

• ธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนธันวาคม 2564 มีจ านวน 3,705 ราย 

ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 12.7% 

ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจ

ก่อสร้างอาคารทัว่ไป จ านวน 390 ราย คิดเป็น 10.5% 

รองลงมาคอื ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 250 ราย 

คิดเป็น 6.7% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จ านวน 

126 ราย คิดเป็น 3.4% ตามล าดับ

• ธุรกิจจัดตั้งใหม่ปี 2564 มีจ านวน 72,958 ราย ขยายตัว

จากปีก่อน 15.2% 

การยกเลิกกิจการเดือนธันวาคม 2564

• ธุรกิจเลิกประกอบกิจการเดือนธันวาคม 2564 มีจ านวน 

5,709 ราย ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

5.1% ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก 

ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จ านวน 450 ราย คิดเป็น 

7.9% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 245

ราย คิดเป็น 4.3% และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหารจ านวน 

149 ราย คิดเป็น 2.6% ตามล าดับ

• ธุรกิจเลิกประกอบกิจการปี 2564 มีจ านวน 19,326 ราย 

ลดลงจากปีก่อน 7.6% 

จ านวน MSME ณ ธ.ค. 2564

3,176,055 ราย
*ปรับปรุงข้อมูลนิติบุคคลระหว่างเดือน

มกราคม - กรกฎาคม ปี 2564

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกจิการค้า

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกจิการค้า

ท่ีมา: ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ สสว. 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 ก.พ. 65)
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ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
0-2298-3000

ส าหรับดาวน์โหลดข้อมูล
สถานการณ์ MSME เพ่ิมเติม

คณะผู้จัดท ารายงานสถานการณ์ MSME รายเดือน

• การประมาณการ GDP MSME ปี 2565

นายพศตุม์ โงวิวัฒน์ชัย      pasut@sme.go.th

• การค้าระหว่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

• การจัดต้ังและยกเลิกกิจการนิติบุคคล

นายณัฏฐกฤติ นิธิประภา  nattakrit@sme.go.th

• ดัชนีความเชื่อมั่น SME (SMESI)

นางธวชินี พ่วงนาคพันธุ์     thawachinee@sme.go.th

• การวิเคราะห์ดัชนีทางเศรษฐกิจของ MSME

นายอรรถพล ทองอุ่น       atthapon@sme.go.th

• การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME 

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

• Infographic

นายปริญญา เล่ือนชิด       prinya@sme.go.th
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