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ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สสว.

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (MSME) รายเดือน





สรุปสถานการณ์ MSME ณ กรกฎาคม 2565

การส่งออกของ MSME: เดือน มิ.ย. 65 มีมูลค่า 118,443.9 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปกี่อน 

34.3% แต่เม่ืออยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 3,466.1 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสัดส่วนของ

มูลค่าการส่งออกของ MSME ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 13.1%

SMESI: เดือน ก.ค. 65 ยังคงต ่ากว่าระดับฐาน

ท่ี 50 จากการลดลงของปจัจัยด้านค าส่ังซื้อและด้านก าไร ขณะท่ีปจัจัยทางด้านต้นทุนปรับตัวดีข้ึนจากระดับราคาน ้ามันท่ีลดลง
จากเดือนก่อน
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การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME: ณ มิ.ย. 65 มีจ านวนผู้ประกันตน มาตรา 33 จ านวน 
3,964,396 คน เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน 0.15% และ

ธุรกิจจัดต้ังใหม่: เดือน มิ.ย. 65 มีจ านวน 6,661 ราย 
ประเภทธุรกิจจัดต้ังใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ัวไป จ านวน 612 ราย คิดเปน็ 9.2% รองลงมาคือ 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 432 ราย คิดเปน็ 6.5% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จ านวน 276 ราย คิดเปน็ 4.1% 
ตามล าดับ



การส่งออกของ MSME มิถุนายน 2565

มูลค่าสินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของ MSME มิถุนายน 2565

อัญมณีและ
เครื่องประดับผลไม้สด อุปกรณ์ไฟฟา้ฯ เคร่ืองจักรฯ

ท่ีมา: กรมศุลกากร  
ประมวลผลโดย: สสว.

มูลค่าการส่งออกของ MSME มิ.ย. 65

มีมูลค่า 118,443.9 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน 34.3% แต่เมื่ออยู่ในรูป

ดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 3,466.4 ล้านเหรียญ

สหรัฐ ขยายตัวเท่ากับ 22.4% โดยสัดส่วนของ

มูลค่าการส่งออกของ MSME ต่อมูลค่าการส่งออก

รวมเท่ากับ 13.1% 

การส่งออกของ MSME เดือน มิ.ย. 65 ขยายตัว

ได้ดีในทุกตลาดหลัก โดยเฉพาะตลาดอาเซียน 

จีน และสหรัฐฯ ยังขยายตัวได้ค่อนข้างสูงเท่ากับ 

23.0% 28.0% และ 21.8% ตามล าดับ

ขณะที่การส่งออกของ MSME ไปยังญี่ปุ่นและ

สหภาพยุโรปขยายตัว 11.9% และ 8.7% ตามล าดับ

สินค้าส่งออกของ MSME 5 อันดับแรกขยายตัว 28.1% ได้แก่ ผลไม้สด 

อัญมณีและเคร่ืองประดับ น ้าตาลและของท าจากน ้าตาล อุปกรณ์ไฟฟา้และส่วนประกอบ 

ตามล าดับ ขณะที่เคร่ืองจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ลดลง 2.6%

ส าหรับสินค้าส่งออกอื่นๆ ที่ขยายตัวได้ดีในเดือนนี้ได้แก่ ยานยนต์และส่วนประกอบ 

(+29.4%) ของท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกลา้ (+24.0%) พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก 

(+16.1%) และอากาศยานและส่วนประกอบ* (3,775.8)

* MSME มีส่วนแบ่งในการส่งออกอากาศยานและส่วนประกอบประมาณ 25%

ตลาดส่งออกหลักของ MSME 2565
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น ้าตาลและของ
ท าจากน ้าตาล



การค้าระหว่างประเทศของ MSME ช่วงครึ่งแรกของป ี2565

มูลค่าการส่งออกของ MSME ม.ค. – มิ.ย. 2565
มีมูลค่า 637,501.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19,207.7

ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 27.5% และขยายตัวได้ดีใน
ทุกตลาดหลัก โดยสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกของ MSME
ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากบั 12.9%

การส่งออกของ MSME

การน าเข้าของ MSME

อัญมณีและ
เคร่ืองประดับ

น ้าตาลและของ
ท าจากน ้าตาล

อุปกรณ์ไฟฟา้และ
ส่วนประกอบ

สินค้าส่งออกของ MSME ที่ขยายตัวได้ดีส่วนใหญ่
เป็นสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป รวมทั้งสินค้า
อุตสาหกรรมข้ันกลาง และอุตสาหกรรมวัตถุดบิ

(yoy)

เคร่ืองจักร 
คอมพิวเตอร์ฯ

พลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์ฯ

MSME มีมูลค่า น าเข้าในช่วงคร่ึง
ปีแรกเท่ากับ 672,794.5 ล้านบาท 
และเมื่ออยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะมี
มูลค่า 20,013.3 ล้านเหรียญ

สหรัฐ ขยายตัวเท่ากับ 16.9%
โดย MSME มีสัดส่วนมูลต่อการ

น าเข้ารวมเท่ากับ 12.9%

ปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกลชิ้ดในช่วงคร่ึงหลังของปี

• สถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซีย – ยูเครน ยัง
ไม่มีทีท่าจะยุติ รวมทั้งการระงับการส่งออกสินค้า
ของหลายประเทศ ค่าเงินบาทที่ยังคงผันผวนจาก
ทิศทางการข้ึนดอกเบ้ียนโยบายของเฟดและประเทศ
อื่น ๆ ในภูมิภาค

• ก าลังซ้ือของประเทศคู่ค้าเร่ิมลดลง จากการชะลอ
ตัวลงของมูลค่าส่งออกสินคา้ส าคญัหลายกลุ่ม

• สถานการณ์ระหว่างจีนและไต้หวัน อาจส่งผลต่อ
สินค้าข้ันกลางที่ตอ้งน าเข้าจากไต้หวัน ได้แก่ ชิปและ
สินค้าอิเล็กทรอนกิส์ต่าง ๆ

ยานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์
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ท่ีมา: กรมศุลกากร  
ประมวลผลโดย: สสว. ท่ีมา: กรมศุลกากร  

ประมวลผลโดย: สสว.



ดัชนีความเชื่อมั่นของ MSME กรกฎาคม 2565
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ภาคการผลิต

ภาคการค้า

ภาคบริการ

ภาคธุรกิจ
ภาวะธุรกิจ

เทียบกับเดือนก่อน ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบเทียบกับเดือนก่อน

ดัชนีผลผลติภาคอุตสาหกรรม

-0.1%
ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

ดัชนีค้าปลกี / ค้าส่ง

ค้าปลีก +1.4%

ค้าส่ง +5.1%
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
*หมายเหตุ: คาดการณ์โดย สสว.

ดัชนีผลผลติภาคบริการ

+0.1%
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

การผลิตอาหาร มีค่าลดลง และการผลิตเคร่ืองด่ืม มีค่าลดลง เป็นผลจากมูลค่าการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืมของไทยที่
ลดลง สะท้อนผ่านการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของประเทศที่มีอันดับไกล้เคียงกับไทยสูงขี้น ประกอบกับภาพรวมราคา
วัตถุดิบที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง

การผลิตเส้ือผ้า มีค่าลดลง และการผลิตส่ิงทอ มีค่าลดลง เป็นผลจากการลดลงของค าส่ังซ้ือล่วงหน้า ประกอบกับอุปสงค์
ภายในประเทศที่ยังไม่ฟื้ นตัว ทั้งนี้การส่งออกขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน

การผลิตผลิตภัณฑ์โ ์ลหะประดิษฐ์ มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากปริมาณเหล็กราคาถูกจากรัสเซียที่ไหลทะลักเข้าสู่ภูมิภาคเอเชีย ท า
ให้ต้นทุนในการผลิตลดลงอย่างมาก ประกอบกับภาคก่อสร้างที่มีการฟื้ นตัว

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการยกเลิกระบบ Test&Go และเปิดด่านชายแดนเป็นวงกว้างขึ้น

ต้ังแต่ต้นเดือนก่อน ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศของต่างประเทศ รวมทั้งความเชื่อมั่นของ 
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีค่าลดลง เป็นผลจากอุปสงค์จากต่างประเทศ และปริมาณการโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินลดลง ทั้งนี้พ้ืนที่
ได้รับอนุญาตก่อสร้างมีการเพ่ิมขึ้นตามการขอรับอนุญาตก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ปรับเพ่ิมขึ้นเป็นส าคัญ ทั้งนี้จ านวน
นักท่องเที่ยวไทยยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อน สะท้อนผ่านปริมาณยานพาหนะที่วิ่งเข้าพ้ืนที่ในแต่ละภาคมีอัตรลดลงในทุก

ภูมิภาค 

การร้านขายอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือยาสูบ มีค่าลดลง เป็นผลจากแรงกดดันของค่าครองชีพที่ขยายตัวสูงขึ้น ส่งผลให้

ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นการใช้จ่าย และการซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีทิศทางลดลง

การขายสินค้าไม่คงทน มีค่าลดลง เป็นผลจากการลดลงของปริมาณการใช้น ้ามันเชื้อเพลิงเป็นส าคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
ราคาน ้ามันที่อยูใ่นระดับสูง ทั้งนี้การจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมีการปรับเพ่ิมขึ้น

การขายสินค้าคงทน มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นของยอดจ าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์เป็นส าคัญ ประกอบกับการ
เพ่ิมขึ้นของการน าเข้าเพ่ือจ าหน่ายในสินค้าเส้ือผ้าและเคร่ืองนุ่งห่ม

การขายสินค้าขั้นกลาง มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นของยอดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง ตามยอดขายคอนกรีตผสมเสร็จ 
และกระเบ้ืองปูพ้ืนบุผนังที่ปรับเพ่ิมขึ้น ประกอบกับยอดจ าหน่ายเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในประเทศที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ

เคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตเป็นส าคัญ

เทียบกับดัชนีความ
เช่ือม่ัน MSME (MoM)

รวมการผลิต +0.1
อาหารและเคร่ืองด่ืม    +0.4
เส้ือผ้าและส่ิงทอ         +0.8
ผลิตภัณฑ์จากโลหะ 0.0

ท่ีมา: สสว.

รวมบริการ -0.4
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร -1.8
โรงแรม/เกสต์เฮาส์ -2.1
อสังหาริมทรัพย์ +3.0
การก่อสร้าง -0.6
การขนส่งสินค้า -0.4
การขนส่งมวลชน -1.1

ท่ีมา: สสว.

รวมค้าปลีก -1.1
ค้าปลีก modern trade -0.4
ค้าปลีกด้ังเดิม          -1.4

รวมค้าส่ง -0.3
ค้าส่งอุปโภค/บริโภค +1.0
ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง     -3.0

ท่ีมา: สสว.
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การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI ณ มิถุนายน 2565

“เดือนมิถุนายน 2565 โดยรวมดีข้ึนบ้างจากเดือนก่อน โดยเฉพาะภาคการค้า”

โดยมีสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อดัชนี ดังนี้



ค่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เดือน มิ.ย. 65 ลดลง (-0.1)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME 
เดือน มิ.ย. 65 เพ่ิมข้ึน (+0.1)

ค่าเฉลี่ยดัชนีการค้า  
เดือน พ.ค. 65 เพ่ิมข้ึน (+18.1)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME
เดือน พ.ค. 65 ลดลง (-0.2)

ค่าดัชนีผลผลิตภาคบริการ
เดือน มิ.ย. 65 เพ่ิมข้ึน (+1.8)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME 
เดือน มิ.ย. 65 ลดลง (-0.4)

การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI ณ มิถุนายน 2565
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การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME ณ มิถุนายน 2565

จ านวนผู้ประกันตน

(มาตรา 33)

คน

(mom)

(yoy)

การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ ณ มิถุนายน 2565

จ านวน MSME 

ในระบบประกันสังคม

จ านวนการจ้างงาน(ผู้ประกันตน)

(mom)

(yoy)

หมายเหตุ: จ านวนการจ้างงาน MSME ไม่นับรวม หมวด O การบริหารราชการ การปอ้งกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
ท่ีมา: ฝา่ยข้อมูลและสารสนเทศ สสว. (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ส.ค. 65)

แยกตามขนาดธุรกิจ แยกตามหมวดกิจกรรม

ท่ีมา:   (1) ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงาน
มหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

(2) กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

ปัจจัยเส่ียงที่ควรเฝ้าระวัง

• ต้นทุนในการประกอบการยังสูงข้ึน 

ส่งผลต่อระดับการจ้างงานในอนาคต

• เงินเฟอ้ส่งผลต่อก าลังซ้ือ รวมทั้ง

สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เพ่ิมข้ัน

ปัจจัยที่สนับสนุนการจ้างงาน

• ภาคการค้าปลีกและค้าส่งยังเติบโต 

โดยเฉพาะการค้าขายออนไลน์

• ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวได้ดี ทั้ง

นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
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• จ านวนการจ้างงานของ 

MSME ขยายตัวต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะในกลุ่ม Micro 

ธุรกิจที่พักแรมและบริการด้าน

อาหาร

• สสว. คาดว่าระดับการจ้างงาน

ของ MSME จะกลับมา

ใกล้เคียงกับในช่วงก่อน

สถานการณ์โควิด-19 ใน

ไตรมาสสุดท้ายของปี



การจัดต้ัง – ยกเลิกกิจการนิติบุคคล มิถุนายน 2565
การจัดตั้งกิจการ มิถุนายน 2565

• ธุรกิจจัดต้ังใหม่ มิถุนายน 2565

มีจ านวน 6,661 ราย 

ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก 

ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จ านวน 612 ราย คิดเป็น 

9.2% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 432 ราย 

คิดเป็น 6.5% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จ านวน 276 

ราย คิดเป็น 4.1% ตามล าดับ

การยกเลิกกิจการ มิถุนายน 2565

• ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ มิถุนายน 2565

มีจ านวน 1,463 ราย เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน 39.6% ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 

3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทัว่ไป จ านวน 

133 ราย คิดเป็น 9.1% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

จ านวน 71 ราย คิดเป็น 4.9% และ ธุรกิจภัตตาคาร/

ร้านอาหารจ านวน 39 ราย คิดเป็น 2.7% ตามล าดับ

จ านวน MSME ปี 2564

*ปรับปรุงข้อมูลนิติบุคคลระหว่างเดือน

มกราคม - ธันวาคม ปี 2564

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกจิการค้า

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกจิการค้า

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

ส าหรับดาวน์โหลดข้อมูล
สถานการณ์ MSME เพ่ิมเติม

คณะผู้จัดท ารายงานสถานการณ์ MSME รายเดือน

• การค้าระหว่างประเทศของ MSME

• การจัดต้ังและยกเลิกกิจการนิติบุคคล

นายณัฏฐกฤติ นิธิประภา  nattakrit@sme.go.th

• ดัชนีความเชื่อมั่น SME (SMESI)

นางธวชินี พ่วงนาคพันธุ์     thawachinee@sme.go.th

• การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI

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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