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ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภยัทางเศรษฐกิจ สสว.

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (MSME) รายเดือน





สรุปสถานการณ์ MSME ณ สิงหาคม 2565

การส่งออกของ MSME: เดือน ก.ค. 65 มีมูลค่า 113,974.9 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปกี่อน 

25.6% แต่เม่ืออยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 3,466.1 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสัดส่วนของ

มูลค่าการส่งออกของ MSME ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 13.7%

SMESI: เดือน ส.ค. 65 และสูงท่ีสุดในรอบ 8 เดือน จากการฟื้ นตัว

ของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะธุรกิจในภาคการค้าและภาคการบริการ ท่ีได้ปจัจัยสนับสนุนจากการเดินทางท่องเท่ียว
ของท้ังคนไทยและชาวต่างชาติ

3

การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME: ณ ก.ค. 65 มีจ านวนผู้ประกันตน มาตรา 33 จ านวน 
3,979,359 คน เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน 0.38% และ

ธุรกิจจัดต้ังใหม่: เดือน ก.ค. 65 มีจ านวน 5,858 ราย 
ประเภทธุรกิจจัดต้ังใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ัวไป จ านวน 518 ราย คิดเปน็ 8.8% รองลงมาคือ 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 343 ราย คิดเปน็ 5.9% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จ านวน 268 ราย คิดเปน็ 4.6% 
ตามล าดับ

GDP MSME: ไตรมาสท่ี 2 ของป ี2565 มูลค่า 1,474,101 ล้านบาท 

ขณะท่ี GDP รวมขยายตัว 2.5%



ขยายตัวเร่งข้ึน: ได้รับประโยชน์ต่อเนื่อง จากโครงการ
คนละคร่ึง เฟสที่ 4 รวมทั้งการที่ประชาชนกลบัมาใช้ชีวิตได้
ตามปกติ ทั้งการท างาน การศึกษา และการท่องเที่ยว

MEs

SEs

Micro

ฟื้ นตัวได้ด:ี เร่ิมมีสัญญาณฟื้ นตวัตัง้ไตรปลายปี 2564 
แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านเงินทุนหมนุเวยีน จึงค่อยๆ ฟื้ นตัวอย่าง
ช้าๆ และน่าจะปรับตัวดีข้ึนเร่ือยๆ หากสถานการณ์เงินเฟอ้ ณ 
ปัจจุบันคลี่คลายลงในช่วงคร่ึงหลังของปีนี้

ขยายตัวต่อเนื่อง: พ้ืนฐานทางด้านเงนิทนุ ทักษะและ 
เทคโนโลยีที่ดี ท าให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้ และยังมีปัจจัย
สนับสนุนจากภาคการส่งออกของประเทศที่กลับมาเติบโตได้
ต่อเนื่องตลอดทัง้ปี

GDP MSME ไตรมาสที่ 2/2565

MSME

ขยายตัวเร่งขึ้น
จากไตรมาสก่อนที่
ขยายตัว 3.8%

GDP ไทย

+2.5%

GDP MSME ไตรมาสที่ 2/2565

มีมูลค่า

คิดเปน็

ของ GDP รวม

สาขาธุรกิจในภาคการค้าและการบริการฟื้ นตัวเร่งขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน 

โดยเฉพาะสาขาที่พักแรมและร้านอาหาร สาขาขนส่งและสถานกที่เก็บสินค้า และสาขา

ข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร ขณะที่สาขาธุรกิจค้าปลีกค้าส่งยังขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะ

การค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่ยังเปน็ที่นิยม ขณะที่ภาคการก่อสร้างยังคงลดลง

ต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้ว โดยมีแรงกดดันจากราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 15 ส.ค. 65
ประมวลผล GDP MSME โดย: ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภยัทางเศรษฐกิจ สสว. 4



ส าหรับ GDP MSME รายสาขาธุรกิจ MSME ในครึ่งแรกของปี 2565 พบว่า มีสาขาท่ีฟื้ นตัวอย่างชัดเจน ได้แก่ สาขาท่ีพักแรมและบรกิารด้านอาหาร สาขาขนส่งและ
สถานท่ีเก็บสินค้า และสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ซ่ึงเกิดจากการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีกลับสู่ภาวะปกติ แม้ว่าจะเกิดการแพรร่ะบาดของ “โอมิครอน”
แต่ภาครัฐก็ไม่มีมาตรการล๊อกดาวน์ท่ีเข้มงวดดังเดิม ประชาชนกลับมาใช้จ่าย เดินทางสัญจรรวมท้ังเดินทางการท่องเท่ียว นอกจากน้ีการยกเลิก Test & Go และ 
Thailand Pass ส่งผลต่อจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติให้เพ่ิมข้ึนมาก สสว. จึงคาดว่าธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการท่องเท่ียวท้ังหมดจะฟื้ นตัวได้ภายในสิ้นปีน้ี

GDP MSME Growth by sector (yoy%)

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิณ 15 ส.ค. 65
ประมวลผล GDP MSME โดย: ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณแ์ละเตอืนภยัทางเศรษฐกจิ สสว.

ภาพรวมสถานการณ์ของ MSME คร่ึงแรกของปี 2565 ตามสาขาธุรกิจ
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การส่งออกของ MSME กรกฎาคม 2565

มูลค่าสินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของ MSME กรกฎาคม 2565

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

-17.7%

ผลไม้สด อุปกรณ์ไฟฟา้ฯ

-0.5%

เคร่ืองจักรฯ

ท่ีมา: กรมศุลกากร  
ประมวลผลโดย: สสว.

มูลค่าการส่งออกของ MSME ก.ค. 65 

มีมูลค่า 113,974.9 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน 25.6% แต่เมื่ออยู่ในรูปดอลลาร์

สหรัฐจะมีมูลค่า 3,248.6 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ขยายตัวเท่ากับ 12.0% ชะลอตัวตามภาคการ

ส่งออกรวม โดยสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกของ 

MSME ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 13.7% 

การส่งออกของ MSME เดือน ก.ค. 65 ยังคง

ขยายตัวเกือบทุกตลาดหลัก โดยตลาดอาเซียน 

สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ขยายตัวได้ค่อนข้างสูง

เท่ากับ 18.6% 14.5% และ 14.4% ตามล าดับ

ขณะที่การส่งออกของ MSME ไปยังญี่ปุ่นขยายตัว 

7.1% ส าหรับการส่งออกไปยังจีนในเดือนนี้ลดลงถึง 

17.3% จากการลดลงของสินคา้ผลไม้ และไม้แปรรูป

สินค้าส่งออกของ MSME 5 อันดับแรกขยายตัว 15.4% โดย น ้าตาลและของท า

จากน ้าตาล และ อัญมณีและเคร่ืองประดับ ขยายตัวได้ 257.2% และ 14.1% ตามล าดับ

ขณะที่ ผลไม้สด อุปกรณ์ไฟฟา้ และเคร่ืองจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ลดลง 17.7%

0.5% และ 26.8% ตามล าดับ

ส าหรับสินค้าส่งออกอื่นๆ ที่ยังขยายตัวได้ดีในเดือนนี้ได้แก่ ยานยนต์และส่วนประกอบ 

(+44.5%) และ พลาสติกและผลิตภัณฑพ์ลาสติก (+3.0%)

ตลาดส่งออกหลักของ MSME 2565
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น ้าตาลและของ
ท าจากน ้าตาล



การค้าระหว่างประเทศของ MSME ช่วง 7 เดือนแรกของปี 2565

มูลค่าการส่งออกของ MSME ม.ค. – ก.ค. 2565
มีมูลค่า 751,476.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22,456.3

ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 25.0% และยังขยายตัวได้ดีใน
ทุกตลาดหลัก โดยสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกของ MSME
ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากบั 13.0%

การส่งออกของ MSME

การน าเข้าของ MSME

อัญมณีและ
เคร่ืองประดับ

น ้าตาลและของ
ท าจากน ้าตาล

อุปกรณ์ไฟฟา้และ
ส่วนประกอบ

สินค้าส่งออกของ MSME โดยเฉพาะสินค้า
อุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่เร่ิม
ชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด ยกเว้นสินค้าในกลุ่มอาหาร

และสินค้าเกษตรแปรรูปที่ยังขยายตัวได้ดี

(yoy)

เคร่ืองจักร 
คอมพิวเตอร์ฯ

พลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์ฯ

MSME มีมูลค่าน าเข้าในช่วง 7 
เดือนแรกเท่ากับ 788,946.77 
ล้านบาท และเมื่ออยู่ในรูปดอลลาร์
สหรัฐจะมีมูลค่า 23,284.7 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ขยายตัวเท่ากับ 
15.1% โดย MSME มีสัดส่วนมูล

ต่อการน าเข้ารวมเท่ากับ 12.7%

ปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกลชิ้ดในช่วง ก.ย.-ธ.ค. 65

• สถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซีย – ยูเครน ยัง
ไม่มีทีท่าจะยุติ

• ค่าเงินบาทที่ยังคงผันผวนจากทศิทางการข้ึน
ดอกเบ้ียนโยบายของเฟดและประเทศอ่ืน ๆ ใน
ภูมิภาค

• แนวโน้มการถดถอยของเศรษฐกิจโลกมมีากข้ึน 
จากการชะลอตัวลงของมูลค่าส่งออกสินคา้ส าคัญ
หลายกลุ่ม 

• สถานการณ์ระหว่างจีนและไต้หวัน อาจส่งผลต่อ
สินค้าข้ันกลางที่ตอ้งน าเข้าจากไต้หวัน ได้แก่ ชิปและ
สินค้าอิเล็กทรอนกิส์ต่าง ๆ

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

ประมวลผลโดย: สสว.



ดัชนีความเชื่อมั่นของ MSME สิงหาคม 2565
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ภาคการผลิต

ภาคการค้า

ภาคบริการ

ภาคธุรกิจ
ภาวะธุรกิจ

เทียบกับเดือนก่อน ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบเทียบกับเดือนก่อน

ดัชนีผลผลติภาคอุตสาหกรรม

-2.3%
ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

ดัชนีค้าปลกี / ค้าส่ง

ค้าปลีก -6.8%

ค้าส่ง +2.6%
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
*หมายเหตุ: คาดการณ์โดย สสว.

ดัชนีผลผลติภาคบริการ

+2.5%
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

การผลิตอาหาร มีค่าลดลง และการผลิตเคร่ืองด่ืม มีค่าลดลง เป็นผลจากมูลคา่การส่งออกอาหารและเครื่องดืม่ของไทยที่
ลดลงต่อเนือ่ง ซ่ึงผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในเดือนพฤษภาคม ประกอบกับราคาอาหารโลกมีแนวโน้มหดตัวลงเลก็นอ้ยเมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า 

การผลิตเส้ือผ้า มีค่าลดลง และการผลิตส่ิงทอ มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากมูลค่าการส่งออกเส้ือผ้าและส่ิงทอของไทยที่ลดลง ซ่ึง
เป็นการลดลงในทกุหมวดผลติภณัฑ์ แต่ทัง้นีย้ังมปีัจจัยบวกด้านตน้ทนุที่ลดลงบ้างตามราคาเส้นด้ายที่หดตัวลง

การผลิตผลิตภัณฑ์โ ์ลหะประดิษฐ์ มีค่าลดลง เป็นผลจากการบริโภคผลติภณัฑเ์หล็กส าเร็จรูปของไทยมีการหดตัว ประกอบกับ
ค าส่ังซ้ือที่ลดลงมากหลังอุปสงค์จากจีนลดลง แต่ทัง้นีป้ริมาณการส่งออกผลติภณัฑเ์หล็กส าเร็จรูปมีการเพ่ิมขึน้เลก็นอ้ย

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากจ านวนนักทอ่งเที่ยวต่างประเทศที่ปรับเพ่ิมขึน้ต่อเนื่องในเกือบทุก
สัญชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวอาเซียน โดยเป็นผลจากการที่ภาครัฐยกเลิกการลงทะเบียนเข้าไทยผ่านระบบ Thailand Pass
ต้ังแต่ต้นเดือน อีกทั้งหลายประเทศต้นทางผ่อนคลายมาตรการจ ากดัการเดินทางระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ

จ านวนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยที่เพ่ิมขึน้ ส่วนหนึ่งจากมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีค่าลดลง เป็นผลจากพ้ืนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศที่หดตัวลง ประกอบกับการชลอลงทุน
การก่อสร้างที่ลดลง สะท้อนผ่านการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างในประเทศที่หดตัวลง

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า มีค่าเพ่ิมขึ้น เป็นผลจากวันหยุดยาว และมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย และการ
เปิดประเทศเต็มรูปแบบต้ังแต่ต้นเดือน ท าให้การเดินทางของนักท่องเทีย่วทั้งชาวไทยและต่างชาติในทุกภูมภิาคปรับดีขึ้น

การขายอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือยาสูบ มีค่าลดลง เป็นผลจากก าลังซ้ือโดยรวมยังคงได้รับแรงกดดันจากคา่ครองชพี และราคา

พลังงานทีย่ังอยู่ในระดับสูง แต่ทั้งนี้ปริมาณการซ้ือสินคา้ออนไลนเ์พ่ิมขึน้เลก็นอ้ยจากเดือนกอ่น จากความเชื่อมั่นทีท่ยอยปรับดีขึ้น

การขายสินค้าไม่คงทน มีค่าเพ่ิมขึน้ เป็นผลจากยอดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและปริมาณการจ าหน่ายเชื้อเพลงิทีสู่งขึน้ 
สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาเป็นปกติมากขึน้ รวมทั้งในเดือนนีม้วีันหยุดยาวพิเศษมากกว่าปกตทิ าให้มีการเดินทาง

สัญจรเพ่ิมขึ้น
การขายสินค้าคงทน มีค่าเพ่ิมขึน้ เป็นผลจากผู้ผลิตได้รับชิ้นส่วนอิเลก็ทรอนกิส์ท าให้สามารถผลติและส่งมอบรถยนต์ได้มากขึน้ 

สะท้อนผ่านยอดจ าหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่เพ่ิมขึน้

การขายสินค้าขั้นกลาง มีค่าลดลง เป็นผลจากยอดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างทีป่รับลดลงตามยอดจ าหน่ายเสาเข็มคอนกรีต และ

เครื่องสุขภัณฑ์เป็นส าคัญ ประกอบกับการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ปรับลดลง

เทียบกับดัชนีความ
เช่ือม่ัน MSME (MoM)

รวมการผลิต -0.5
อาหารและเคร่ืองด่ืม    -3.4
เส้ือผ้าและส่ิงทอ         +2.0
ผลิตภัณฑ์จากโลหะ -2.2

ท่ีมา: สสว.

รวมบริการ +0.1
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร +4.8
โรงแรม/เกสต์เฮาส์ +2.5
อสังหาริมทรัพย์ -2.7
การก่อสร้าง -3.5
การขนส่งสินค้า -5.8
การขนส่งมวลชน +0.5

ท่ีมา: สสว.

รวมค้าปลีก -0.7
ค้าปลีก modern trade +0.1
ค้าปลีกด้ังเดิม          -2.6

รวมค้าส่ง -0.6
ค้าส่งอุปโภค/บริโภค -2.9
ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง     +4.0

ท่ีมา: สสว.
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การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI ณ กรกฎาคม 2565

“เดือน กรกฎาคม 2565 โดยรวมทรงตัวจากเดือนก่อน ท้ังน้ีในภาคบริการมีการฟื้ นตัวได้ดี”

โดยมีสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อดัชนี ดังนี้



ค่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เดือน ก.ค. 65 ลดลง (-2.2)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME 
เดือน ก.ค. 65 ลดลง (-0.5)

ค่าเฉลี่ยดัชนีการค้า  
เดือน มิ.ย. 65 ลดลง (-6.4)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME
เดือน มิ.ย. 65 ลดลง (-0.7)

ค่าดัชนีผลผลิตภาคบริการ
เดือน ก.ค. 65 เพ่ิมข้ึน (+2.8)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME 
เดือน ก.ค. 65 เพ่ิมข้ึน (-0.1)

การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI ณ กรกฎาคม 2565
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การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME ณ กรกฎาคม 2565

จ านวนผู้ประกันตน

(มาตรา 33)

คน

(mom)

(yoy)

การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ ณ กรกฎาคม 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 2 ก.ย. 65)

แยกตามขนาดธุรกิจ แยกตามหมวดกิจกรรม

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

(2) กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

ปัจจัยเส่ียงที่ควรเฝ้าระวัง

• ต้นทุนในการประกอบการยังสูงข้ึน 

ส่งผลต่อระดับการจ้างงานในอนาคต

• เงินเฟอ้ส่งผลต่อก าลังซ้ือ รวมทั้ง

สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เพ่ิมข้ัน

ปัจจัยที่สนับสนุนการจ้างงาน

• ภาคการค้าปลีกและค้าส่งยังเติบโต 

โดยเฉพาะการค้าขายออนไลน์

• ภาคการท่องเที่ยวมแีนวโน้มขยายตัว

ได้มากกว่าที่คาดการณ์ โดยเฉพาะ

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
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• จ านวนการจ้างงานของ 

MSME ขยายตัวต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะในกลุ่ม Micro 

ธุรกิจที่พักแรมและบริการด้าน

อาหาร

• สสว. คาดว่าระดับการจ้างงาน

ของ MSME จะกลับมา

ใกล้เคียงกับในช่วงก่อน

สถานการณ์โควิด-19 ใน

ไตรมาสสุดท้ายของปี



การจัดต้ัง – ยกเลิกกิจการนิติบุคคล กรกฎาคม 2565
การจัดตั้งกิจการ กรกฎาคม 2565

• ธุรกิจจัดต้ังใหม่ กรกฎาคม 2565

มีจ านวน 5,858 ราย 

ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก 

ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จ านวน 518 ราย คิดเป็น 

8.8% รองลงมาคอื ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 343 ราย 

คิดเป็น 5.9% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จ านวน 268

ราย คิดเป็น 4.6% ตามล าดับ

การยกเลิกกิจการ กรกฎาคม 2565

• ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ กรกฎาคม 2565

มีจ านวน 1,543 ราย เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน 35.4% ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 

3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทัว่ไป จ านวน 

151 ราย คิดเป็น 9.8% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

จ านวน 78 ราย คิดเป็น 5.1% และ ธุรกิจภัตตาคาร/

ร้านอาหารจ านวน 54 ราย คิดเป็น 3.5% ตามล าดับ

จ านวน MSME ปี 2564

*ปรับปรุงข้อมูลนิติบุคคลระหว่างเดือน

มกราคม - ธันวาคม ปี 2564

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกจิการค้า

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกจิการค้า

ท่ีมา: ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ สสว. 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 9 ก.ย. 65)
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ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
0-2298-3000

ส าหรับดาวน์โหลดข้อมูล
สถานการณ์ MSME เพ่ิมเติม

คณะผู้จัดท ารายงานสถานการณ์ MSME รายเดือน

• GDP MSME รายไตรมาส
• 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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