
เด
ือ
น
ต

ุล
าค

ม
 2

5
6
5

ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภยัทางเศรษฐกิจ สสว.

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (MSME) รายเดือน





สรุปสถานการณ์ MSME ณ ตุลาคม 2565

การส่งออกของ MSME: เดือน ก.ย. 65 มีมูลค่า 115,886.1 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปกี่อน 

26.4% แต่เม่ืออยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 3,250.7 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสัดส่วนของ

มูลค่าการส่งออกของ MSME ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 13.0%

SMESI: เดือน ต.ค. 65 และสูงท่ีสุดในรอบ 10 เดือน จาก

การฟื้ นตัวต่อเน่ืองของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีขยายตัวสูงกว่าท่ีคาด รวมท้ังการปรับลดลง
ของราคาน ้ามันและสินค้าวัตถุดิบ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจมีก าไรเพ่ิมข้ึน 
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การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME: ณ ก.ย. 65 มีจ านวนผู้ประกันตน มาตรา 33 จ านวน 
3,991,195 คน เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน 0.19% และ

ธุรกิจจัดต้ังใหม่: เดือน ก.ย. 65 มีจ านวน 7,219 ราย 
ประเภทธุรกิจจัดต้ังใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ัวไป จ านวน 593 ราย คิดเปน็ 8.2% รองลงมาคือ 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 513 ราย คิดเปน็ 7.1% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จ านวน 295 ราย คิดเปน็ 4.1% 
ตามล าดับ



การส่งออกของ MSME กันยายน 2565

มูลค่าสินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของ MSME กันยายน 2565

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

ผลไม้สดอุปกรณ์ไฟฟา้ฯ พลาสติกฯ

ท่ีมา: กรมศุลกากร  
ประมวลผลโดย: สสว.

มูลค่าการส่งออกของ MSME ก.ย. 65

มีมูลค่า 115,886.1 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน 26.4% แต่เมื่ออยู่ในรูป

ดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 3,250.7 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ขยายตัวเท่ากับ 17.1% โดยสัดส่วนของมูลค่า

การส่งออกของ MSME ต่อมูลค่าการส่งออกรวม

เท่ากับ 13.0% 

การส่งออกของ MSME เดือน ก.ย. 65 เร่ิมมีการ

ชะลอตัวในทุกตลาดหลัก โดยตลาดอาเซียน 

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ ญี่ปุ่น ขยายตัว

เท่ากับ 23.4% 16.4% 20.5% และ 9.4%

ตามล าดับ ขณะที่การส่งออกไปจีนยังลดลง 4.9% 

ต่อเนื่องเป็นเดือนทีส่าม

สินค้าส่งออกของ MSME 5 อันดับแรกขยายตัวได้ถึง 39.0% โดยเฉพาะ

กลุ่มอัญมณีและเคร่ืองประดับ ได้แก่ เพชร พลอย และเคร่ืองประดับต่างๆ ขยายตัวได้ถึง 

122.6% ขณะที่กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟา้และส่วนประกอบ และกลุ่มพลาสติกฯ ขยายตัวได้ 

27.2% และ 9.7% ขณะที่สินค้าในกลุ่มเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และกลุ่มผลไม้สด ลดลง 

8.9% และ 11.3% 

ส าหรับสินค้าส่งออกอื่นๆ ที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง ได้แก่ ยานยนต์และส่วนประกอบ 

(+23.9%) ของท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกลา้ (+12.9%)

ตลาดส่งออกหลักของ MSME 2565
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เครื่องจักรและ
อุปกรณ์



การค้าระหว่างประเทศของ MSME ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565

มูลค่าการส่งออกของ MSME ม.ค. – ก.ย. 2565
มีมูลค่า 982,633.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28,870.3

ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 22.6% และยังขยายตัวได้ใน
ทุกตลาดหลัก โดยสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกของ MSME
ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากบั 13.0%

การส่งออกของ MSME

การน าเข้าของ MSME

สินค้าเกษตร
อาหารและ

เกษตรแปรรูป

• สินค้าส่งออกของ MSME ยังขยายตัวได้ดีใน
สินค้ากลุ่มอาหารและเกษตรแปรรูป และสินค้า
อุตสาหกรรม ที่ขยายตัวได้ 56.16% และ 
20.55% ตามล าดับ 

• ราคาสินค้าวัตถุดบิ เช่น น ้ามัน และเหล็ก เร่ิม
ปรับตัวลดลง ท าให้ต้นทุนของผู้ผลิตในประเทศ
ลดลง สอดคล้องกับภาวะเงินเฟอ้ทีเ่ร่ิมชะลอตวั

สินค้า
อุตสาหกรรม

MSME มีมูลค่าน าเข้าในช่วง 9 เดือน
แรกเท่ากับ 1,039,963.5 ล้านบาท 
และเมื่ออยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะมี
มูลค่า 30,164.5 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ขยายตัวเท่ากับ 14.7% โดย

MSME มีสัดส่วนมูลต่อการน าเข้า
รวมเท่ากับ 12.8%

โดยเมื่อพิจารณาตามแหล่งน าเข้า 3
ล าดับแรก พบว่าเร่ิมชะลอตัว
ตามราคาสินค้าน าเข้าที่เร่ิมปรับตัว
ลดลง

ประเด็นส าคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในช่วง 
พ.ย.-ธ.ค. 65

• ค่าเงินบาทที่อ่อนคา่จากการแข็งค่าของ USD แม้จะ
ส่งผลดีต่อผู้ส่งออก แต่ในด้านการน าเข้าสินค้าจะมี
ต้นทุนเพ่ิมข้ึน

• ค่าเงินบาทยังมีแนวโนม้ออ่นค่าตอ่ไป ภายหลัง
ธนาคารกลางสหรัฐปรับข้ึนดอกเบ้ียนโยบายอย่าง
ต่อเนื่อง

• แนวโน้มการถดถอยของเศรษฐกิจโลกเร่ิมชัดเจน
มากข้ึน

• สสว. คาดว่ามูลค่าการส่งออกของ MSME ใน
ปี 2565 จะขยายตัวได้ 15.0% 
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ท่ีมา: กรมศุลกากร  
ประมวลผลโดย: สสว.



เงินบาทอ่อนค่ากับการค้าระหว่างประเทศของ MSME

• เม่ือพิจารณามูลค่าการส่งออกของ MSME ในรูป USD เปรียบเทียบกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินบาทต่อ USD 
ต้ังแต่ป ี2564 เปน็ต้นมา พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลง ซ่ึงมาจากการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส าคัญ โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียน จีน และสหรัฐฯ 

• ขณะท่ีในป ี2565 ผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ท าให้เกิดภาวะเงินเฟอ้ท่ัวโลกจากการ
ปรับตัวสูงข้ึนของราคาน ้ามันและสินค้าวัตถุดิบต่างๆ ธนาคารกลางสหรัฐจึงปรับข้ึนดอกเบ้ียนโยบายหลายคร้ัง
ต้ังแต่ มี.ค. 65 เปน็ต้นมา ท าให้ค่าเงินบาทต่อ USD อ่อนค่าลงต่อเน่ือง

• ต้ังแต่ มิ.ย. 65 พบว่ามูลค่าส่งออกของ MSME เร่ิมชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด สวนทางกับค่าเงินบาทท่ี
ออ่นค่า เน่ืองจากภาวะเงินเฟอ้เร่ิมส่งผลต่อก าลังซ้ือของประเทศต่างๆ และอาจน าไปสู่ภาวะเศรษฐกิจโลก
ถดถอยต่อไป

• เม่ือพิจารณาในด้านปริมาณสินค้าส่งออกท่ีส าคัญของ MSME พบว่า การอ่อนค่าของเงินบาท ไม่ได้มีนัยส าคัญ
ในเชิงปริมาณการส่งออกสินค้า การท่ีมูลค่าส่งออกขยายตัวเกิดจากราคาสินค้าส่งออก รวมท้ังความต้องการ
สินค้าบางกลุ่ม เช่น กลุ่มอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน

• จากผลดังกล่าว จึงคาดว่ามูลค่าการส่งออกของ MSME จะชะลอตัวลงจนถึงสิ้นป ีโดยมีอัตราการขยายตัวใน
ป ี2565 ประมาณ 15% และในป ี2566 จะขยายตัวได้ไม่มากนักประมาณ 5-6%

• ป ี2564 MSME ขาดดุลการค้าเฉล่ีย
256.9 ล้านเหรียญ สรอ. ต่อเดือน 
ขณะท่ี 9 เดือนแรกของป ี2565 MSME
มีการขาดดุลการค้าเฉล่ียลดลงเท่ากับ 
143.8 ล้านเหรียญ สรอ. ต่อเดือน

• ท้ังน้ี จากผลส ารวจของ สสว. พบว่า 
MSME โดยเฉพาะ micro และ SE มี
สัดส่วนการใช้วัตถุดิบน าเข้าค่อนข้างน้อย 
และใช้วัตถุดิบภายในประเทศเปน็หลัก

• สินค้าท่ีน าเข้าท่ีขยายตัว ส่วนใหญ่เปน็
สินค้าทุนและวัตถุดิบท่ีได้รับผลกระทบ
ด้านราคาจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน 
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ดัชนีความเชื่อมั่นของ MSME ตุลาคม 2565
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ภาคการผลิต

ภาคการค้า

ภาคบริการ

ภาคธุรกิจ
ภาวะธุรกิจ

เทียบกับเดือนก่อน ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบเทียบกับเดือนก่อน

ดัชนีผลผลติภาคอุตสาหกรรม

-1.7%
ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

ดัชนีค้าปลกี / ค้าส่ง

ค้าปลีก +1.9%

ค้าส่ง +2.3%
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
*หมายเหตุ: คาดการณ์โดย สสว.

ดัชนีผลผลติภาคบริการ

+1.8%
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (PMI) ประเทศสหรัฐฯมีค่าเพ่ิมข้ึน ประเทศจีนมีค่าลดลง กลุ่มประเทศอาเซ่ียนมีค่าเพ่ิมข้ึน 

การผลิตอาหาร มีค่าลดลง และการผลิตเคร่ืองด่ืม มีค่าลดลง เป็นผลจากมูลค่าการส่งออกของไทยที่ลดลงต่อเนื่องเป็น

เดือนที่ 4 และยังมีแนวโน้มที่จะยังลดลงในช่วงปลายปี ทั้งนี้ราคาวัตถุดิบยังอยู่ในช่วงหดตัว

การผลิตเส้ือผ้า มีค่าเพ่ิมข้ึน และการผลิตส่ิงทอ มีค่าลดลง เป็นผลจากการใช้สอยภายใปประเทศที่เพ่ิมขึ้นในหมวดเส้ือผ้า 

และการน าเข้าวัตถุดิบที่หดตัวจากประเทศจีนเป็นส าคัญ

การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน มีค่าเพ่ิมข้ึน และการผลิตผลิตภัณฑ์โ ์ลหะประดิษฐ์ มีค่าลดลง เป็นผลจากปริมาณการส่งออกและ

น าเข้าผลิตภัณฑ์โลหะของไทยที่ลดลง ประกอบกับการบริโภคผลิตภัณฑ์โลหะของไทยที่หดตัวเช่นกัน

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ปรับเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางระยะใกล้ (short-haul) อาทิ มาเลเซีย และสิงคโปร์ สะท้อนผ่านอัตราการเข้าพักแรมที่เพ่ิมขึ้น
ประกอบกับกลุ่มประชุมสัมมนาในพ้ืนที่ที่ขยายตัว

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการขอรับอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามพ้ืนที่
ได้รับอนุญาตก่อสร้างทรงตัว โดยการขอรับอนุญาตก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ปรับลดลงเล็กน้อย

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า มีค่าลดลง เป็นผลจากจ านวนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศชะลอตัวจาก

เดือนก่อน เนื่องจากหมดช่วงวันหยุดยาว สะท้อนผ่านการเดินทางทางบกและอากาศที่ลดลงในบางพ้ืนที่หรือใกล้เคียงกับเดือน

ก่อน ประกอบกับการขนส่งสินค้าผ่านรถบรรทุก 6-10 ล้อมีอัตราที่ลดลงในภาพรวม

การขายจากห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไป มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากปัจจัยสนับสนุนก าลังซ้ือภาคครัวเรือนที่ทยอยปรับดีขึ้น

ต่อเนื่อง อาทิ โครงการคนละคร่ึง และโครงการเพ่ิมก าลังซ้ือแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่างไรก็ตามสินค้าอุปโภคบริโภคไม่
รวมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบปรับลดลง จากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงยังเป็นปัจจัยกดดันการบริโภคในภาพรวม

การขายยานยนต์ และนํ้ามันเช้ือเพลิง มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากยอดจ าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
เนื่องจากผู้ผลิตได้รับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท าให้สามารถผลิตและส่งมอบรถยนต์ได้มากขึ้น ประกอบกับปริมาณการจ าหน่าย
เชื้อเพลิงที่เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ปรับลดลงหลังจากเร่งไปมากในเดือนก่อน

การขายเคร่ืองจักรและวัสดุก่อสร้าง มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากยอดจ าหน่ายเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในประเทศเพ่ิมขึ้นตามยอด
จ าหน่ายมอเตอร์ไฟฟา้และเคร่ืองท าความเย็นเป็นส าคัญ ขณะที่ยอดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ลดลงเล็กน้อย โดยเฉพาะปูนเม็ด 

ซีเมนต์ผสมเสร็จ และอิฐบล็อกเป้นส าคัญ

เทียบกับดัชนีความ
เช่ือม่ัน MSME (MoM)

รวมการผลิต -1.2
อาหารและเคร่ืองด่ืม    -2.0
เส้ือผ้าและส่ิงทอ         -3.6
ผลิตภัณฑ์จากโลหะ +0.3

ท่ีมา: สสว.

รวมบริการ +1.8
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร +1.7
โรงแรม/เกสต์เฮาส์ +1.4
อสังหาริมทรัพย์ +1.7
การก่อสร้าง +2.2
การขนส่งสินค้า +2.5
การขนส่งมวลชน +2.9

ท่ีมา: สสว.

รวมค้าปลีก +4.1
ค้าปลีก modern trade +4.9
ค้าปลีกด้ังเดิม          +4.0

รวมค้าส่ง +3.2
ค้าส่งอุปโภค/บริโภค +3.7
ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง     +2.1

ท่ีมา: สสว.
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การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI ณ กันยายน 2565

“เดือนกันยายน 2565 โดยรวมภาคการค้าและบริการมีการขยายตัวเล็กน้อย”

โดยมีสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยสําคัญต่อดัชนี ดังนี้



ค่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เดือน ก.ย. 65 ลดลง (-2.0)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME 
เดือน ก.ย. 65 ลดลง (-1.8)

ค่าเฉลี่ยดัชนีการค้า  
เดือน ก.ย. 65 เพ่ิมข้ึน (+5.5)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME
เดือน ก.ย. 65 เพ่ิมข้ึน (+3.7)

ค่าดัชนีผลผลิตภาคบริการ
เดือน ก.ย. 65 เพ่ิมข้ึน (+2.0)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME 
เดือน ก.ย. 65 เพ่ิมข้ึน (+1.8)

การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI ณ กันยายน 2565
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การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME ณ กันยายน 2565

จํานวนผู้ประกันตน

(มาตรา 33)

คน

(mom)

(yoy)

การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ ณ กันยายน 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 9 พ.ย. 65)

แยกตามขนาดธุรกิจ แยกตามหมวดกิจกรรม

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

(2) กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

ปัจจัยเส่ียงที่ควรเฝ้าระวัง

• การปรับดอกเบ้ียนโยบายของ ธปท. อาจ

ส่งผลต่อต้นทุนทางการเงนิในอนาคต 

• อัตราเงินเฟอ้ยังคงอยู่ในระดับสูง แม้ว่าจะ

เร่ิมชะลอตัวลง

• ภาคการทอ่งเทีย่วอาจได้รับผลกระทบจาก

เศรษฐกิจโลกถดถอยในปีหน้า

ปัจจัยที่สนับสนุนการจ้างงาน

• อัตราเงินเฟอ้เร่ิมชะลอตัว ขณะที่ก าลงัซ้ือ

ยังขยายตัวได้ดี

• ภาคการทอ่งเทีย่วที่ฟื้ นตัวอย่างรวดเร็ว

จากจ านวนนักทอ่งเทีย่วต่างชาติขยายตัว

ต่อเนื่อง
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• การจ้างงานของ Micro และ

SEs ชะลอตัวลงเล็กน้อยจาก

เดือนก่อน จึงควรติดตาม

สถานการณ์นี้ต่อไป

• จากแนวโนม้การจา้งงาน คาด

ว่าการจ้างงานของ MSME 

น่าจะฟื้ นตัวได้เต็มทีใ่นปี 2566

• ยังคงมีปัญหาการขาดแคลน

แรงงานในบางสาขาธุรกิจ เช่น 

ธุรกิจการเกษตร เป็นต้น



การจัดต้ัง – ยกเลิกกิจการนิติบุคคล กันยายน 2565
การจัดตั้งกิจการ กันยายน 2565

• ธุรกิจจัดต้ังใหม่ กันยายน 2565

มีจ านวน 7,219 ราย 

ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับ

แรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทัว่ไป จ านวน 593 ราย คิด

เป็น 8.2% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 513

ราย คิดเป็น 7.1% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จ านวน 

295 ราย คิดเป็น 4.1% ตามล าดับ

การยกเลิกกิจการ กันยายน 2565

• ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ กันยายน 2565

มีจ านวน 1,946 ราย เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน 29.5% ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 

3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทัว่ไป จ านวน 

154 ราย คิดเป็น 7.9% รองลงมาคอื ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

จ านวน 96 ราย คิดเป็น 4.9% และ ธุรกิจภัตตาคาร/

ร้านอาหารจ านวน 59 ราย คิดเป็น 3.0% ตามล าดับ

จํานวน MSME ปี 2564

*ปรับปรุงข้อมูลนิติบุคคลระหว่างเดือน

มกราคม - ธันวาคม ปี 2564

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

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

ส าหรับดาวน์โหลดข้อมูล
สถานการณ์ MSME เพ่ิมเติม

คณะผู้จัดทํารายงานสถานการณ์ MSME รายเดือน

• การค้าระหว่างประเทศของ MSME

• การจัดต้ังและยกเลิกกิจการนิติบุคคล

• Infographic

นายณัฏฐกฤติ นิธิประภา  nattakrit@sme.go.th

• ดัชนีความเชื่อมั่น SME (SMESI)

นางธวชินี พ่วงนาคพันธ์ุ     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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