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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวร 

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
พ.ศ. ๒๕๔๕๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  วิสาหกิจขนาดยอม ไดแก กิจการที่มีลักษณะ ดังตอไปนี ้
(๑)  กิจการผลิตสินคา ที่มีจํานวนการจางงานไมเกินหาสิบคน หรือมีมูลคา

สินทรัพยถาวรไมเกินหาสิบลานบาท 
(๒)  กิจการใหบริการ ที่มีจํานวนการจางงานไมเกินหาสิบคน หรือมีมูลคา

สินทรัพยถาวรไมเกินหาสิบลานบาท 
(๓)  กิจการคาสง ที่มีจํานวนการจางงานไมเกินยี่สิบหาคน หรือมีมูลคาสินทรัพย

ถาวรไมเกินหาสิบลานบาท 
(๔)  กิจการคาปลีก ที่มีจํานวนการจางงานไมเกินสิบหาคน หรือมีมูลคา

สินทรัพยถาวรไมเกินสามสิบลานบาท 
 
ขอ ๒  วิสาหกิจขนาดกลาง ไดแก กิจการที่มีลักษณะ ดังตอไปนี ้
(๑)  กิจการผลิตสินคา ที่มีจํานวนการจางงานเกินกวาหาสิบคนแตไมเกินสอง

รอยคน หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวรเกินกวาหาสิบลานบาทแตไมเกินสองรอยลานบาท 
(๒)  กิจการใหบริการ ที่มีจํานวนการจางงานเกินกวาหาสิบคนแตไมเกินสองรอย

คน หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวรเกินกวาหาสิบลานบาทแตไมเกินสองรอยลานบาท 
(๓)  กิจการคาสง ที่มีจํานวนการจางงานเกินกวาย่ีสิบหาคนแตไมเกินหาสิบคน 

หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวรเกินกวาหาสิบลานบาทแตไมเกินหนึ่งรอยลานบาท 
(๔)  กิจการคาปลีก ที่มีจํานวนการจางงานเกินกวาสิบหาคนแตไมเกินสามสิบคน 

หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวรเกินกวาสามสิบลานบาทแตไมเกินกวาหกสิบลานบาท 
 
ขอ ๓  ในกรณีที่จํานวนการจางงานของกิจการใดเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาด

ยอม แตมูลคาสินทรัพยถาวรเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง หรือจํานวนการจางงานเขา
ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางแตมูลคาสินทรัพยถาวรเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอม ใหถือ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๙๓ ก/หนา ๑๘/๒๐ กันยายน ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จํานวนการจางงานหรือมูลคาสินทรัพยถาวรที่นอยกวาเปนเกณฑในการพิจารณา 
 
ขอ ๔  จํานวนการจางงานหรือมูลคาสินทรัพยถาวรตามขอ ๑ และขอ ๒ ให

พิจารณาจากหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้
(๑)  จํานวนการจางงาน ใหพิจารณาจากหลักฐานแสดงจํานวนการจางงานที่ได

จัดทําข้ึนตามที่กฎหมายกําหนด 
(๒)  มูลคาสินทรัพยถาวร ใหพิจารณาจาก 

(ก)  มูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิซึ่งไมรวมที่ดิน ตามที่ปรากฏในงบการเงิน
ลาสุดของกิจการที่ไดจัดทําข้ึนโดยผูทําบัญชีของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี หรืองบการเงินลาสุดของ
กิจการที่ไดรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว ทั้งนี้ ตาม
กฎหมายวาดวยการบัญชี 

(ข)  มูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิซึ่งไมรวมที่ดิน ตามที่ไดรับการประเมินจาก
สถาบันการเงิน หรือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่นาเช่ือถือ 

ในกรณีที่มูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิตาม (ก) และ (ข) ตางกัน ใหถือจํานวนที่
นอยกวาเปนมูลคาสินทรัพยถาวร 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ 
สุริยะ  จึงรุงเรืองกิจ 

รัฐมนตรีวาการอุตสาหกรรม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ  โดยที่มาตรา  ๔ แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติใหวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมตองมีจํานวนการจางงาน หรือมูลคาสินทรัพยถาวรตามจํานวนที่กําหนดใน
กฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาพร/ผูจัดทํา 
๑๘ ธนัวาคม ๒๕๔๙ 

 


