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แบบคําขอขึน้ทะเบียน 

 
บุคคลท่ัวไป 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 

วันท่ีย่ืนคําขอ ............./............./..............(วัน/เดือน/พ.ศ.) 

ชื่อ-สกุล*............................................................................................................................................................................................. 1.

เลขบัตรประชาชน*   

ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขที่*...............................หมู่ท่ี.................................ซอย................................................................................................... 2.

ถนน...................................................ตําบล/แขวง*........................................อําเภอ/เขต*........................................................................ 

จังหวัด*...................................................รหัสไปรษณีย์*...........................โทรศัพท์................................................................................... 

โทรศัพท์มือถือ*........................................โทรสาร......................................อีเมล์*..................................................................................... 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลความต้องการ 

2.ประเภทธุรกิจที่ท่านสนใจ * (เลือกได้ 1 ข้อ) 

2.1 ภาคการผลิตเกษตร 
 (01) การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ 
 (02) ป่าไม้และการทําไม้  
 (03) การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
 (05) การทําเหมืองถ่านหินและลิกไนต์ 
 (06) การผลิตน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 
 (07) การทําเหมืองแร่โลหะ 
 (08) การเหมืองแร่และเหมืองหินอ่ืน ๆ 
 (09) การบริการท่ีสนับสนุนการทําเหมือนแร่ฯ 

 

2.4 ภาคการบริการ
 (41) การก่อสร้างอาคาร 
 (42) งานวิศวกรรมโยธา 
 (43) งานก่อสร้างเฉพาะทาง 

        (รื้อถอน ติดต้ังภายใน ตกแต่งอาคาร งานพ้ืนราก) 
 (49) การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลําเลียง 
 (50) การขนส่งทางน้ํา 
 (51) การขนส่งทางอากาศ 
 (52) กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้า 

           และกิจกรรมสนับสนุนการขนส่ง 
 (53) ไปรษณีย์และการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ 
 (55) ท่ีพักแรม 
 (56) การบริการด้านอาหารและเครื่องด่ืม 
 (58) การจัดพิมพ์จําหน่ายหรือเผยแพร่ 
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2.2. ภาคการค้า 
 (45) การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์
และจักรยานยนต์ 

 
 (46) การขายส่ง ยกเว้นการขายส่งยานยนต์และ
จักรยานยนต์ 
 (47) การขายปลีก ยกเว้นการขายปลีกยานยนต์และ
จักรยานยนต์ 

 

 (59) การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์ 
การบันทึกเสียงและจําหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี 
 (60) การจัดผังรายการโทรทัศน์และกระจายเสียง 
 (61) การโทรคมนาคม บริการมีสาย และไร้สาย 
 (62) การจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คําปรึกษา
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 (63) กิจกรรมการบริการสารสนเทศ webhosting 
 (64) บริการทางการเงิน ยกเว้นประกันภัย 
 (65) การประกันภัย 

   (66) บริการทางการเงินและการประกันภัย 
   (68) กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
   (69) กฎหมายและบัญชี 

 (70) การให้คําปรึกษาด้านการบริหารจัดการ 
 (71) งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การทดสอบและ
วิเคราะห์ทางเทคนิค 
 (72) การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์ 
 (73) การโฆษณาและการวิจยัตลาด 
 (74) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และ 

     เทคนิคอ่ืน ๆ 
 (75) กิจกรรมเกี่ยวกับสัตวแพทย์ 
 (77) การให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซ่ิง 
 (78) บริการการจัดหางาน 
 (79) ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง ธุรกิจจัดนําเท่ียว 
บริการสํารองและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 (80) บริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน 
 (81) บริการสําหรับอาคารและภูมิทัศน์ 
 (82) การบริหารสํานักงาน บริการสนับสนุนสํานักงาน
และบริการสนับสนุนทางธุรกิจอื่น ๆ 
 (84) บริหารราชการและป้องกันประเทศ รวมถึง
ประกันสังคมภาคบังคับ 
 (85) การศึกษา 
 (86) โรงพยาบาล คลีนิค ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
 (87) บริการดูแลรักษาในสถานท่ีท่ีมีท่ีพักและมีคนดูแล
ประจํา 
 (88) กิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยไม่มีท่ีพักอาศัย 
 (90) กิจกรรมการสร้างสรรคศ์ิลปะและความบันเทิง 

 

5.3. ภาคการผลิตอุตสาหกรรม 
 (10) ผลิตภัณฑ์อาหาร 
 (11) ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืม 
 (12) ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 (13) สิ่งทอ 
 (14) เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย 
 (15) เครื่องหนัง 
 (16) ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
 (17) กระดาษและผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปจากกระดาษ 
 (18) การพิมพ์และการผลิตสื่อบันทึก 
 (19) การผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก เชื้อเพลิงชีวภาพ 
 (20) เคมีภัณฑ์ 
 (21) เภสัชภัณฑ์พ้ืนฐานและเภสัชกรรม 
 (22) ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 
 (23) ผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีทําจากแร่อโลหะ 
 (24) การผลิตโลหะข้ันมูลฐาน เหล็กกล้า โลหะมีค่า 
 (25) ผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากโลหะประดิษฐ์ 
 (26) ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ 
 (27) อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 (28) เครื่องจักรและเคร่ืองมือ 
 (29) ยานยนต์ รถพ่วงและรถก่ึงพ่วง 
 (30) อุปกรณ์ขนส่ง 
 (31) เฟอร์นิเจอร์ 
 (32) ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เกี่ยวกับเคร่ืองประดับ อัญมณี  

ดนตรี กีฬา เกมของเล่น อุปกรณ์การแพทย์
และทันตกรรม 
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 (33) การซ่อม และการติดต้ังเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
 (35) ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ําและระบบการปรับอากาศ 
 (36) การเก็บกักน้ํา การจัดหานํ้า และการจ่ายน้ํา 
 (37) การจัดการน้ําเสีย 
 (38) การเก็บรวบรวมของเสีย การบําบัดและการ
กําจัดของเสีย การนําของเสียกลับมาใช้ใหม่ 

 (39) กิจกรรมการบําบัด และการจัดการบริการเก็บ
ของเสียอ่ืน ๆ  

 
 

 (91) ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณพ์และกิจกรรม
ด้านวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 
 (92) กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค 
 (93) กิจกรรมด้านการกีฬา ความบันเทิงและ
นันทนาการ 
 (95) การซ่อมคอมพิวเตอร์/ของใช้ส่วนบุคคล/ของใช้ใน
ครัวเรือน 
 (96) บริการอ่ืน ๆ ส่วนบุคคล 
 (97) บริการการจ้างงานในครัวเรือนในฐานะเป็น
นายจ้างส่วนบุคคล 
 (98) การผลิตสินค้าและบริการท่ีทําขึ้นเพ่ือใช้ใน
ครัวเรือน ซ่ึงจําแนกกิจกรรมได้ 
 (99) กิจกรรมองค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก 

 
 

3. ความต้องการจากภาครัฐ 3 อันดับแรก  (ลําดับท่ี 1 สําคัญท่ีสุด) 

  หัวข้อ ต้องการ1 ต้องการ2 ต้องการ3 ต้องการ4
แหล่งทุน ..............การให้ความรู้ ...............การให้สินเชื่อ ..............การให้ข่าวสาร ระบุ............................
ความรู้ ................การตลาด ................การเงนิ ...............การบริหาร ระบุ............................ 
ตลาด ................หาตลาด ................หาสถานท่ี ...............วิธีการทําตลาด ระบุ............................ 

 อ่ืนๆ ระบุ............................ 
 

************  ขอขอบพระคุณ  ************** 

 

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ช้ัน G,17,18,23 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
Call Center : 1301   โทรศัพท์ :  0-2298-3204  โทรสาร : 0-2273-8850 
Email : webmaster@sme.go.th , info@sme.go.th 
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