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แบบคําขอขึ้นทะเบียน
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
วันที่ยื่นคําขอ ............./............./..............(วัน/เดือน/พ.ศ.)
1.ชื่อ-สกุล (สวนเจาของกิจการ หรือ ผูมีอํานาจลงนามแทนกิจการ)*
....................................................................................................................................................................................
2.ที่อยูปจจุบัน/ติดตอได เลขที่*...............................หมูที่.................................ซอย...................................................
ถนน...................................................ตําบล/แขวง*........................................อําเภอ/เขต*........................................
จังหวัด*...................................................รหัสไปรษณีย*...........................โทรศัพท....................................................
โทรศัพทมือถือ*........................................โทรสาร......................................อีเมล*......................................................
3.ที่อยูสถานประกอบการ (เฉพาะสํานักงานใหญหรือกิจการแหงเดียว)
ชื่อสถานประกอบการ*..............................................................................................................................................
เลขที่* ...............................หมูท่.ี ................................ซอย...........................................................................................
ถนน......................................................ตําบล/แขวง*.............................อําเภอ/เขต*................................................
จังหวัด*...............................................รหัสไปรษณีย*.............................ปทีจัดตั้งกิจการ* (พ.ศ.) ...............................
โทรศัพท...................................................... โทรสาร ......................................................
E-Mailหลัก : ................................................................. E-Mail สํารอง : ...................................................................
Website…………………………………………………….……….Facebook………………………………………………………………………
IG…………………………………………………………………………………......
4.รูปแบบการจัดตั้งกิจการ * (ตองเลือก 1 ขอ ใน 4.1-4.4)
4.1 กรณีเปนนิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล*
 บริษัทจํากัด

 หางหุนสวนจํากัด

 หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน

 บริษัทจํากัดมหาชน
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4.2 กรณีเปนบุคคลธรรมดา (ไมเปนนิติบุคคล แตจดทะเบียนตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย)
เลขบัตรประชาชน*
(เจาของกิจการหรือผูมีอํานาจลงนามแทนกิจการ)
 กิจการเจาของคนเดียว  หางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคล
 กิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (เชน Internet,Facebook,IG…อื่นๆ)
4.3 กรณีเปนบุคคลธรรมดา ไมจดทะเบียน
เลขบัตรประชาชน*
(ไมเปนนิติบุคคล และไมจดทะเบียนตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชยและไมจดทะเบียนตามกฎหมายอื่นๆ)
กิจการเจาของคนเดียว

รูปแบบ

กิจการมีหนาราน/ที่ตั้งชัดเจน

กิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
4.4 กรณีไดรับการจดทะเบียน ตามกําหนดของหนวยงานราชการอื่น

กิจการไมมีหนาราน
หาบเรแผงลอย/แผงตั้ง

วิสาหกิจชุมชน เลขทะเบียน
สหกรณ เลขทะเบียน
กลุมชุมชน เลขทะเบียน..........................................................................
กิจการที่จดตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2478 เลขทะเบียน..........................................................................
กิจการที่จดตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เลขทะเบียน..............................................................
5.ประเภทธุรกิจ (เลือกได 1 ขอ)
5.1. ภาคการผลิตเกษตร
 (01) การเพาะปลูกและการเลีย้ งสัตว
 (02) ปาไมและการทําไม
 (03) การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
 (05) การทําเหมืองถานหินและลิกไนต
 (06) การผลิตน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ
 (07) การทําเหมืองแรโลหะ
 (08) การเหมืองแรและเหมืองหินอื่น ๆ
 (09) การบริการที่สนับสนุนการทําเหมือนแรฯ

5.4 ภาคการบริการ
 (41) การกอสรางอาคาร
 (42) งานวิศวกรรมโยธา
 (43) งานกอสรางเฉพาะทาง
(รื้อถอน ติดตั้งภายใน ตกแตงอาคาร งานพื้นราก)
 (49) การขนสงทางบกและการขนสงทางทอลําเลียง
 (50) การขนสงทางน้ํา
 (51) การขนสงทางอากาศ
 (52) กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินคา
และกิจกรรมสนับสนุนการขนสง
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5.2. ภาคการคา
 (45) การขายสง การขายปลีก การซอมยานยนต
และจักรยานยนต
 (46) การขายสง ยกเวนการขายสงยานยนตและ
จักรยานยนต
 (47) การขายปลีก ยกเวนการขายปลีกยานยนตและ
จักรยานยนต
5.3. ภาคการผลิตอุตสาหกรรม
 (10) ผลิตภัณฑอาหาร
 (11) ผลิตภัณฑเครื่องดืม่
 (12) ผลิตภัณฑยาสูบ
 (13) สิ่งทอ
 (14) เสื้อผาเครื่องแตงกาย
 (15) เครื่องหนัง
 (16) ไมและผลิตภัณฑจากไม
 (17) กระดาษและผลิตภัณฑที่แปรรูปจากกระดาษ
 (18) การพิมพและการผลิตสือ่ บันทึก
 (19) การผลิตผลิตภัณฑถานโคก เชื้อเพลิงชีวภาพ
 (20) เคมีภัณฑ
 (21) เภสัชภัณฑพื้นฐานและเภสัชกรรม
 (22) ผลิตภัณฑยางและพลาสติก
 (23) ผลิตภัณฑอื่นที่ทําจากแรอโลหะ
 (24) การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน เหล็กกลา โลหะมีคา
 (25) ผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ
 (26) ผลิตภัณฑคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส
 (27) อุปกรณไฟฟา
 (28) เครื่องจักรและเครื่องมือ
 (29) ยานยนต รถพวงและรถกึ่งพวง
 (30) อุปกรณขนสง
 (31) เฟอรนเิ จอร

 (53) ไปรษณียและการรับสงเอกสาร/สิ่งของ
 (55) ที่พักแรม
 (56) การบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม
 (58) การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพร
 (59) การผลิตภาพยนตร วีดิทัศนและรายการโทรทัศน
การบันทึกเสียงและจําหนายหรือเผยแพรดนตรี
 (60) การจัดผังรายการโทรทัศนและกระจายเสียง
 (61) การโทรคมนาคม บริการมีสาย และไรสาย
 (62) การจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร การใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
 (63) กิจกรรมการบริการสารสนเทศ webhosting
 (64) บริการทางการเงิน ยกเวนประกันภัย
 (65) การประกันภัย
 (66) บริการทางการเงินและการประกันภัย
 (68) กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
 (69) กฎหมายและบัญชี
 (70) การใหคําปรึกษาดานการบริหารจัดการ
 (71) งานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม การทดสอบและ
วิเคราะหทางเทคนิค
 (72) การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร
 (73) การโฆษณาและการวิจยั ตลาด
 (74) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และ
เทคนิคอื่น ๆ
 (75) กิจกรรมเกี่ยวกับสัตวแพทย
 (77) การใหเชาและใหเชาแบบลีสซิ่ง
 (78) บริการการจัดหางาน
 (79) ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง ธุรกิจจัดนําเที่ยว
บริการสํารองและกิจกรรมที่เกี่ยวของ
 (80) บริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน
 (81) บริการสําหรับอาคารและภูมิทัศน
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 (32) ผลิตภัณฑอื่น ๆ เกี่ยวกับเครื่องประดับ อัญมณี
ดนตรี กีฬา เกมของเลน อุปกรณการแพทย
และทันตกรรม
 (33) การซอม และการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ
 (35) ไฟฟา กาซ ไอน้ําและระบบการปรับอากาศ
 (36) การเก็บกักน้ํา การจัดหาน้ํา และการจายน้ํา
 (37) การจัดการน้ําเสีย
 (38) การเก็บรวบรวมของเสีย การบําบัดและการ
กําจัดของเสีย การนําของเสียกลับมาใชใหม
 (39) กิจกรรมการบําบัด และการจัดการบริการเก็บ
ของเสียอื่น ๆ

ระบุสินคาและบริการโดยละเอียด*

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
วัตถุดิบในการผลิต*

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
ทานผลิตสินคา OTOP หรือไม

มี

ไมมี

 (82) การบริหารสํานักงาน บริการสนับสนุนสํานักงาน
และบริการสนับสนุนทางธุรกิจอื่น ๆ
 (84) บริหารราชการและปองกันประเทศ รวมถึง
ประกันสังคมภาคบังคับ
 (85) การศึกษา
 (86) โรงพยาบาล คลีนิค หองปฏิบัติการทางการแพทย
 (87) บริการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีท่พี ักและมีคนดูแล
ประจํา
 (88) กิจกรรมสังคมสงเคราะหโดยไมมีท่พี ักอาศัย
 (90) กิจกรรมการสรางสรรคศลิ ปะและความบันเทิง
 (91) หองสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณพและกิจกรรม
ดานวัฒนธรรมอื่น ๆ
 (92) กิจกรรมการพนันและการเสีย่ งโชค
 (93) กิจกรรมดานการกีฬา ความบันเทิงและ
นันทนาการ
 (95) การซอมคอมพิวเตอร/ของใชสวนบุคคล/ของใชใน
ครัวเรือน
 (96) บริการอื่น ๆ สวนบุคคล
 (97) บริการการจางงานในครัวเรือนในฐานะเปน
นายจางสวนบุคคล
 (98) การผลิตสินคาและบริการที่ทําขึ้นเพื่อใชใน
ครัวเรือน ซึ่งจําแนกกิจกรรมได
 (99) กิจกรรมองคการระหวางประเทศและภาคีสมาชิก

6. จํานวนคนทํางาน ณ สิ้นปกอนหนา* (พนักงานประจําและรวมเจาของกิจการ)................................คน
7. มูลคาสินทรัพยถาวร ณ สิ้นปกอนหนา (ไมรวมที่ดิน).................................................................บาท
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ
8. ผลการดําเนินธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน/ทุนตั้งกิจการ*
(ปที่เริ่มตนกิจการ) หนวยบาท

10,000-50,000
500,001-1,000,000
>50-100 ลบ.

50,001-100,000
1,000,001-10,000,000
>100-200 ลบ.

100,001-500,000
10,000,001– 50 ลบ.
> 200 ลบ.

รายไดรวมตอป (ณ สิ้นปกอนหนา)*
หนวยบาท

10,000-50,000
500,001-1,000,000
>50-100 ลบ.

50,001-100,000
1,000,001-10,000,000
>100-200 ลบ.

100,001-500,000
10,000,001– 50 ลบ.
> 200 ลบ.

กําไร (ณ สิ้นปกอนหนา)*
หนวยบาท

10,000-50,000
500,001-1,000,000
>50-100 ลบ.

50,001-100,000
1,000,001-10,000,000
>100-200 ลบ.

100,001-500,000
10,000,001– 50 ลบ.
> 200 ลบ.

สวนที่ 3 ความตองการและปญหา
9.โปรดระบุปญหาที่สําคัญของทาน 3 อันดับแรก (ลําดับที่ 1 สําคัญที่สุด)
1
2
3

ปญหา
การเงิน

4

การตลาด
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
บุคลากร

5

การบริหารจัดการ

6

การผลิต

7

อื่นๆ (ระบุ)

ปญหา 1
..........การขาดสภาพ
คลอง
..........การหาตลาด
.........การจัดหา
เทคโนโลยี
............ไมตรงความ
ตองการ
...........ดานการบริหาร
การผลิต/บริการ
.....เครื่องจักร/
เทคโนโลยีเกา

ปญหา 2
........การเขาถึงแหลง
เงินทุน
.......การทําโปรโมชั่น
.........การสราง
นวัตกรรม
.........ขาดความรู/
ทักษะ
..........ดานการบริหาร
บุคลากร
......ขาดบุคลากร

ปญหา 3
.......ความสามารถใน
การชําระหนี้
.........การวิจัยตลาด
............ขาดเงินลงทุน

ปญหา 4
อื่นๆ....................

........เขา-ออกงานสูง

อื่นๆ....................

.........ดานการบริหาร
การเงิน
....ขาดเงินลงทุนเพิ่ม

..........ดานการ
บริหารการตลาด

อื่นๆ....................
อื่นๆ....................
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10.ความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐที่ตองการ 3 อันดับแรก (ลําดับที่ 1 สําคัญที่สุด)
ลําดับ
หัวขอ
1 การเงิน
2 การตลาด
3

เทคโนโลยีและนวัตนกรรม

4

บุคลากร

5
6

การบริหารจัดการ
การผลิต

7

เครือขายธุรกิจ

8

อื่นๆ

ตองการ1
......... เงินสินเชื่อ
.........เพิ่มชองทาง
ขายในประเทศ
......... ขอมูลความรู/
ที่ปรึกษา
......... เพิ่มความรู/
ทักษะ
.........อบรม/สัมนนา
.....ปรับเปลี่ยน
เครื่องจักร/
เทคโนโลยี
........เครือขายกลุม
ธุรกิจ

ตองการ2
.........ค้ําประกัน
.........เจาะ/เพิ่มตลาด
ตางประเทศ
......ปรับเปลี่ยน
เครื่องจักร/เทคโนโลยี
.........ลดการขาดแคลน
.........พี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา
.....เพิ่มความรู/ทักษะ
บุคลากร
........เครือขายกลุม
จังหวัด

ตองการ3
......ดอกเบี้ยต่ํา
........ ใหขอมูล
ขาวสาร
......เงินลงทุน

ตองการ4
ระบุ......................
ระบุ......................
ระบุ......................

......ลดอัตราการ ระบุ......................
เขา-ออกงาน
........ตนแบบธุรกิจ ระบุ......................
....เงินลงทุนเพิ่ม
ระบุ......................

....เครือขายกับ
ตางประเทศ

ระบุ......................

11.ทานมีตลาดหลักอยูในกลุมใด*
ตลาดในประเทศ สัดสวน ............% ระบุจังหวัด.........................................................................................
ตลาดตางประเทศ สัดสวน ............% ระบุประเทศ.......................................................................................
12.ในระยะ 1-3 ป ขางหนาทานมีแผนการดําเนินธุรกิจอยางไร
ยังไมมีแผนการดําเนินธุรกิจใดๆ

เพราะ......................................................................................................

เพิ่ม / ลด ดานการลงทุน

โปรดระบุ ................................................................................................

เพิ่ม / ลด ดานการจางแรงงาน โปรดระบุ..................................................................................................
เพิ่ม / ลด ดานการตลาด

โปรดระบุ.................................................................................................
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13.ในระยะ 1-3 ป ทานมีแผนจะปรับเปลี่ยนธุรกิจหรือเลิกกิจการหรือไม
มี ปรับเปลี่ยนธุรกิจไปเปนธุรกิจ..................................................................................................
ไมมี
เลิกกิจการ
14.ทานยินดีจะเปดเผยขอมูล (เฉพาะสวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน) เพื่อใชเผยแพรในขอมูล SMEs Directory
หรือไม (SME Directory คือ ทะเบียนรายชื่อผูประกอบการที่ประกอบดวยขอมูลพื้นฐานเพื่อใชในการติดตอทาง
ธุรกิจ โดยประกอบดวย ชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เปนตน โดยผูประกอบการที่ยินดีจะเปดเผย
ขอมูลจะสามารถคนหาผูประกอบการอื่นๆไดดวยตนเอง)
ยินดี

ไมยินดี

15.เอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณา (ตามการบันทึกขอมูลรูปแบบการจัดตั้งกิจการ ขอ 4)
สําเนาการจดทะเบียนพาณิชย
สําเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล/ใบรับรอง
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาการจดทะเบียนอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
รูปถายรานคาหรือกิจการ (ถามี)
************ ขอขอบพระคุณ **************
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17,18,23
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call Center : 1301 โทรศัพท : 0-2298-3000 โทรสาร : 0-2273-8850
Email : smeregistion@sme.go.th
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