
 
การขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs 

 การข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ SMEs หรือการสมคัรสมาชิก สสว. จะท าให ้สสว. หรือส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม สามารถทราบถึงการประกอบกิจการของ SMEs และสามารถประมวล รวบรวม หรือปรับปรุงฐานขอ้มูลผูป้ระกอบการ SMEs ให้
ตรงกบัสถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบนั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจดัท ามาตรการส่งเสริม SMEs หรือการด าเนินกิจกรรมต่างๆของ
หน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ใหไ้ดต้รงกบัความตอ้งการของ SMEs แต่ละกลุ่มธุรกิจ แต่ละพ้ืนท่ี ใน
ระยะแรก การข้ึนทะเบียนน้ีเป็นไปตามความสมคัรใจ แต่ในระยะต่อไป อาจก าหนดใหผู้ป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งข้ึนทะเบียนหากตอ้งการ
เขา้ร่วมโครงการการส่งเสริมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ 

ใครควรต้องขึน้ทะเบียนบ้าง 
- ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) นั้น ครอบคลุมผูป้ระกอบการในทุกกลุ่ม
ธุรกิจ ท่ีมีการจา้งงานและสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมท่ีดิน) ไม่เกินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจา้งงานและมูลค่า
สินทรัพยถ์าวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ.2545 (กิจการภาคผลิตและภาคบริการ ก าหนดการจา้งงานไม่เกิน 200 คน หรือ
สินทรัพยถ์าวรไม่เกิน 200 ลา้นบาท ส่วนภาคการคา้ ก าหนดการจา้งงานไม่เกิน 50 คน หรือสินทรัพยถ์าวรไม่เกิน 100 ลา้นบาท) 
- ผูป้ระกอบการ SMEs ไทย ทุกกลุ่ม (ท่ีมีจ านวนการจา้งงานหรือสินทรัพยถ์าวรตามท่ีก าหนด) สามารถข้ึนทะเบียนหรือสมคัรสมาชิก 
สสว. ได ้ทั้งกิจการท่ีมีการจดทะเบียนนิติบุคคล กิจการท่ีจดทะเบียนพาณิชย ์หรือกิจการของบุคคลธรรมดาท่ียงัไม่ไดมี้การจดทะเบียน
ใดๆ ท่ีมีท่ีตั้งสถานประกอบการเป็นหลกัแหล่งชดัเจน 
- ผูป้ระกอบการ กิจการภาคเกษตร หมายถึง ผูป้ระกอบการหรือวิสาหกิจซ่ึงมีการจา้งงานและมีการจดทะเบียนพาณิชย ์หรือจดทะเบียนนิติ
บุคคล หรือจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือการจดทะเบียนตามกฎหมายอ่ืนๆ เพ่ือประกอบกิจการภาคเกษตรในกลุ่มการเพาะปลูกและ
การเล้ียงสตัว ์การล่าสตัวแ์ละกิจกรรมบริการท่ีเก่ียวขอ้ง ป่าไมแ้ละการท าไม ้การประมงและการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า 

ผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนนิตบุิคคลแล้ว ยงัจ าเป็นต้องขึน้ทะเบียน SMEs อกีหรือไม่ 
ส าหรับผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีมีการจดทะเบียนนิติบุคคล และยงัด าเนินกิจการอยู่ สสว. จะไดมี้การโอนขอ้มูลเพ่ือใหท่้านไดเ้ป็นสมาชิก 
สสว. โดยอตัโนมติั และนบัเป็นการข้ึนทะเบียน SMEs ท่ีสามารถไดรั้บสิทธิประโยชนต่์างๆ อยา่งไรกดี็ ขอความร่วมมือใหผู้ป้ระกอบการ 
SMEs ท่ีเป็นนิติบุคคล ไดเ้ขา้ไปกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มการข้ึนทะเบียนเพ่ือปรับปรุงขอ้มูลและการเพ่ิมเติมขอ้มูล email และเบอร์
โทรศพัทข์องกิจการ เพ่ือเป็นประโยชนใ์นการรับขอ้มลูข่าวสารกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริม SMEs ต่อไป 

ผู้ประกอบการ SMEs จะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการขึน้ทะเบียน ? 
1. สามารถสมคัรรับสิทธิประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมและสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ดา้นสินเช่ือ, การร่วมลงทุน, การค ้า
ประกนัสินเช่ือ, การใหเ้งินอุดหนุน, การพฒันาผูป้ระกอบการใหม่, การตลาด, ภาษี (รายละเอียดดูไดท่ี้ website สสว. www.sme.go.th ) 
2. ผูป้ระกอบการ SMEs จะมีสิทธิเขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ ภายใตก้องทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซ่ึงเป็นกิจกรรมเพ่ิม
ขีดความสามารถของผูป้ระกอบการในการเร่ิมตน้ธุรกิจ ขยายธุรกิจ กา้วสูส้ากล และฟ้ืนฟธุูรกิจ 

http://www.sme.go.th/


3. ผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีข้ึนทะเบียนจะสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมหรือเขา้ร่วมโครงการท่ี สสว. จดัใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ SMEs เช่น การให้
ค าปรึกษาแนะน าหรือการอบรมความรู้ในดา้นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชนต่์อการด าเนินธุรกิจ การส่งเสริมช่องทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ 

ช่องทางการขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs 
1. เวบ็ไซต ์สสว. (www.sme.go.th) ซ่ึงสะดวก รวดเร็ว และทราบผลการข้ึนทะเบียนทนัที 
2. ศูนยด์ ารงธรรมทัว่ประเทศ 
3. กรอกแบบฟอร์มข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ SMEs แต่จะใชก้รณีมีการประชุมหรือการอบรมกลุ่มใหญ่ 
4. สสว. Call Center 1301 (รับสมคัรผา่นโทรศพัท)์ ** ส าหรับบริการ SMEs ท่ีมีปัญหาในระหวา่งการสมคัร เป็นราย ๆ ไป 
5. ศูนยใ์หบ้ริการ SMEs ครบวงจร ณ อาคารท่ีตั้งส านกังาน สสว. 

การขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs จ าเป็นต้องใช้เอกสารหรือไม่ ? 
ปัจจุบนั ยงัไม่ตอ้งใชเ้อกสารเพ่ือประกอบการสมคัร แต่ สสว. อาจก าหนดใหใ้ชห้ลกัฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือการจดทะเบียน
พาณิชย ์หรือบตัรประจ าตวัประชาชน เพ่ือประกอบการสมคัรในระยะต่อไป ซ่ึงการรับสิทธิประโยชน์ในดา้นต่างๆ นั้น จะก าหนดสิทธิ
ตามการเขา้สู่ระบบของผูป้ระกอบการ SMEs ดว้ย 

การขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องหรือไม่ ? 
ผูป้ระกอบการ SMEs ควรกรอกขอ้มูลให้ครบทุกช่องเพ่ือประโยชน์ในการติดต่อส่ือสารและการประมวลขอ้มูลของ สสว. ท่ีจะใช้
ประโยชนใ์นการวิเคราะห์และวางแผนการพฒันา สนบัสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือ ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการด าเนินธุรกิจและความ
ตอ้งการของ SMEs 

ในการกรอกข้อมูลจะมผีลใดๆ ต่อการเรียกเกบ็ภาษจีากหน่วยงานที่เกีย่วข้องหรือไม่อย่างไร ? 
การข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ SMEs ไม่ไดมี้ผลต่อการเรียกเก็บภาษีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่มีการส่งขอ้มูลรายบุคคลให้กบั
หน่วยงานดา้นภาษี 

หากเกดิปัญหาระหว่างการกรอกข้อมูลเพือ่การขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs จะตดิต่อที่ไหนได้ ? 
หากเกิดปัญหาระหว่างการกรอกขอ้มูลเพ่ือการข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ SMEs ท่านสามารถติดต่อ สสว. Call Center 1301 หรือ
หมายเลขโทรศพัท ์0 2298 3203 – 4 

หากเคยกรอกข้อมูลเพือ่การขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs แล้วจะสมคัรอกีคร้ังได้หรือไม่ ? 
ผูป้ระกอบการท่ีไดเ้คยสมคัรสมาชิก สสว. หรือเคยไดก้รอกขอ้มลูการข้ึนทะเบียน SMEs แลว้ ไม่จ าเป็นตอ้งกรอกขอ้มลูซ ้าอีก เวน้แต่ท่าน
ประสงคจ์ะปรับปรุงขอ้มลูของกิจการใหเ้ป็นปัจจุบนั 

เมือ่กรอกข้อมูลเพือ่ขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ไปแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าผลการสมคัรสมบูรณ์แล้วหรือยงั จะท าอย่างไรด ี? 
หากท่านเคยกรอกขอ้มูลเพ่ือข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ SMEs ไปแลว้ ท่านสามารถตรวจสอบผลการสมคัรไดบ้นเว็บไซต์ สสว. 
(www.sme.go.th) โดยคลิกเขา้ไปในกล่อง *การข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ จากนั้นคลิกเขา้กล่อง *การตรวจสอบการข้ึนทะเบียน 

http://www.sme.go.th/

