การขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs
การขึ้นทะเบียนผูป้ ระกอบการ SMEs หรื อการสมัครสมาชิ ก สสว. จะทาให้ สสว. หรื อสานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม สามารถทราบถึงการประกอบกิจการของ SMEs และสามารถประมวล รวบรวม หรื อปรับปรุ งฐานข้อมูลผูป้ ระกอบการ SMEs ให้
ตรงกับสถานการณ์ที่เป็ นปั จจุบนั ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดทามาตรการส่ งเสริ ม SMEs หรื อการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆของ
หน่วยงานภาครัฐในการส่ งเสริ มสนับสนุนผูป้ ระกอบการ SMEs ให้ได้ตรงกับความต้องการของ SMEs แต่ละกลุ่มธุ รกิจ แต่ละพื้นที่ ใน
ระยะแรก การขึ้นทะเบียนนี้เป็ นไปตามความสมัครใจ แต่ในระยะต่อไป อาจกาหนดให้ผปู ้ ระกอบการจาเป็ นต้องขึ้นทะเบียนหากต้องการ
เข้าร่ วมโครงการการส่ งเสริ มต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
ใครควรต้ องขึน้ ทะเบียนบ้ าง
- ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) นั้น ครอบคลุมผูป้ ระกอบการในทุกกลุ่ม
ธุ รกิ จ ที่ มีการจ้างงานและสิ นทรั พย์ถาวร (ไม่ร วมที่ ดิน) ไม่ เกิ นตามที่ กาหนดในกฎกระทรวงกาหนดจานวนการจ้างงานและมูลค่ า
สิ นทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545 (กิจการภาคผลิตและภาคบริ การ กาหนดการจ้างงานไม่เกิน 200 คน หรื อ
สิ นทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท ส่ วนภาคการค้า กาหนดการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรื อสิ นทรัพย์ถาวรไม่เกิน 100 ล้านบาท)
- ผูป้ ระกอบการ SMEs ไทย ทุกกลุ่ม (ที่มีจานวนการจ้างงานหรื อสิ นทรัพย์ถาวรตามที่กาหนด) สามารถขึ้นทะเบียนหรื อสมัครสมาชิ ก
สสว. ได้ ทั้งกิจการที่มีการจดทะเบียนนิ ติบุคคล กิจการที่ จดทะเบียนพาณิ ชย์ หรื อกิจการของบุคคลธรรมดาที่ยงั ไม่ได้มีการจดทะเบียน
ใดๆ ที่มีที่ต้ งั สถานประกอบการเป็ นหลักแหล่งชัดเจน
- ผูป้ ระกอบการ กิจการภาคเกษตร หมายถึง ผูป้ ระกอบการหรื อวิสาหกิจซึ่ งมีการจ้างงานและมีการจดทะเบียนพาณิ ชย์ หรื อจดทะเบียนนิ ติ
บุคคล หรื อจดทะเบี ยนวิสาหกิ จชุมชน หรื อการจดทะเบียนตามกฎหมายอื่นๆ เพื่อประกอบกิจการภาคเกษตรในกลุ่มการเพาะปลูกและ
การเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์และกิจกรรมบริ การที่เกี่ยวข้อง ป่ าไม้และการทาไม้ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ผู้ประกอบการที่ได้ จดทะเบียนนิตบิ ุคคลแล้ ว ยังจาเป็ นต้ องขึน้ ทะเบียน SMEs อีกหรือไม่
สาหรับผูป้ ระกอบการ SMEs ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล และยังดาเนิ นกิจการอยู่ สสว. จะได้มีการโอนข้อมูลเพื่อให้ท่านได้เป็ นสมาชิ ก
สสว. โดยอัตโนมัติ และนับเป็ นการขึ้นทะเบียน SMEs ที่สามารถได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ อย่างไรก็ดี ขอความร่ วมมือให้ผปู ้ ระกอบการ
SMEs ที่ เป็ นนิ ติบุคคล ได้เข้าไปกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ มการขึ้ นทะเบี ยนเพื่อปรับปรุ งข้อมูลและการเพิ่มเติ มข้อมูล email และเบอร์
โทรศัพท์ของกิจการ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆในการส่ งเสริ ม SMEs ต่อไป
ผู้ประกอบการ SMEs จะได้ ประโยชน์ อะไรบ้ างจากการขึน้ ทะเบียน ?
1. สามารถสมัครรับสิ ทธิ ประโยชน์จากมาตรการส่ งเสริ มและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ด้านสิ นเชื่ อ, การร่ วมลงทุน, การค้ า
ประกันสิ นเชื่อ, การให้เงินอุดหนุน, การพัฒนาผูป้ ระกอบการใหม่, การตลาด, ภาษี (รายละเอียดดูได้ที่ website สสว. www.sme.go.th )
2. ผูป้ ระกอบการ SMEs จะมีสิทธิ เข้าร่ วมโครงการต่าง ๆ ภายใต้กองทุนส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่ งเป็ นกิจกรรมเพิ่ม
ขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการในการเริ่ มต้นธุรกิจ ขยายธุรกิจ ก้าวสูส้ ากล และฟื้ นฟูธุรกิจ

3. ผูป้ ระกอบการ SMEs ที่ข้ ึนทะเบียนจะสามารถเข้าร่ วมกิจกรรมหรื อเข้าร่ วมโครงการที่ สสว. จัดให้แก่ผปู ้ ระกอบการ SMEs เช่น การให้
คาปรึ กษาแนะนาหรื อการอบรมความรู ้ในด้านต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ การส่ งเสริ มช่องทางการตลาดรู ปแบบต่าง ๆ
ช่ องทางการขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs
1. เว็บไซต์ สสว. (www.sme.go.th) ซึ่ งสะดวก รวดเร็ ว และทราบผลการขึ้นทะเบียนทันที
2. ศูนย์ดารงธรรมทัว่ ประเทศ
3. กรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผูป้ ระกอบการ SMEs แต่จะใช้กรณี มีการประชุมหรื อการอบรมกลุ่มใหญ่
4. สสว. Call Center 1301 (รับสมัครผ่านโทรศัพท์) ** สาหรับบริ การ SMEs ที่มีปัญหาในระหว่างการสมัคร เป็ นราย ๆ ไป
5. ศูนย์ให้บริ การ SMEs ครบวงจร ณ อาคารที่ต้ งั สานักงาน สสว.
การขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs จาเป็ นต้ องใช้ เอกสารหรือไม่ ?
ปั จจุบนั ยังไม่ตอ้ งใช้เอกสารเพื่อประกอบการสมัคร แต่ สสว. อาจกาหนดให้ใช้หลักฐานการจดทะเบียนนิ ติบุคคล หรื อการจดทะเบียน
พาณิ ชย์ หรื อบัตรประจาตัวประชาชน เพื่อประกอบการสมัครในระยะต่อไป ซึ่ งการรับสิ ทธิ ประโยชน์ในด้านต่างๆ นั้น จะกาหนดสิ ทธิ
ตามการเข้าสู่ระบบของผูป้ ระกอบการ SMEs ด้วย
การขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs จาเป็ นต้ องกรอกข้ อมูลให้ ครบทุกช่ องหรือไม่ ?
ผูป้ ระกอบการ SMEs ควรกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่ องเพื่อประโยชน์ในการติ ดต่ อสื่ อสารและการประมวลข้อมูลของ สสว. ที่ จะใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนา สนับสนุน ส่ งเสริ ม และช่วยเหลือ ให้สอดคล้องกับลักษณะการดาเนิ นธุ รกิจและความ
ต้องการของ SMEs
ในการกรอกข้ อมูลจะมีผลใดๆ ต่ อการเรียกเก็บภาษีจากหน่ วยงานที่เกีย่ วข้ องหรือไม่ อย่ างไร ?
การขึ้ นทะเบี ยนผูป้ ระกอบการ SMEs ไม่ได้มีผลต่อการเรี ยกเก็บภาษีจากหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง และไม่มีการส่ งข้อมูลรายบุคคลให้กบั
หน่วยงานด้านภาษี
หากเกิดปัญหาระหว่ างการกรอกข้ อมูลเพือ่ การขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs จะติดต่ อที่ไหนได้ ?
หากเกิ ดปั ญหาระหว่างการกรอกข้อมูลเพื่อการขึ้ นทะเบี ยนผูป้ ระกอบการ SMEs ท่านสามารถติ ดต่อ สสว. Call Center 1301 หรื อ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2298 3203 – 4
หากเคยกรอกข้ อมูลเพือ่ การขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs แล้ วจะสมัครอีกครั้งได้ หรือไม่ ?
ผูป้ ระกอบการที่ได้เคยสมัครสมาชิก สสว. หรื อเคยได้กรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียน SMEs แล้ว ไม่จาเป็ นต้องกรอกข้อมูลซ้ าอีก เว้นแต่ท่าน
ประสงค์จะปรับปรุ งข้อมูลของกิจการให้เป็ นปัจจุบนั
เมือ่ กรอกข้ อมูลเพือ่ ขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ไปแล้ วแต่ ไม่ แน่ ใจว่ าผลการสมัครสมบูรณ์ แล้ วหรือยัง จะทาอย่ างไรดี ?
หากท่ านเคยกรอกข้อมูลเพื่ อขึ้ นทะเบี ย นผูป้ ระกอบการ SMEs ไปแล้ว ท่ า นสามารถตรวจสอบผลการสมัค รได้บนเว็บไซต์ สสว.
(www.sme.go.th) โดยคลิกเข้าไปในกล่อง *การขึ้นทะเบียนผูป้ ระกอบการ จากนั้นคลิกเข้ากล่อง *การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน

