
ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และ รางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 
  

รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ คร้ังท่ี 11 (ด ำเนินธุรกจิมำกกว่ำ 3 ปี)          รางวัล SME Start up คร้ังท่ี 3 (ด ำเนินธุรกจิไม่เกนิ 3 ปี)                     
      (โปรดระบุ ✔ รางวัลที่ต้องการสมัครเพียง 1 ประเภทเท่านั้น) 

 
 

 
 

1. ข้อมูลพ้ืนฐาน (โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วนชัดเจนที่สุด)   
1.1 ชื่อสถานประกอบการ….………………...………………………...…......…....….……......……ปีท่ีจดัตั้งกิจการ (พ.ศ.).…………….................…............. 
รหัสสมาชิก สสว. (ถ้ามี).…………………….……………………....………...รหสัสมาชิก SME CONNEXT (ถ้ามี).………..………………………………………....  
1.2 ชื่อเจ้าของกิจการ/ผู้มีอ านาจลงนามแทนกจิการ 
ช่ือ-นามสกุล………………….………………...........................…….....................เลขท่ีบตัรประจ าตัวประชาชน……………………….....…………………........ 

    ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี…………….........................…หมู่............……ซอย.....................................................ถนน.......................................................... 

แขวง/ต าบล….………………...………………………………...….…………….....……เขต/อ าเภอ…………………......………………………………….…………….......... 

จังหวัด…….…………………….........รหัสไปรษณยี์…....……….....…โทรศพัท์…….……………….........................โทรสาร…………………….......................... 

โทรศัพท์มือถือ….………………...………………………...…..........………....อีเมล….……………………………...………………………………...….……………............. 
1.3 รูปแบบการจัดต้ังกิจการ (กรุณาเลือก 1 ข้อ ใน 1.3.1-1.3.3) 
1.3.1 กรณีเป็นนิติบุคคล       บริษัทจ ากัด      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด      ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน      อื่นๆ…………………………………………  

       เลขทะเบียนนิติบุคคล….……………………………...………………………………...….…………….................. 
1.3.2 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา (ไมเ่ป็นนิติบุคคล แต่จดทะเบียนตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์) 
              กิจการเจ้าของคนเดยีว        ห้างหุ้นสว่นสามัญไม่จดทะเบยีน        กจิการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์(เช่น Internet, Facebook, IG, อื่น ๆ ) 

       เลขทีบ่ัตรประชาชน….……………………………...………………………………...เลขทะเบียนพาณิชย์….……………............…............…............…...... 
1.3.3 กรณีไดร้ับการจดทะเบยีน จากหน่วยงานราชการอื่น  
            วิสาหกิจชุมชน        สหกรณ/์กลุม่ชุมชน        กิจการที่จดตาม พรบ. โรงแรม พ.ศ.2478       อื่น ๆ............................................. 

        เลขทะเบียน.….……………………………...………………………...................………...….……………............ 

1.4 ที่ต้ังสถานประกอบการ เลขที…่………….........................…หมู่............……ซอย........................................ถนน.............................................. 

แขวง/ต าบล….………………...………………………………...….…………….....……เขต/อ าเภอ…………………......………………………………….…………….......... 

จังหวัด…….…………………….........รหัสไปรษณยี์…....……….....…โทรศพัท์…….……………….........................โทรสาร…………………….......................... 
อีเมล….……………………………...………………………………...….…………….............เว็ปไซต์..……………………..........................……………........................ 

1.5 ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน (ช่ือ-นามสกลุ)......…………………..........………………………………................................................................................ 
ต าแหน่ง…………………………………...........โทรศัพท์มือถือ.....……………………………….......……อีเมล..…………….....……………………………………………. 

1.6 ประเภทของกิจการ 

ประเภทของกิจการ ประเภทกลุ่มธุรกิจ 
ภาคการผลิต        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม      ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์      ธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

       ธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร      ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น      ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้  
       ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ       ธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์       ธุรกิจพลาสติกและยาง                      
       ธุรกิจสิ่งพิมพ์       ธุรกิจเซรามิกและผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากแร่อโลหะ 

ภาคการค้า        ธุรกิจค้าปลีก       ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ภาคบริการ        ธุรกิจโรงแรม ท่องเท่ียว และภัตตาคาร       ธุรกิจโลจิสติกส์       ธุรกิจเพื่อสุขภาพ  

       ธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ       ธุรกิจก่อสร้าง       ธุรกิจซ่อมบ ารุง 
ภาคการเกษตร        ธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

ภาคอื่น ๆ        ธุรกิจอื่น ๆ โปรดระบุ.....……………………………………………............................................. 

  



ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และ รางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 
  

*****เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภำคม 2562***** 

Line@ Account: @dkh7000r    web.facebook.com/smesnationalawards 

เลขที่ TSIC..............................................(ส าหรับเจ้าหน้าที)่ 

ระบุสินค้า ยี่ห้อ และบริการโดยละเอียด.…………........................…………........................…………........................…………..................................... 

.…………........................…………........................…………........................…………..................................…………........................…………................... 

วัตถุดิบในการผลิต.…………........................…………........................…………........................…………....................................................................... 
ท่านมีการผลิตสินค้า OTOP หรือไม่              มี           ไม่มี     
จ านวนคนท างาน (พนักงานประจ าและรวมเจ้าของกิจการ)...........................คน  รายได้.................................................................บาท/ตอ่ปี 

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินกจิการ  

ทุนจดทะเบียน/ทุนตั้งกิจการ (ปีท่ีเริ่มต้นกจิการ)        10,000 บ.-50,000 บ.       50,001 บ.-100,000 บ.      100,001 บ.-500,000 บ. 
     500,001 บ.-1,000,000 บ.        1,000,001 บ.-10,000,000 บ.        10,000,001 บ.-50 ลบ.       >50-100 ลบ.       >100 ลบ.       >200 ลบ.    

รายได้รวมต่อปี (ณ สิ้นปีก่อนหน้า)        0 บ.-50,000 บ.       50,001 บ.-100,000 บ.      100,001 บ.-500,000 บ. 
     500,001 บ.-1,000,000 บ.        1,000,001 บ.-10,000,000 บ.        10,000,001 บ.-50 ลบ.       >50-100 ลบ.       >100 ลบ.       >200 ลบ.    

ก าไร (ณ สิ้นปีก่อนหน้า)      <0 บ.       0 บ.-50,000 บ.       50,001 บ.-100,000 บ.      100,001 บ.-500,000 บ. 
     500,001 บ.-1,000,000 บ.        1,000,001 บ.-10,000,000 บ.        10,000,001 บ.-50 ลบ.        >50-100 ลบ.        >100-200 ลบ.        >200 ลบ.    

 
3. ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารการประกวดจากช่องทาง 

      โทรทัศน์       วิทยุ      หนังสือพิมพ์      นิตยสาร      แผ่นพับ      เว็บไซต์      Social media ต่าง ๆ      อื่น ๆ..............................  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในใบสมัครเป็นจริงทุกประการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการประกวด  
รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ คร้ังที่ 11 หรือ SME Start up Awards คร้ังที่ 3 ทั้งนี้ มติใด ๆ ของการประกวดตลอดจนการตัดสิน 
ของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

                                                                                ลงชื่อ………………………………………………                                                                                   

                                                                                              (……………………………….………………)  

                                                                                                      ผู้บริหาร/เจ้าของกจิการ 

                                                                                          วันที่ย่ืนใบสมัคร……...………………………… 
 
 
 

 

 

  
 

ประทับตรา 

(ถ้ามี) 

หมายเหตุ : ข้อมูลของสถานประกอบการในใบสมัคร
จะถูกน ามาใช้ประกอบการรับสมคัรและคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการเท่าน้ันและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
วิธีที่ 1. สมัครออนไลน์ ได้ที่ www.smesnationalawards.com  
          และ SME CONNEXT 
วิธีที่ 2. ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.smesnationalawards.com 
          และจัดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการไปยงั  
          Email : smesnationalawards2019@gmail.com  
          หรือ โทรสาร หมายเลข 0 2954 6663 หรือส่งไปยัง  
          สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1025 ชัน้ 15 อาคารยาคลูท์  
           ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
 
    
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
1. ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)  
   หรือส าเนาทะเบียนการคา้ หรือส าเนาการจดทะเบียนจากหน่วยงานราชการอื่น 
2. รูปถ่ายสินค้า/กิจการ (ถ้ามี) 3. Company Profile (ถ้ามี)  
 
 
 
    
 
                                     
 

 
 
 

www.smesnationalawards.com  SME CONNEXT 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  
นายอ าพล วรธงไชย หรือ นางสาวอมีนา  ชุดไทยสง   
โทรศัพท์ 08 3202 9999 หรือ 0 2619 5500 ต่อ 582 
Email : smesnationalawards2019@gmail.com 
www.smesnationalawards.com 
 
 
 
 
 
 
    
 
                                     
 

 

http://www.smesnationalawards.com/
http://www.smesnationalawards.com/
mailto:smesnationalawards2019@gmail.com
mailto:smesnationalawards2019@gmail.com
http://www.smesnationalawards.com/

