หน่วยร่วมดำเนินกำร : สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ

ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และ รางวัล SME Start up ครั้งที่ 4
รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 (ดำเนินธุรกิจมำกกว่ำ 3 ปี)
รางวัล SME Start up ครั้งที่ 4 (ดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี)
(จดทะเบียนจัดตั้งกิจกำรก่อนวันที่ 1 มิถุนำยน 2560)
(จดทะเบียนจัดตั้งกิจกำรตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2560)
(โปรดระบุ รางวัลที่ต้องการสมัครเพียง 1 ประเภทเท่านั้น)
1. ข้อมูลพื้นฐาน (โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วนชัดเจนที่สดุ )
1.1 ชื่อสถานประกอบการ….………………...………………………...…......…....….……......…วัน/เดือน/ปี ที่ตั้งกิจกำร.…………….................…..............
รหัสสมำชิก สสว. .…………………….……………………....………..............รหัสสมำชิก SME CONNEXT.………..……………………………………….............
ที่ตั้งสถำนประกอบกำร เลขที่…………….........................…หมู่............……ซอย........................................ถนน......................................................
แขวง/ตำบล….………………...………………………………...….…………….....……เขต/อำเภอ…………………......………………………………….……………..........
จังหวัด…….…………………….........รหัสไปรษณีย์…....……….....…โทรศัพท์…….……………….........................โทรสำร……………………..........................
อีเมล….……………………………...………………………………...….…………….............เว็ปไซต์..……………………..........................…………….........................
1.2 ชื่อเจ้าของกิจการ/ผู้มีอานาจลงนามแทนกิจการ
ชือ่ -นำมสกุล………………….………………...........................…….....................เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน……………………….....…………………........
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่…………….........................…หมู่............……ซอย.....................................................ถนน..........................................................
แขวง/ตำบล….………………...………………………………...….…………….....……เขต/อำเภอ…………………......………………………………….……………..........
จังหวัด…….…………………….........รหัสไปรษณีย์…....……….....…โทรศัพท์…….……………….........................โทรสำร……………………..........................
โทรศัพท์มือถือ….………………...………………………...…..........………....อีเมล….……………………………...………………………………...….…………….............
1.3 รูปแบบการจัดตั้งกิจการ (กรุณาเลือก 1 ข้อ ใน 1.3.1-1.3.3)
1.3.1 กรณีเป็นนิติบุคคล
บริษัทจำกัด ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน อื่นๆ…………………………………………
เลขทะเบียนนิติบุคคล….……………………………...………………………………...….……………..................
1.3.2 กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ (ไม่เป็นนิติบุคคล แต่จดทะเบียนตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์)
กิจกำรเจ้ำของคนเดียว ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญไม่จดทะเบียน กิจกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น Internet, Facebook, IG, อื่น ๆ)
เลขที่บัตรประชำชน….……………………………...………………………………...เลขทะเบียนพำณิชย์….……………............…............…............…......
1.3.3 กรณีได้รับกำรจดทะเบียน จำกหน่วยงำนรำชกำรอื่น
วิสำหกิจชุมชน
สหกรณ์/กลุ่มชุมชน
กิจกำรที่จดตำม พรบ. โรงแรม พ.ศ.2478
อื่น ๆ.............................................
เลขทะเบียน.….……………………………...………………………...................………...….……………............
1.4 ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน (ชือ่ -นำมสกุล)......…………………..........………………………………................................................................................
ตำแหน่ง…………………………………...........โทรศัพท์มือถือ.....……………………………….......……อีเมล..…………….....…………………………………………….
1.5 ประเภทกิจการ
ประเภทกิจการ
การผลิต

บริการ
ค้าส่ง
หรือ ค้าปลีก
ธุรกิจเกษตร

ประเภทกลุ่มธุรกิจ
ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม ธุรกิจชิ้นส่วนยำนยนต์ ธุรกิจไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจอุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จำกไม้
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
ธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
ธุรกิจพลำสติกและยำง
ธุรกิจสิ่งพิมพ์
ธุรกิจเซรำมิกและผลิตภัณฑ์ที่ทำจำกแร่อโลหะ ธุรกิจอื่น ๆ โปรดระบุ.....………………….……….
ธุรกิจค้ำปลีก
ธุรกิจค้ำส่ง ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว และภัตตำคำร
ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจเพื่อสุขภำพ
ธุรกิจงำนสร้ำงสรรค์และออกแบบ
ธุรกิจก่อสร้ำง
ธุรกิจซ่อมบำรุง
ธุรกิจอื่น ๆ โปรดระบุ.....………………………………...……………………...……………........………………...………...…………….....…
ธุรกิจกำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ
ธุรกิจอื่น ๆ โปรดระบุ.....……………………………………………...................
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ระบุสินค้ำ ยี่ห้อ และบริกำรโดยละเอียด.…………........................…………........................…………........................………….....................................
.…………........................…………........................…………........................…………..................................…………........................…………...................
วัตถุดิบในกำรผลิต.…………........................…………........................…..........…… ท่ำนมีกำรผลิตสินค้ำ OTOP หรือไม่
มี
ไม่มี
1.6 จานวนการจ้างงาน และรายได้ของกิจการต่อปี (* โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
ประเภทกิจการ
การผลิต
บริการ ค้าส่ง หรือ
ค้าปลีก
ธุรกิจเกษตร

วิสาหกิจรายย่อย
วิสาหกิจขนาดย่อม
วิสาหกิจขนาดกลาง
 มีกำรจ้ำงงำน 1-5 คน
 มีกำรจ้ำงงำน 6-50 คน
 มีกำรจ้ำงงำน 51-200 คน
 มีรำยได้ไม่เกิน 1.8 ล้ำนบำท  มีรำยได้มำกกว่ำ 1.8 ล้ำนบำท  มีรำยได้มำกกว่ำ 100 ล้ำนบำท
ต่อปี
ถึง 100 ล้ำนบำท ต่อปี
ถึง 500 ล้ำนบำท ต่อปี
 มีกำรจ้ำงงำน 1-5 คน
 มีกำรจ้ำงงำน 6-30 คน
 มีกำรจ้ำงงำน 31-100 คน
 มีรำยได้ไม่เกิน 1.8 ล้ำนบำท  มีรำยได้มำกกว่ำ 1.8 ล้ำนบำท  มีรำยได้มำกกว่ำ 50 ล้ำนบำท
ต่อปี
ถึง 50 ล้ำนบำท ต่อปี
ถึง 300 ล้ำนบำท ต่อปี
 มีกำรจ้ำงงำน …………………………………….. คน  มีรำยได้……………..……………………………………..บำทต่อปี

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินกิจการ (* โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
ทุนจดทะเบียน/ทุนตั้งกิจกำร (ปีที่เริ่มต้นกิจกำร)
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.
กำไร (ณ สิ้นปีก่อนหน้ำ) <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 นิตยสำร แผ่นพับ เว็บไซต์ Social media ต่ำง ๆ อื่น ๆ...........................
4. ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สามารถเช็คหลักสูตรการฝึกอบรมได้ที่ www.smesnationalawards.com)
สนใจเข้ำรับกำรฝึกอบรมและเข้ำร่วมประกวดรำงวัล
สนใจเฉพำะกำรเข้ำร่วมประกวดรำงวัล
สนใจเข้ำรับกำรฝึกอบรม
หลักสูตรที่ต้องกำรสมัครอบรม.............................................................................................................................................................................
4.1 ผู้เข้ำอบรม คนที่ 1 (ชือ่ -นำมสกุล)………………….………………...........................………เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน………………………............
โทรศัพท์มือถือ......................................................................อีเมล.................................................................................................................
4.2 ผู้เข้ำอบรม คนที่ 2 (ชือ่ -นำมสกุล)………………….………………...........................………เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน………………………............
โทรศัพท์มือถือ......................................................................อีเมล.................................................................................................................
5. เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ
5.1. สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล (อำยุไม่เกิน 6 เดือน) หรือสำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือสำเนำกำรจดทะเบียนจำกหน่วยงำน
รำชกำรอื่น 5.2 รูปถ่ำยสินค้ำ/กิจกำร (ถ้ำมี) 5.3 Company Profile (ถ้ำมี)
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ประกอบกำร SMEs ซึ่งเป็นผู้ขอใช้บริกำรหรือยื่นคำขอเข้ำร่วมโครงกำรหรือยื่นคำขอสมัครเป็นสมำชิก SMEs ของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) หรือเป็นสมำชิก SMEs ในระบบหรือช่องทำงกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) และได้ให้ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ในกำรนี้ ข้ำพเจ้ำขอแสดงควำมยินยอมในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภำยใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่ อไปนี้
ข้อกาหนดและเงื่อนไข
1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลทั่วไป หมำยควำมว่ำ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล นิติบุคคล ซึ่งทำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ
2. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 เพื่อศึกษำวิเครำะห์ ประมวลผล ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ต่อผู้ให้ข้อมูลเอง
 เพื่อกำรประมวลผล กำรบริหำรจัดกำร กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับคำขอรับบริกำรหรือเข้ำร่วมโครงกำรต่อ สสว.
 เพื่อใช้ข้อมูลในกำรวิเครำะห์ เสนอให้ ใช้ และ/หรือปรับปรุงบริกำรหรือกำรดำเนินงำนของ สสว.
 เพื่อให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ตำมกฎหมำย หรือตำมสัญญำ
 เพื่อดำเนินกำรสอบทำน ตรวจสอบ อ้ำงอิงข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำ ที่ได้รับจำกหน่วยงำนหรือองค์กรต่ำงๆ
 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรให้บริกำร ติดตำม ประสำนงำน แก้ไขปัญหำแก่ผู้ประกอบกำร SMEs ตำมควำมเหมำะสม
 เพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลกำรประกอบกำร SMEs เพื่อกำรศึกษำ วิจัย รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ และจัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์ SME
 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรกำหนดนโยบำยกำรพัฒนำ SMEs ของประเทศ และวำงแผนจัดทำแผนแม่บทกำรส่งเสริม SMEs รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม SMEs
 เพื่ อ ใช้ ข้ อ มู ล อั น เป็ น ประโยชน์ ในกำรบู รณำกำร และเชื่อ มโยงข้ อ มู ล และส่ ง ต่ อ กำรพั ฒ นำผู้ ป ระกอบกำร SMEs กั บ ส่ ว นรำชกำร หรื อ หน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ในกำรดำเนินงำนส่งเสริม สนับสนุน SMEs ตำมภำรกิจหน่วยงำนต่อไป
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 เพื่อกำรดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลควำมสำเร็จในกำรส่งเสริม SMEs และติดตำมประเมินผลพัฒนำกำรของธุรกิจ SMEs ปีล่วงมำแล้ว
 เพื่อใช้ข้อมูลในกำรจัดทำ Scoring และ Benchmark ธุรกิจ SMEs เพื่อประโยชน์ในกำรส่งเสริม SMEs
 เพื่อควำมรวดเร็วในกำรใช้ข้อมูลตอบข้อซักถำมของ Call Center และกำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน
 เพื่อกำรดำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น
3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
สสว. จะจัดเก็บข้อมูลตลอดไป เว้นแต่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเพิกถอนกำรจัดเก็บหรือเห็นว่ำ กำรจัดเก็บข้อมูลมิได้เป็นประโยชน์ในกำรดำเนินงำนในกำรส่งเสริม SMEs
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ สสว. เปิดเผยข้อมูลที่ข้ำ พเจ้ำให้ไว้แก่ สสว. เพื่อประโยชน์ของข้ำพเจ้ำ และในกำรดำเนินงำนของ สสว. ตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้ำ งต้นและตำมที่
สสว. จะได้แจ้งเพิ่มเติมในภำยหลัง รวมทั้ง เปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำรส่งเสริม SMEs หรือตำมคำร้องขอของคณะกรรมำธิกำรต่ำงๆหรือคำสั่งศำล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือตำมคำขอส่วนรำชกำร รัฐวิส ำหกิจ หน่วยงำนของรั ฐ เพื่อประโยชน์ในกำรส่ง เสริม สนับสนุน SMEs หรือบูรณำกำรด้ำ นข้อมูล ผู้ประกอบกำรระหว่ำ ง
หน่วยงำน หรือเพื่อปฎิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 ขอเข้ำถึงและขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวที่ตนไม่ได้ให้ควำมยินยอม
 แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด รวมทั้งมีสิทธิ์รับทรำบถึงผลกระทบหำก
เจ้ำของข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
 ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจำกผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้ นอยู่ในรูปแบบที่สำมำรถอ่ำนหรือใช้
งำนโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงำนได้โดยอัตโนมัติ และสำมำรถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีกำรอัตโนมัติ
 คัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ที่กฎหมำยอนุญำตให้เก็บได้โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลเมื่อใดก็ได้
 ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินกำรลบหรือทำลำย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูล ที่ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้ำของข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตำมที่
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีตำมที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 ถอนควำมยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ ภำยใต้ข้อกำหนดในข้อ 6
 ขอรับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถำนที่ติดต่อ และวิธีกำรติดต่อ
 ร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผูป้ ระมวลผลข้อ มูลส่วนบุคคล รวมทั้งพนักงำน ลูกจ้ำงหรือผู้รับจ้ำงของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล ฝ่ำฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 สิทธิของข้ำพเจ้ำดังกล่ำวนี้ ข้ำพเจ้ำจะนำส่งคำร้องเป็นหนังสือไปยังผู้ควบคุมข้อมูลตำมสถำนที่ที่ อยู่ ดังนี้
“สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
เลขที่ 21 อำคำรทีเอสทีทำวเวอร์ ชั้น G ,17 ,18 ,23 ถนนวิภำวดีรังสิต
(กำรให้กำรยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ )
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร 10900”
ไม่ยินยอม
ยินยอม
6. ผลการเพิกถอนความยินยอม
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลอำจเพิกถอนควำมยินยอมให้ สสว. เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิด
หมายเหตุ กำรให้ กำรยิน ยอมให้เปิ ดเผยข้อมู ล ในระบบอิเล็กทรอนิก ส์
เผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น โดยแจ้งให้ สสว. ทรำบและ สสว. อำจขอทรำบถึงเหตุผลแห่งกำรนั้น
เฉพำะกรณีผู้ประกอบกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่ำ นกำรลงทะเบียนในระบบ
กำรเพิกถอนควำมยินยอมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเก็บรวบรวม
อิเล็กทรอนิกส์ของ สสว. ผู้ประกอบกำรหรือประชำชนจะต้องให้ยินยอมให้
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ควำมยินยอมไปแล้วก่อนหน้ำนั้น
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวนั้นในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่จะเข้ำ สู่
อนึ่ง ก่อนให้ควำมยินยอมข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในกำรเปิดเผย
ระบบกำรลงทะเบียน
ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งระบุไว้ด้ำนบนของควำมยินยอมนี้อย่ำงชัดเจนแล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน

ข้าพเจ้ายินยอมเปิด เผยข้อมูลในใบสมัค รตามพระราชบัญ ญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุค คล พ.ศ. 2562 และขอรับ รองว่าข้อมูลที่ระบุ ไว้ในใบสมัค รเป็นจริง
ทุกประการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 หรือ SME Start up Awards ครั้งที่ 4 ทั้งนี้ มติใด ๆ
ของการประกวดตลอดจนการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ลงชื่อผู้สมัคร/ผู้ให้ความยินยอม…………………………………….………………
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้
ประทับตรำ
(………………………..………….………..………)
(ถ้ำมี)
ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2563
วันที่ยื่นใบสมัคร………......…/..………….……/..….….………
วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
วิธีที่ 1. สมัครออนไลน์ ได้ที่ www.smesnationalawards.com
วิธีที่ 2. ดำวน์โหลดใบสมัครที่ www.smesnationalawards.com
และจัดส่งใบสมัครเข้ำร่วมโครงกำรไปยัง
Email: smesnationalawards2020@gmail.com
หรือส่งไปยัง สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ 1025 ชั้น 12-15 อำคำรยำคูลท์
ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

www.smesnationalawards.com

SME CONNEXT

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
นายวุฒินันท์ แสงพิทักษ์ หรือ นายวัชชิระ แก้วเทพ
โทรศัพท์ 089-000-3777 หรือ 02-619-5500 ต่อ 571
Email: smesnationalawards2020@gmail.com
www.smesnationalawards.com

เลขที่ TSIC..............................................(สาหรับเจ้าหน้าที่)

web.facebook.com/smesnationalawards

Line@ Account: @dkh7000r

