หน่วยร่วมดำเนินการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13
1. ข้อมูลพื้นฐาน (โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วนชัดเจนที่สุด)
1.1 ชื่อสถานประกอบการ….………………...………………………...…......…....….……......…วัน/เดือน/ปี ที่ตั้งกิจการ.…………….................…..............
รหัสสมาชิก สสว. .…………………….……………………....………..............รหัสสมาชิก SME CONNEXT.………..……………………………………….............
ที่ตั้งสถานประกอบการ เลขที่…………….........................…หมู่............……ซอย........................................ถนน......................................................
แขวง/ตำบล….………………...………………………………...….…………….....……เขต/อำเภอ…………………......………………………………….……………..........
จังหวัด…….…………………….........รหัสไปรษณย์…....……….....…โทรศัพท์…….……………….........................โทรสาร……………………..........................
อีเมล….……………………………...………………………………...….…………….............เว็ปไซต์..……………………..........................…………….........................
1.2 ชื่อเจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนามแทนกจการ
ชื่อ-นามสกุล………………….………………...........................…….....................เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน……………………….....…………………........
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่…………….........................…หมู่............……ซอย.....................................................ถนน..........................................................
แขวง/ตำบล….………………...………………………………...….…………….....……เขต/อำเภอ…………………......………………………………….……………..........
จังหวัด…….…………………….........รหัสไปรษณย์…....……….....…โทรศัพท์…….……………….........................โทรสาร……………………..........................
โทรศัพท์มือถือ….………………...………………………...…..........………....อีเมล….……………………………...………………………………...….…………….............
1.3 รูปแบบการจัดตั้งกิจการ (กรุณาเลือก 1 ข้อ ใน 1.3.1-1.3.3)
1.3.1 กรณีเป็นนิติบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน อื่นๆ………………………………………….......
เลขทะเบียนนิติบุคคล….……………………………...………………………………...….……………..................
1.3.2 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา (ไม่เป็นนิติบุคคล แต่จดทะเบียนตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์)
กิจการเจ้าของคนเดียว
ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น Internet, Facebook, IG, อื่นๆ)
เลขที่บัตรประชาชน….……………………………...………………………………...เลขทะเบียนพณิชย์….……………............…............…............…..............
1.3.3 กรณีได้รับการจดทะเบียน จากหน่วยงานราชการอื่น
วิสาหกิจชุมชน
สหกรณ์/ กลุ่มชุมชน
กิจการที่จดตาม พรบ. โรงแรม พ.ศ.2478
อื่น ๆ....................................................
เลขทะเบียน.….……………………………...………………………...................………...….……………............
1.4 ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน (ชื่อ-นามสกุล)......…………………..........………………………………......................................................................................
ตำแหน่ง…………………………………...........โทรศัพท์มือถือ.....……………………………….......……อีเมล..…………….....…………………………………………….......
1.5 ประเภทกิจการ
ประเภทกิจการ
การผลิต

การค้า
บริการ
การเกษตร
อื่น ๆ

ประเภทกลุ่มธุรกิจ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์
ธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
ธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
ธุรกิจพลาสติกและยาง
ธุรกิจสิ่งพิมพ์
ธุรกิจเซรามิกและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแร่อโลหะ
ธุรกิจเครื่องสำอาง ยาและสมุนไพร
ธุรกิจค้าปลีกค้าสง
ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว และภัตตาคาร
ธุรกิจโลจิสติกส์
ธุรกิจเพื่อสุขภาพ
ธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ
ธุรกิจก่อสร้าง
ธุรกิจซ่อมบำรุง
ธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
ธุรกิจอื่น ๆ โปรดระบุ.....……………………………………………...................
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ระบุสินค้า ยี่ห้อ และบริการโดยละเอียด.…………........................…………........................…………........................………….....................................
.…………........................…………........................…………........................…………..................................…………........................…………...................
วัตถุดิบในการผลิต.…………........................…………........................…..........…… ท่านมีกำไรผลิตสินค้า OTOP หรือไม่
มี
ไม่มี
1.6 จำนวนการจ้างงาน และรายได้ของกิจการต่อปี (*โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
ประเภทกิจการ
การผลิต
บริการ ค้าส่ง หรือ
ค้าปลีก
ธุรกิจ เกษตร

วิสาหกิจรายย่อย
มีการจ้างงาน 1-5 คน

วิสาหกิจขนาดย่อม
มีกาไรจ้างงาน 6-50 คน

วิสาหกิจขนาดกลาง
มีการจ้างงาน 51-200 คน

มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท
มีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาท
มีรายได้มากกว่า 100 ล้านบาท
ต่อปี
ถึง 100 ล้านบาท ต่อปี
ถึง 500 ล้านบาท ต่อปี
มีการจ้างงาน 1-5 คน
มีการจ้างงาน 6-30 คน
มีการจ้างงาน 31-100 คน
มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท
มีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาท
มีรายได้มากกว่า 50 ล้านบาท
ต่อปี
ถึง 50 ล้านบาท ต่อปี
ถึง 300 ล้านบาท ต่อปี
มีการจ้างงาน ................................................. คน
มีรายได้ ............................................................... บาทต่อปี

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ (*โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
ทุนจดทะเบียน/ทุนตั้งกิจการ (ปีที่เริ่มต้นกิจการ) 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
นิตยสาร แผ่นพับ เว็บไซต์ Social media ต่าง ๆ อื่น ๆ.......................................
4. ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สามารถเช็คหลักสูตรการฝึกอบรมได้ที่ www.smesnationalawards.com)
สนใจเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าร่วมประกวดรางวัล สนใจเฉพาะการเข้าร่วมประกวดรางวัล สนใจเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรที่ต้องการสมัครอบรม.............................................................................................................................................................................
4.1 ผู้เข้าอบรม คนที่ 1 (ชื่อ-นามสกุล)………………….………………...........................………เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน………………………..................
โทรศัพท์มือถือ......................................................................อีเมล.................................................................................................................
4.2 ผู้เข้าอบรม คนที่ 2 (ชื่อ-นามสกุล)………………….………………...........................………เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน……………………….................
โทรศัพท์มือถือ......................................................................อีเมล.................................................................................................................
5. เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ
5.1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน) หรือสำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาการจดทะเบียจากหน่วยงาน
ราชการอื่น 5.2 รูปถ่ายสินค้า/กิจการ (ถ้ามี) 5.3 Company Profile (ถ้ามี)
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นผู้ขอใช้บริการหรือยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการหรือยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิก SMEs ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) หรือเป็นสมาชิก SMEs ในระบบหรือช่องทางการให้บริการต่างๆ ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และได้ให้ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ในการนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อกำหนดและเงือ่ นไข ดังต่อไปนี้
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลทั่วไป หมายความว่า ข้อมูลเกีย่ วกับบุคคล นิติบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
2. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ประมวลผล ที่เกีย่ วข้องกับผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ห้ข้อมูลเอง
 เพื่อการประมวลผล การบริหารจัดการ การดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับบริการหรือเข้าร่วมโครงการต่อ สสว.
 เพื่อใช้ขอ้ มูลในการวิเคราะห์ เสนอให้ ใช้ และ/หรือปรับปรุงบริการหรือการดำเนินงานของ สสว.
 เพื่อให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดอืน่ ๆ ตามกฎหมาย หรือตามสัญญา
 เพื่อดำเนินการสอบทาน ตรวจสอบ อ้างอิงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ที่ได้รับจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
 เพื่อให้ข้อมูลเกีย่ วกับการให้บริการ ติดตาม ประสานงาน แก้ไขปัญหาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ตามความเหมาะสม
 เพือ่ ใช้เป็นฐานข้อมูลการประกอบการ SMEs เพื่อการศึกษา วิจัย รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ และจัดทำรายงานสถานการณ์ SME
 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายการพัฒนา SMEs ของประเทศ และวางแผนจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริม SMEs รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs
 เพื่อใช้ขอ้ มูลอันเป็นประโยชน์ในการบูรณาการ และเชื่อมโยงข้อมูลและส่งต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs กับส่วนราชการ หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในการ
ดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน SMEs ตามภารกิจหน่วยงานต่อไป
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 เพือ่ การดำเนินการติดตามและประเมินผลความสำเร็จในการส่งเสริม SMEs และติดตามประเมินผลพัฒนาการของธุรกิจ SMEs ปีล่วงมาแล้ว
 เพื่อใช้ขอ้ มูลในการจัดทำ Scoring และ Benchmark ธุรกิจ SMEs เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม SMEs
 เพื่อความรวดเร็วในการใช้ขอ้ มูลตอบข้อซักถามของ Call Center และการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
 เพื่อการดำเนินการใดๆ ที่เกีย่ วข้องโดยตรงตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น
3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
สสว. จะจัดเก็บข้อมูลตลอดไป เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเพิกถอนการจัดเก็บหรือเห็นว่า การจัดเก็บข้อมูลมิได้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานในการส่งเสริม SMEs
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้าพเจ้ายินยอมให้ สสว. เปิดเผยข้อมูลที่ขา้ พเจ้าให้ไว้แก่ สสว. เพือ่ ประโยชน์ของข้าพเจ้าและในการดำเนินงานของ สสว. ตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำหนดไว้ข้างต้นและตามที่
สสว. จะได้แจ้งเพิม่ เติมในภายหลัง รวมทั้ง เปิดเผยข้อมูลเพือ่ ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการส่งเสริม SMEs หรือตามคำร้องขอของคณะกรรมาธิการต่างๆหรือคำสัง่ ศาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือตามคำขอส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ เพือ่ ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน SMEs หรือบูรณาการด้านข้อมูลผู้ประกอบการระหว่าง
หน่วยงาน หรือเพือ่ ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตน
ไม่ได้ให้ความยินยอม
 แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด รวมทั้งมีสิทธิร์ ับทราบถึงผลกระทบหาก
เจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
 ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้ทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้
งานโดยทัว่ ไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธกี ารอัตโนมัติ
 คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทีก่ ฎหมายอนุญาตให้เก็บได้โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเมื่อใดก็ได้
 ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูล ที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่
ตามกฎหมายว่าด้วยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีตามที่ตามกฎหมายว่าด้วยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 ถอนความยินยอมเสียเมือ่ ใดก็ได้ ภายใต้ข้อกำหนดในข้อ 6
 ขอรับทราบข้อมูลเกีย่ วกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ตดิ ต่อ และวิธีการติดต่อ
 ร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 สิทธิของข้าพเจ้าดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าจะนำส่งคำร้องเป็นหนังสือไปยังผู้ควบคุมข้อมูลตามสถานที่ทอี่ ยู่ ดังนี้
“สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ชั้น G ,17 ,18 ,23 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900”
(การให้การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์)
6. ผลการเพิกถอนความยินยอม
ไม่ยินยอม
ยินยอม
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจเพิกถอนความยินยอมให้ สสว. เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิด
เผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งให้ สสว. ทราบและ สสว. อาจขอทราบถึงเหตุผลแห่งการนั้น
หมายเหตุ
การให้การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์
การเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม
เฉพาะกรณีผู้ประกอบการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลผ่านการลงทะเบียนในระบบ
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทีเ่ จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น
อิเล็กทรอนิกส์ของ สสว. ผู้ประกอบการหรือประชาชนจะต้องให้ยินยอมให้
อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงือ่ นไขในการเปิดเผย
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนัน้ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่จะเข้าสู่
ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น หลักฐาน
ระบบการลงทะเบียน

ข้าพเจ้ายินยอมเปิดเผยข้อมู ลในใบสมั ครตามพระราชบัญ ญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในใบสมัครเป็นจริง
ทุกประการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 ทั้งนี้ มติใด ๆ ของการประกวดตลอดจนการ
ตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ลงชื่อผู้สมัคร/ผู้ให้ความยินยอม…………………………………….……………… ประทับตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้
(ถ้ำมี)
(………………………..………….………..………)
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
วันทีย่ ื่นใบสมัคร………......…/..………….……/..….….………
วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
วิธีที่ 1. สมัครออนไลน์ ได้ที่ www.smesnationalawards.com
วิธีที่ 2. ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.smesnationalawards.com
และจัดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการไปยัง
Email: smenationalawards2021@gmail.com
หรือส่งไปยัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพรจอมเกล้าพระนครเหนือ วทอ.
1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

www.smesnationalawards.com

SME CONNEXT

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
คุณพิพัฒน์ ศรีวลีธร โทรศัพท์ 081- 152-2235 หรือ
คุณนิชาภา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา โทรศัพท์ 081- 152-223
Email: smenationalawards2021@gmail.com
www.smesnationalawards.com
เลขที่ TSIC...................................................(สำหรับเจ้าหน้าที่)

web.facebook.com/smesnationalawards

