หน่วยร่วมดำเนินกำร : สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ

ใบลงทะเบียนสมัครเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564
** กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษำแนะนำเชิงลึก **

ส่วนที่ 1 เลือกกิจกรรมที่ต้องกำรเข้ำร่วม (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) (เข้ำร่วมกิจกรรมได้ฟรี ไม่มีค่ำใช่จ่ำย)
 1. กิจกรรมอบรมสัมมนำ/ศึกษำดูงำน/Workshop
ข้อกำหนดและกำรตรวจประเมินภำยในมำตรฐำน ISO 9001
 รุ่นที่ 1 25 พ.ค. 64 โรงแรมเอบีน่ำ เฮ้ำส์ กรุงเทพฯ
 รุ่นที่ 2 31 พ.ค. 64 โรงแรมเอบีน่ำ เฮ้ำส์ กรุงเทพฯ สอบถำมรุ่นที่จัดเพิ่มเติมได้ที่ 094-634-8409 (วันวิสำ)
 2. กิจกรรมสร้ำงเสริมสมรรถนะผู้ประกอบกำรในเชิงลึก (บุคคลธรรมดำที่ไม่มีธุรกิจไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมนี้ได้)
ให้คำปรึกษำแนะนำเชิงลึกเฉพำะด้ำน ณ สถำนประกอบกำร
 ISO 9001  ISO 14001  ISO 45001  GMP  HACCP  ISO 29110
 RDIMS ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม New*
(Research, Technology Development and Innovation Management System: RDIMS)
กิจการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ RDIMS ยังจะสามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300%
สาหรับรายจ่ายการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ด้วยวิธีการ Self-Declaration ได้อีกด้วย
 อื่นๆ มำตรฐำน........................

ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้สมัคร *
ชือ่ -นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่
หมู่
อำเภอ/เขต
เบอร์โทรศัพท์ผู้เข้ำอบรม
อีเมล์

ซอย
จังหวัด

เลขที่บัตรประชำชน
ถนน

-

-

-

-

ตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
Line ID

มือถือ
วัน/เดือน/ปี เกิด

อำยุ

ปี

ส่วนที่ 3 ข้อมูลของกิจกำร
3.1 ข้อมูลทั่วไปของกิจกำร *
ชื่อกิจกำร
เลขที่สมำชิก สสว.

ทะเบียนเลขที่

-

-

-

-

*** กรุณำลงทะเบียน SME เพื่อเข้ำรับบริกำรกับ สสว. และหน่วยร่วม ***

ที่ตั้งของกิจกำร  ที่อยู่เดียวกับผู้เข้ำอบรม  เลขที่
หมู่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
เบอร์สถำนประกอบกำร
มือถือ
สถำนะทำงธุรกิจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร (เลือกได 1 ขอ)
 1. บุคคลธรรมดำที่มีธุรกิจแต่ไม่จดทะเบียนใด ๆ
 2. กลุ่มแม่บ้ำน/กลุ่มเกษตรกร/วิสำหกิจชุมชนที่มีกำรจดทะเบียน
 3. กลุ่มแม่บ้ำน/กลุ่มเกษตรกร/วิสำหกิจชุมชนที่ไม่มีกำรจดทะเบียน
 4. บุคคลธรรมดำที่จดทะเบียนพำณิชย์
 5. ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ/คณะบุคคล
 6. บุคคลธรรมดำที่จดทะเบียนพำณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์
 7. บริษัทจำกัด

ซอย
website

ถนน
รหัสไปรษณีย์
อีเมล์

 8. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
 9. ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล
 10. สหกรณ์
 11. มูลนิธิ
 12. บริษัทมหำชนจำกัด
 13. นิติบุคคลอื่นๆ เช่น สมำคม/สถำบัน ฯลฯ

.

.
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** กรุณำกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในกำรวิเครำะห์กำรเข้ำร่วมกิจกรรม **
ปีที่จัดตั้งกิจกำร.
รำยได้รวม (ปีล่ำสุด)

 ไม่เกิน 1.8 ลบ.
 301-500 ลบ.

อำยุกิจกำร
 1.8-50 ลบ.

ปี ทุนจดทะเบียน
 51-100 ลบ.

บำท
 101-300 ลบ.

กำไร (ขำดทุน) ณ สิ้นปี
.
จำนวนกำรจ้ำงงำน
 1-5 คน  6-30 คน  31-50 คน  51-100 คน
 101-200 คน
วัตถุดิบหลักในกำรผลิต
แหล่งวัตถุดิบอยู่ในพื้นที่ตั้งธุรกิจ  ใช่
 ไม่ใช่
ประเภทธุรกิจ
 ภำคกำรผลิตเกษตร
 ภำคกำรค้ำ
 ภำคกำรบริกำร
 ภำคกำรผลิตอุตสำหกรรม
ธุรกิจเป็นสินค้ำ OTOP  ใช่
 ไม่ใช่
ระบุสินค้ำ/บริกำรของธุรกิจ
ยี่ห้อสินค้ำ/บริกำรของธุรกิจ
มำตรฐำนสินค้ำ/บริกำรของธุรกิจ  มี ได้แก่  อย.  GMP  HALAL  มอก
 ISO
 อื่นๆ
 ไม่มี สนใจ/ต้องกำรขอรับรอง
มีธุรกรรมต่ำงประเทศ  ส่งออก  นำเข้ำ
 ไม่มี
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย  ในประเทศ สัดส่วน
%  ต่ำงประเทศ สัดส่วน
% ระบุประเทศ
ในระยะ 3 ปี ท่ำนเคยเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำธุรกิจกับ สสว. หรือไม่  ไม่เคย  เคย
ปีที่เข้ำร่วมล่ำสุด................................................
ชื่อโครงกำร (สำมำรถเลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
 1. โครงกำรปั้นดำว
 2. โครงกำร SME Regular Level
 3. โครงกำรสนับสนุนเครือข่ำย SME
 4. โครงกำรยกระดับมำตรฐำนสินค้ำ
 5. โครงกำรยกระดับผู้ประกอบกำรรำยย่อย
 6. โครงกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกยุค 4.0
 7. โครงกำรประกวด SME National Awards
 8. โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรใหม่ (Early Stage)
 9. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ SMEs ด้วยระบบบัญชีเดียว
 10. โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภำพสู่ตลำดสำกล
 11. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำตลำดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME
 12. โครงกำรยกระดับผู้ประกอบกำรชุมชนต้นแบบที่มีศักยภำพ
ก้ำวสู่ SME (Micro to be SMEs)

 13. โครงกำรส่งเสริมเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
 14. โครงกำรต้นแบบกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 15. โครงกำรยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneurs)
 16. โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรในงำนศิลปำชีพตำมแนวพระรำชดำริ
 17. โครงกำรเพิ่มศักยภำพผู้ประกอบกำรออนไลน์ด้วย Digital Marketing
 18. โครงกำรยกระดับผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนกลุ่มอำหำรและเครื่องดื่ม
 19. โครงกำรพัฒนำสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)
 20. โครงกำรพัฒนำศักยภำพและช่องทำงกำรตลำดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบกำร SME
 21. โครงกำรพันธมิตรสร้ำงแบรนด์และธุรกิจเพื่อควำมยั่งยืนในกำรแข่งขัน (Born Strong)
 22. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ SME ในกำรเครือข่ำยธุรกิจอำหำรด้วยระบบมำตรฐำนสำกล
 23. โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตำมแนวพระรำชดำริ
 24. โครงกำรประชำรัฐเพื่อพัฒนำวิสำหกิจชุมชน และ SMEs ก้ำวสู่ตลำด 4.0
(SMEs & OTOP Transformation)

กิจกำรท่ำนได้ขึ้นทะเบียน SME เพื่อกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (Thai SME GP)
 ขึ้นทะเบียนแล้ว เลขทะเบียน……………………………………………
 ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและประสงค์ให้ทำงโครงกำรขึ้นทะเบียนให้ (ต้องใช้เลข OTP ยืนยันตนเองผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์ผู้ประกอบกำร)

3.2 ข้อมูลควำมต้องกำรพัฒนำ (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
 ลดต้นทุน  เพิ่มประสิทธิภำพ
 นวัตกรรมกำรผลิต
 พัฒนำผลิตภัณฑ์  พัฒนำบรรจุภัณฑ์
 อื่นๆ ระบุ
.
ด้ำนกำรจัดกำร  บุคลำกร  คลังสินค้ำ/โลจิสติกส์  เทคโนโลยี  เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร
 Hotel Dash Board (เครื่องมือบริหำรจัดกำรสำหรับธุรกิจโรงแรม)
 มำตรฐำนคุณภำพโฮมลอดจ์/โฮมสเตย์  มำตรฐำนสำหรับอุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์  อื่นๆ ระบุ
ด้ำนกำรผลิต

.
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ด้ำนกำรตลำด
ด้ำนบัญชี
ด้ำนกำรเงิน
กำรจดทะเบียน

 จับคู่ธุรกิจ  ตลำดออนไลน์
 แสดงสินค้ำในประเทศ  แสดงสินค้ำต่ำงประเทศ ระบุ
.
 กำรทำบัญชีที่ถูกต้อง
 ภำษีและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
 อื่นๆ ระบุ
.
 แหล่งเงินทุน
 กำรประกันควำมเสี่ยงค่ำเงิน
 อื่นๆ ระบุ
.
 ทะเบียนพำณิชย์  ทะเบียนพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม  จดทะเบียนนิติบุคคล

ส่วนที่ 4 แบบประเมินตนเอง (Self Assessment) *
ประเด็นกำรประเมิน (ภำพรวมของกิจกำร)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
ไม่มี

1
น้อยมำก

2
น้อย

3
พอใช้

4
ดี

5
ดีมำก

ประสิทธิภำพกำรผลิต/กำรควบคุมต้นทุน
รูปแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์
มำตรฐำนระบบกำรบริหำรจัดกำร
กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร
กำรจัดกำรคลังสินค้ำและโลจิสติกส์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ช่องทำงกำรตลำด/กำรส่งเสริมกำรขำย
กำรเงินและแหล่งเงินทุน
กำรบัญชีและภำษีอำกร

คำอธิบำยเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน
คะแนน
5
4
3
2
1
0

ระดับ
ดีมำก
ดี
พอใช้
น้อย
น้อยมำก
ไม่มี

คำอธิบำย
มีกำรปฏิบัติอยูใ่ นเกณฑ์ดีมำก หรือมีกำรปฏิบัตมิ ำกกว่ำร้อยละ 90 ของงำน
มีกำรปฏิบัติอยูใ่ นเกณฑ์ดี ต้องปรับปรุงเล็กน้อย หรือปฏิบัตไิ ด้ร้อยละ 71-90 ของงำน
มีกำรปฏิบัติอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ ต้องปรับปรุงบำงประกำร หรือปฏิบัติได้ร้อยละ 51-70 ของงำน
มีกำรปฏิบัติ แต่ต้องปรับปรุงค่อนข้ำงมำก หรือปฏิบัตไิ ด้ร้อยละ 31-50 ของงำน
มีกำรปฏิบัติ แต่ต้องปรับปรุงมำก หรือปฏิบัติได้น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของงำน
ไม่มีกำรปฏิบัติ ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน

ส่วนที่ 5 ควำมต้องกำรในกำรต่อยอด หรือส่งต่อกำรพัฒนำในอนำคต
ท่ำนต้องกำรต่อยอดกำรพัฒนำ หรือให้ สสว. ส่งต่อด้ำนใด
 กำรจัดกำร กำรเงิน/บัญชี/ภำษี  กำรผลิต  กำรตลำด  กำรบริกำร เทคโนโลยี  อื่นๆ ระบุ
หน่วยงำนเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนที่ต้องกำรให้ สสว. ส่งต่อ ระบุ

.
……...
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หมำยเหตุ * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล
หนังสือให้ควำมยินยอมในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ประกอบกำร SMEs ซึง่ เป็นผู้ขอใช้บริกำรหรือยืน่ คำขอเข้ำร่วมโครงกำรหรือยื่น
คำขอสมัครเป็นสมำชิก SMEs ของสำนักงำนส่งเสริม วิส ำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อ ม (สสว.) หรือ
เป็นสมำชิก SMEs ในระบบหรือช่องทำงกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม (สสว.) และได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ในกำรนี้ ข้ำพเจ้ำขอแสดงควำมยินยอม
ในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภำยใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลทั่วไป หมำยควำมว่ำ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล นิติบุคคล ซึ่งทำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้น
ได้ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ
2. วัตถุประสงค์กำรเก็บรวบรวม 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 ที่ได้รับจำกหน่วยงำนหรือองค์กร
ต่ำงๆ
 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรให้บริกำร ติดตำม ประสำนงำน แก้ ไขปัญหำแก่ผู้ประกอบกำร SMEs ตำม
ควำมเหมำะสม
 เพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลกำรประกอบกำร SMEs เพื่อกำรศึกษำ วิจัย รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ และจัดทำ
รำยงำนสถำนกำรณ์ SME
 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรกำหนดนโยบำยกำรพัฒนำ SMEs ของประเทศ และวำงแผนจัดทำแผนแม่บท
กำรส่งเสริม SMEs รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม SMEs
 เพื่อใช้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในกำรบูรณำกำร และเชื่อมโยงข้อมูลและส่งต่อกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร
SMEs กับ ส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่เ กี่ยวข้อ งในกำรดำเนิ น งำนส่งเสริม สนับสนุน SMEs ตำม
ภำรกิจหน่วยงำนต่อไป
 เพื่อกำรดำเนิน กำรติดตำมและประเมิน ผลควำมสำเร็จในกำรส่งเสริม SMEs และติดตำมประเมิน ผล
พัฒนำกำรของธุรกิจ SMEs ปีล่วงมำแล้ว
 เพื่อใช้ข้อมูลในกำรจัดทำ Scoring และ Benchmark ธุรกิจ SMEs เพื่อประโยชน์ในกำรส่งเสริม SMEs
 เพื่อควำมรวดเร็วในกำรใช้ข้อมูลตอบข้อซักถำมของ Call Center และกำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน
 เพื่อกำรดำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น
3. ระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
สสว. จะจัดเก็บข้อมูลตลอดไป เว้นแต่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเพิกถอนกำรจัดเก็บ
หรือเห็นว่ำกำรจัดเก็บข้อมูลมิได้เป็นประโยชน์ในกำรดำเนินงำนในกำรส่งเสริม SMEs
4. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้ำพเจ้ำยิน ยอมให้ สสว. เปิดเผยข้อมูลที่ข้ำพเจ้ำให้ไว้แก่ สสว. เพื่อประโยชน์ของข้ำพเจ้ำ
และในกำรดำเนิน งำนของ สสว. ตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้ำงต้นและตำมที่ สสว. จะได้แจ้งเพิ่มเติมใน
ภำยหลัง รวมทั้ง เปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตำมมติค ณะกรรมกำรส่งเสริม SMEs หรือตำมคำร้องขอของ
คณะกรรมำธิกำรต่ำงๆหรือคำสั่งศำล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือตำมคำขอส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ผลกำรพิจำรณำคัดเลือก
 ผ่ำนเข้ำสู่กระบวนกำรคัดเลือกของโครงกำร
 ไม่ผ่ำน…………………………………………………..
.
***ขอสงวนสิทธิ์กำรตัดสินของคณะกรรมกำรคัดเลือกให้ถือเป็นที่สุด***

เพื่อประโยชน์ในกำรส่งเสริม สนับสนุน SMEs หรือบูรณำกำรด้ำนข้อมูลผู้ประกอบกำรระหว่ำงหน่วยงำน หรือ
เพื่อปฎิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุค คล
5. สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
 ขอเข้ำถึงและขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุค คลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวที่ตนไม่ได้ให้ควำมยินยอม
 แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุค คลต้องดำเนินกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่
ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด รวมทั้งมีสิทธิ์รับทรำบถึงผลกระทบหำกเจ้ำของข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
 ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจำกผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้
ทำให้ข้อมูลส่ วนบุค คลนั้น อยู่ในรูปแบบที่สำมำรถอ่ำนหรือใช้งำนโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ที่
ทำงำนได้โดยอัตโนมัติ และสำมำรถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีกำรอัตโนมัติ
 คั ดค้ำนกำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิ ดเผยข้อมู ลส่วนบุค คลที่ เ กี่ยวกั บ ตน ที่กฎหมำยอนุ ญ ำตให้ เ ก็บ ได้
โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล เมื่อใดก็ได้
 ขอให้ ผู้ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ว นบุ ค คลด ำเนิ น กำรลบหรือ ท ำลำย หรื อ ท ำให้ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ น ข้ อ มู ล
ที่ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตำมที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลกำหนด
 ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุค คล ในกรณีตำมที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 ถอนควำมยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ ภำยใต้ข้อกำหนดในข้อ 6
 ขอรับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถำนที่ติดต่อ และวิธีกำรติดต่อ
 ร้องเรียนในกรณีทผี่ ู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งพนักงำน ลูกจ้ำงหรือ
ผู้รับจ้ำงของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุค คลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่ำฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 สิทธิของข้ำพเจ้ำดังกล่ำวนี้ ข้ำพเจ้ำจะนำส่งคำร้องเป็นหนังสือไปยังผู้ควบคุมข้อมูลตำมสถำนที่ที่อยู่ ดังนี้
“สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม เลขที่ 21 อำคำรทีเอสทีทำวเวอร์ ชั้น G ,17 ,18 ,23
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900”
6. ผลกำรเพิกถอนควำมยินยอม
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลอำจเพิกถอนควำมยินยอมให้ สสว. เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น โดยแจ้งให้ สสว. ทรำบและ สสว. อำจขอทรำบถึงเหตุผลแห่งกำรนั้น
กำรเพิกถอนควำมยิน ยอมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุค คล จะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ควำมยินยอมไปแล้วก่อนหน้ำนั้น
อนึ่ง ก่อนให้ควำมยินยอมข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในกำรเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล ซึ่งระบุไว้ด้ำนบนของควำมยินยอมนี้อย่ำงชัดเจนแล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน
**(กำรให้กำรยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์) (โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่องสี่เหลี่ยม)**
ไม่ยินยอม

ยินยอม

หมำยเหตุ กำรให้กำรยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เฉพำะกรณีผู้ประกอบกำรให้ ข้อมูล
ส่วนบุค คลผ่ำนกำรลงทะเบียนในระบบอิเ ล็กทรอนิกส์ของ สสว. ผู้ ประกอบกำรหรือประชำชนจะต้องให้
ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวนั้นในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่จะเข้ำสู่ระบบกำรลงทะเบียน

ลงชื่อผู้สมัคร/ผู้ให้ควำมยินยอม
(
วันที่

กรุณำส่งเอกสำรกลับที่ e-mail : smesregular2021@gmail.com หรือ watchira@ftpi.or.th
สอบถำมเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 094-634-8409 (วันวิสำ) 02-619-5500 ต่อ 571, 099-442-9496 (วัชชิระ)
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ช่องทำงกำรลงทะเบียนมำตรกำรสนับสนุน
ให้ SME เข้ำถึงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ

สแกน QR CODE เพือ่ ลงทะเบียน
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