หน่วยร่วมดำเนินกำร...................สถำบันอำหำร………………..……..
อำหำร….................................................................

ใบลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563
ส่วนที่ 1 เลือกกิจกรรมทีต่ ้องการเข้าร่วม (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. กิจกรรมอบรมสัมมนำ/ศึกษำดูงำน/Workshop
 2. กิจกรรมสร้ำงเสริมสมรรถนะผู้ประกอบกำรในเชิงลึก (บุคคลธรรมดำทีไ่ ม่มีธรุ กิจไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมนีไ้ ด้) เลือกได้ 1 ข้อ
 ให้คำปรึกษำแนะนำเชิงลึกเฉพำะด้ำน ณ สถำนประกอบกำร
 ตรวจวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติกำร
 เสริมสร้ำงสมรรถนะเชิงลึกเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรขอใบรับรองมำตรฐำน
 ทดสอบตลำดหรือเจรจำธุรกิจในต่ำงประเทศ (ต้องผ่ำนกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำร)
 3. ขอใบรับรองมำตรฐำน (บุคคลธรรมดำทีไ่ ม่มีธรุ กิจไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมนีไ้ ด้)

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

-

เลขที่บัตรประชำชน
หมู่

ซอย
จังหวัด

ถนน

-

-

-

ตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
Line ID

มือถือ
วัน/เดือน/ปี เกิด

อำยุ

ปี

ส่วนที่ 3 ข้อมูลของกิจการ
3.1 ข้อมูลทั่วไปของกิจการ *
ชื่อกิจกำร.........................................................................................................ทะเบียนเลขที่
เลขทีส่ มำชิก สสว.

-

-

-

-

*** 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/วิสำหกิจชุมชนทีม่ ีกำรจดทะเบียน
 3. กลุ่มแม่บ้ำน/กลุ่มเกษตรกร/วิสำหกิจชุมชนทีไ่ ม่มีกำรจดทะเบียน
 4. บุคคลธรรมดำที่จดทะเบียนพำณิชย์
 5. ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ/คณะบุคคล
 6. บุคคลธรรมดำที่จดทะเบียนพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 7. บริษัทจำกัด

ซอย
website

ถนน...............................................
รหัสไปรษณีย์
อีเมล์

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

** กรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์การเข้าร่วมกิจกรรม **
ปีที่จัดตั้งกิจกำร.............................................................. อำยุกจิ กำร...............ปี ทุนจดทะเบียน..................................................................บำท
รำยได้รวม (ปีล่ำสุด)  ไม่เกิน 1.8 ลบ.
 1.8-50 ลบ.
 51-100 ลบ.
 101-300 ลบ.
 301-500 ลบ.
 มำกกว่ำ 500 ลบ.
กำไร (ขำดทุน) ณ สิ้นปี.......................................................
จำนวนกำรจ้ำงงำน
 1-5 คน  6-30 คน  31-50 คน  51-100 คน
 101-200 คน  มำกกว่ำ 200 คน
วัตถุดิบหลักในกำรผลิต.............................................................................. แหล่งวัตถุดิบอยู่ในพืน้ ที่ตั้งธุรกิจ  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

3.2 ข้อมูลความต้องการพัฒนา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ลดต้นทุน  เพิ่มประสิทธิภำพ
 นวัตกรรมกำรผลิต
 พัฒนำผลิตภัณฑ์  พัฒนำบรรจุภัณฑ์
 ตรวจวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติกำร
 อื่นๆ ระบุ...............................................................
ด้านการจัดการ  บุคลำกร  คลังสินค้ำ/โลจิสติกส์  เทคโนโลยี
 อื่นๆ ระบุ...............................................................
ด้านการตลาด  จับคู่ธุรกิจ  ตลำดออนไลน์
 แสดงสินค้ำในประเทศ  แสดงสินค้ำต่ำงประเทศ ระบุ.................................
ด้านบัญชี
 กำรทำบัญชีที่ถูกต้อง
 ภำษีและกฎหมำยที่เกีย่ วข้อง
 อื่นๆ ระบุ...............................................................
ด้านการเงิน  แหล่งเงินทุน
 กำรประกันควำมเสีย่ งค่ำเงิน
 อื่นๆ ระบุ...............................................................
การจดทะเบียน  ทะเบียนพำณิชย์  ทะเบียนพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 ทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่ม  จดทะเบียนนิติบคุ คล
ด้านการผลิต

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

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

0
ไม่มี

1
น้อยมาก

2
น้อย

3
พอใช้

4
ดี

5
ดีมาก

คาอธิบายเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
คะแนน
5
4
3
2
1
0

ระดับ
ดีมำก
ดี
พอใช้
น้อย
น้อยมำก
ไม่มี

คำอธิบำย
มีกำรปฏิบัตอิ ยู่ในเกณฑ์ดีมำก หรือมีกำรปฏิบัติมำกกว่ำร้อยละ 90 ของงำน
มีกำรปฏิบัตอิ ยู่ในเกณฑ์ดี ต้องปรับปรุงเล็กน้อย หรือปฏิบัติได้ร้อยละ 71-90 ของงำน
มีกำรปฏิบัตอิ ยู่ในเกณฑ์พอใช้ ต้องปรับปรุงบำงประกำร หรือปฏิบัติได้ร้อยละ 51-70 ของงำน
มีกำรปฏิบัติ แต่ต้องปรับปรุงค่อนข้ำงมำก หรือปฏิบัติได้ร้อยละ 31-50 ของงำน
มีกำรปฏิบัติ แต่ต้องปรับปรุงมำก หรือปฏิบัติได้น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของงำน
ไม่มีกำรปฏิบัติ ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน

หมายเหตุ * จาเป็นต้องกรอกข้อมูล
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ประกอบกำร SMEs ซึ่งเป็นผู้ขอใช้บริกำรหรือยื่นคำขอเข้ำร่วมโครงกำรหรือยื่น
คำขอสมัครเป็นสมำชิก SMEs ของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หรือเป็น
สมำชิก SMEs ในระบบหรือช่องทำงกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อม (สสว.) และได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ในกำรนี้ ข้ำพเจ้ำขอแสดงควำมยินยอมในกำร
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภำยใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ข้อกาหนดและเงื่อนไข
1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลทั่วไป หมำยควำมว่ำ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล นิติบุคคล ซึ่งทำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้น
ได้ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม 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 ตำมควำม
เหมำะสม
 เพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลกำรประกอบกำร SMEs เพื่อกำรศึกษำ วิจัย รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ และจัดท ำ
รำยงำนสถำนกำรณ์ SME
 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรกำหนดนโยบำยกำรพัฒนำ SMEs ของประเทศ และวำงแผนจัดทำแผนแม่บทกำร
ส่งเสริม SMEs รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม SMEs
 เพื่อใช้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในกำรบูรณำกำร และเชื่อมโยงข้อมูลและส่งต่อกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร
SMEs กับส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินงำนส่งเสริม สนับสนุน SMEs ตำมภำรกิจ
หน่วยงำนต่อไป
 เพื่อกำรดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลควำมสำเร็จในกำรส่งเสริม SMEs และติดตำมประเมินผล
พัฒนำกำรของธุรกิจ SMEs ปีล่วงมำแล้ว
 เพื่อใช้ข้อมูลในกำรจัดทำ Scoring และ Benchmark ธุรกิจ SMEs เพื่อประโยชน์ในกำรส่งเสริม SMEs
 เพื่อควำมรวดเร็วในกำรใช้ข้อมูลตอบข้อซักถำมของ Call Center และกำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน
 เพื่อกำรดำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น
3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
สสว. จะจัดเก็บข้อมูลตลอดไป เว้นแต่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเพิกถอนกำรจัดเก็บหรือ
เห็นว่ำกำรจัดเก็บข้อมูลมิได้เป็นประโยชน์ในกำรดำเนินงำนในกำรส่งเสริม SMEs
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ สสว. เปิดเผยข้อมูลที่ข้ำพเจ้ำให้ไว้แก่ สสว. เพื่อประโยชน์ของข้ำพเจ้ำและ
ในกำรดำเนิ นงำนของ สสว. ตำมวัตถุประสงค์ ที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้ นและตำมที่ สสว. จะได้แจ้ งเพิ่ม เติ มใน
ภำยหลัง รวมทั้ง เปิ ดเผยข้ อมูล เพื่อ ปฏิบั ติตำมมติคณะกรรมกำรส่ งเสริม SMEs หรือตำมค ำร้อ งขอของ
คณะกรรมำธิกำรต่ำงๆหรือคำสั่งศำล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือตำมคำขอส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของ สสว.

เพื่อประโยชน์ในกำรส่งเสริม สนับสนุน SMEs หรือบูรณำกำรด้ำนข้อมูลผู้ประกอบกำรระหว่ำงหน่วยงำน หรือ
เพื่อปฎิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 ขอเข้ำถึงและขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวที่ตนไม่ได้ให้ควำมยินยอม
 แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่
ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด รวมทั้งมีสิทธิ์รับทรำบถึงผลกระทบหำกเจ้ำของข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
 ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจำกผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้
ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สำมำรถอ่ำนหรือใช้งำนโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงำน
ได้โดยอัตโนมัติ และสำมำรถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีกำรอัตโนมัติ
 คั ด ค้ ำ นกำรเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วกั บ ตน ที่ ก ฎหมำยอนุ ญ ำตให้ เ ก็ บ ได้
โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล เมื่อใดก็ได้
 ขอให้ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลด ำเนิ น กำรลบหรื อ ท ำลำย หรื อ ท ำใ ห้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ น ข้ อ มู ล
ที่ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตำมที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลกำหนด
 ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีตำมที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 ถอนควำมยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ ภำยใต้ข้อกำหนดในข้อ 6
 ขอรับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถำนที่ติดต่อ และวิธีกำรติดต่อ
 ร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งพนักงำน ลูกจ้ำงหรือผู้
รับจ้ำงของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่ำฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 สิทธิของข้ำพเจ้ำดังกล่ำวนี้ ข้ำพเจ้ำจะนำส่งคำร้องเป็นหนังสือไปยังผู้ควบคุมข้อมูลตำมสถำนที่ที่อยู่ ดังนี้
“สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม เลขที่ 21 อำคำรทีเอสทีทำวเวอร์ ชั้น G ,17 ,18 ,23
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900”
6. ผลการเพิกถอนความยินยอม
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลอำจเพิกถอนควำมยินยอมให้ สสว. เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น โดยแจ้งให้ สสว. ทรำบและ สสว. อำจขอทรำบถึงเหตุผลแห่งกำรนั้น
กำรเพิกถอนควำมยินยอมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ควำมยินยอมไปแล้วก่อนหน้ำนั้น
อนึ่ง ก่อนให้ควำมยินยอมข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในกำรเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล ซึ่งระบุไว้ด้ำนบนของควำมยินยอมนี้อย่ำงชัดเจนแล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน
**(กำรให้กำรยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์) (โปรดทำเครื่องหมำย √ ในช่องสี่เหลี่ยม)**
ไม่ยินยอม

ยินยอม

หมายเหตุ กำรให้กำรยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เฉพำะกรณีผู้ประกอบกำรให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลผ่ำนกำรลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ สสว. ผู้ประกอบกำรหรือประชำชนจะต้องให้
ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวนั้นในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่จะเข้ำสู่ระบบกำรลงทะเบียน

ลงชื่อผู้สมัคร/ผู้ให้ความยินยอม.......................................................
(......................................................)
วันที่……………/………......…/……………..

(ใช้ได้ทั้ง iOS และ Android)
สแกน QR CODE เพือ่ ดาวน์โหลดและติดตั้ง

กรุณำส่งเอกสำรกลับที่ e-mail : food@nfi.or.th หรือแฟกซ์ : 02-422-8527 หรือ ID Line : @FIC.NFI
สอบถำมเพิม่ เติม : คุณดนัย โทร : 02-422-8688 ต่อ 3113 , 080-370-6340

