หน่วยร่วมดำเนินการ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ใบลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564
** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก **

ส่วนที่ 1 เลือกกิจกรรมทีต่ ้องการเข้าร่วม (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) (เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช่จ่าย)
 1. กิจกรรมอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน/Workshop
ข้อกำหนดและการตรวจประเมินภายในมาตรฐาน ISO 9001
❑ รุ่นที่ 1 25 พ.ค. 64 โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ
❑ รุ่นที่ 2 31 พ.ค. 64 โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ สอบถามรุ่นที่จดั เพิ่มเติมได้ที่ 094-634-8409 (วันวิสา)
 2. กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะผู้ประกอบการในเชิงลึก (บุคคลธรรมดาทีไ่ ม่มีธรุ กิจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนีไ้ ด้)
ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเฉพาะด้าน ณ สถานประกอบการ
❑ 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%
สำหรับรายจ่ายการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ด้วยวิธีการ Self-Declaration ได้อีกด้วย
❑ อื่นๆ มาตรฐาน........................

ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้สมัคร *
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่
หมู่
อำเภอ/เขต
เบอร์โทรศัพท์ผู้เข้าอบรม
อีเมล์

ซอย
จังหวัด

เลขที่บัตรประชาชน
ถนน

-

-

-

-

ตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
Line ID

มือถือ
วัน/เดือน/ปี เกิด

อายุ

ปี

ส่วนที่ 3 ข้อมูลของกิจการ
3.1 ข้อมูลทั่วไปของกิจการ *
ชื่อกิจการ
เลขทีส่ มาชิก สสว.

ทะเบียนเลขที่

-

-

-

-

*** กรุณาลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการกับ สสว. และหน่วยร่วม ***

ที่ตั้งของกิจการ  ที่อยู่เดียวกับผู้เข้าอบรม  เลขที่
หมู่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
เบอร์สถานประกอบการ
มือถือ
สถานะทางธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการ (เลือกได 1 ขอ)
 1. บุคคลธรรมดาที่มีธุรกิจแต่ไม่จดทะเบียนใด ๆ
 2. กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนทีม่ ีการจดทะเบียน
 3. กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนทีไ่ ม่มีการจดทะเบียน
 4. บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์
 5. ห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล
 6. บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 7. บริษัทจำกัด

ซอย
website

ถนน
รหัสไปรษณีย์
อีเมล์

 8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 9. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
 10. สหกรณ์
 11. มูลนิธิ
 12. บริษัทมหาชนจำกัด
 13. นิติบุคคลอื่นๆ เช่น สมาคม/สถาบัน ฯลฯ

.

.
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** กรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์การเข้าร่วมกิจกรรม **
ปีที่จัดตั้งกิจการ.
รายได้รวม (ปีล่าสุด)

 ไม่เกิน 1.8 ลบ.
 301-500 ลบ.

อายุกิจการ
 1.8-50 ลบ.

ปี ทุนจดทะเบียน
 51-100 ลบ.

บาท
 101-300 ลบ.

กำไร (ขาดทุน) ณ สิ้นปี
.
จำนวนการจ้างงาน
 1-5 คน  6-30 คน  31-50 คน  51-100 คน
 101-200 คน
วัตถุดิบหลักในการผลิต
แหล่งวัตถุดิบอยู่ในพื้นที่ตั้งธุรกิจ  ใช่
 ไม่ใช่
ประเภทธุรกิจ
 ภาคการผลิตเกษตร
 ภาคการค้า
 ภาคการบริการ
 ภาคการผลิตอุตสาหกรรม
ธุรกิจเป็นสินค้า OTOP  ใช่
 ไม่ใช่
ระบุสินค้า/บริการของธุรกิจ
ยี่ห้อสินค้า/บริการของธุรกิจ
มาตรฐานสินค้า/บริการของธุรกิจ  มี ได้แก่  อย.  GMP  HALAL  มอก
 ISO
 อื่นๆ
 ไม่มี สนใจ/ต้องการขอรับรอง
มีธุรกรรมต่างประเทศ  ส่งออก  นำเข้า
 ไม่มี
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ในประเทศ สัดส่วน
%  ต่างประเทศ สัดส่วน
% ระบุประเทศ
ในระยะ 3 ปี ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาธุรกิจกับ สสว. หรือไม่  ไม่เคย  เคย
ปีที่เข้าร่วมล่าสุด................................................
ชื่อโครงการ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. โครงการปั้นดาว
 2. โครงการ SME Regular Level
 3. โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME
 4. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า
 5. โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย
 6. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0
 7. โครงการประกวด SME National Awards
 8. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage)
 9. โครงการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ด้วยระบบบัญชีเดียว
 10. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล
 11. โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME
 12. โครงการยกระดับผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพ
ก้าวสู่ SME (Micro to be SMEs)

 13. โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 14. โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 15. โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneurs)
 16. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในงานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริ
 17. โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing
 18. โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
 19. โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)
 20. โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME
 21. โครงการพันธมิตรสร้างแบรนด์และธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในการแข่งขัน (Born Strong)
 22. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ในการเครือข่ายธุรกิจอาหารด้วยระบบมาตรฐานสากล
 23. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ
 24. โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด 4.0
(SMEs & OTOP Transformation)

กิจการท่านได้ขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai SME GP)
 ขึ้นทะเบียนแล้ว เลขทะเบียน……………………………………………
 ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและประสงค์ให้ทางโครงการขึ้นทะเบียนให้ (ต้องใช้เลข OTP ยืนยันตนเองผ่านหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประกอบการ)

3.2 ข้อมูลความต้องการพัฒนา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ลดต้นทุน  เพิ่มประสิทธิภาพ
 นวัตกรรมการผลิต
 พัฒนาผลิตภัณฑ์  พัฒนาบรรจุภัณฑ์
 อื่นๆ ระบุ
.
ด้านการจัดการ  บุคลากร  คลังสินค้า/โลจิสติกส์  เทคโนโลยี  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
 Hotel Dash Board (เครื่องมือบริหารจัดการสำหรับธุรกิจโรงแรม)
 มาตรฐานคุณภาพโฮมลอดจ์/โฮมสเตย์  มาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์  อื่นๆ ระบุ
ด้านการผลิต

.
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ด้านการตลาด
ด้านบัญชี
ด้านการเงิน
การจดทะเบียน

 จับคู่ธุรกิจ  ตลาดออนไลน์
 แสดงสินค้าในประเทศ  แสดงสินค้าต่างประเทศ ระบุ
.
 การทำบัญชีที่ถูกต้อง
 ภาษีและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
 อื่นๆ ระบุ
.
 แหล่งเงินทุน
 การประกันความเสีย่ งค่าเงิน
 อื่นๆ ระบุ
.
 ทะเบียนพาณิชย์  ทะเบียนพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
 ทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม  จดทะเบียนนิติบคุ คล

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

0
ไม่มี

1
น้อยมาก

2
น้อย

3
พอใช้

4
ดี

5
ดีมาก

ประสิทธิภาพการผลิต/การควบคุมต้นทุน
รูปแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภณ
ั ฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
มาตรฐานระบบการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการบุคลากร
การจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ช่องทางการตลาด/การส่งเสริมการขาย
การเงินและแหล่งเงินทุน
การบัญชีและภาษีอากร

คำอธิบายเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
คะแนน
5
4
3
2
1
0

ระดับ
ดีมาก
ดี
พอใช้
น้อย
น้อยมาก
ไม่มี

คำอธิบาย
มีการปฏิบัตอิ ยู่ในเกณฑ์ดีมาก หรือมีการปฏิบัตมิ ากกว่าร้อยละ 90 ของงาน
มีการปฏิบัตอิ ยู่ในเกณฑ์ดี ต้องปรับปรุงเล็กน้อย หรือปฏิบัติได้ร้อยละ 71-90 ของงาน
มีการปฏิบัตอิ ยู่ในเกณฑ์พอใช้ ต้องปรับปรุงบางประการ หรือปฏิบัติได้ร้อยละ 51-70 ของงาน
มีการปฏิบัติ แต่ต้องปรับปรุงค่อนข้างมาก หรือปฏิบัติได้ร้อยละ 31-50 ของงาน
มีการปฏิบัติ แต่ต้องปรับปรุงมาก หรือปฏิบัติได้น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงาน
ไม่มีการปฏิบัติ ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน

ส่วนที่ 5 ความต้องการในการต่อยอด หรือส่งต่อการพัฒนาในอนาคต
ท่านต้องการต่อยอดการพัฒนา หรือให้ สสว. ส่งต่อด้านใด
 การจัดการ การเงิน/บัญชี/ภาษี  การผลิต  การตลาด  การบริการ เทคโนโลยี  อืน่ ๆ ระบุ
หน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอ้ งการให้ สสว. ส่งต่อ ระบุ

.
……...
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หมายเหตุ * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นผู้ขอใช้บริการหรือยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการหรือยื่น
คำขอสมัครเป็นสมาชิก SMEs ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หรือ
เป็นสมาชิก SMEs ในระบบหรือช่องทางการให้บริการต่างๆ ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) และได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ในการนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอม
ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลทั่วไป หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล นิติบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้น
ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
2. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ประมวลผล ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ต่อผู้ให้ข้อมูลเอง
 เพื่อการประมวลผล การบริหารจัดการ การดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับบริการหรือเข้าร่วมโครงการต่อ สสว.
 เพื่อใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ เสนอให้ ใช้ และ/หรือปรับปรุงบริการหรือการดำเนินงานของ สสว.
 เพื่อให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ตามกฎหมาย หรือตามสัญญา
 เพื่อดำเนินการสอบทาน ตรวจสอบ อ้างอิงข้อมูลส่ วนบุคคลของข้าพเจ้า ที่ได้รับจากหน่วยงานหรือองค์กร
ต่างๆ
 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ ติดตาม ประสานงาน แก้ไขปัญหาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ตาม
ความเหมาะสม
 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการประกอบการ SMEs เพื่อการศึกษา วิจัย รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ และจัดทำ
รายงานสถานการณ์ SME
 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายการพัฒนา SMEs ของประเทศ และวางแผนจัดทำแผนแม่บท
การส่งเสริม SMEs รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs
 เพื่อใช้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการบูรณาการ และเชื่อมโยงข้อมูลและส่งต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ
SMEs กั บ ส่ ว นราชการ หรือ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งในการดำเนิ น งานส่ งเสริม สนั บ สนุ น SMEs ตาม
ภารกิจหน่วยงานต่อไป
 เพื่อการดำเนินการติดตามและประเมินผลความสำเร็จในการส่งเสริม SMEs และติดตามประเมินผล
พัฒนาการของธุรกิจ SMEs ปีล่วงมาแล้ว
 เพื่อใช้ข้อมูลในการจัดทำ Scoring และ Benchmark ธุรกิจ SMEs เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม SMEs
 เพื่อความรวดเร็วในการใช้ข้อมูลตอบข้อซักถามของ Call Center และการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
 เพื่อการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามที่กล่าวมาข้างต้น
3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
สสว. จะจัดเก็บข้อมูลตลอดไป เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเพิกถอนการจัดเก็บ
หรือเห็นว่าการจัดเก็บข้อมูลมิได้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานในการส่งเสริม SMEs
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้าพเจ้ายินยอมให้ สสว. เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้แก่ สสว. เพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้า
และในการดำเนินงานของ สสว. ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้นและตามที่ สสว. จะได้แจ้งเพิ่มเติมใน
ภายหลัง รวมทั้ง เปิดเผยข้ อมูลเพื่อปฏิบัติตามมติคณะกรรมการส่งเสริม SMEs หรือตามคำร้องขอของ
คณะกรรมาธิการต่างๆหรือคำสั่งศาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือตามคำขอส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ

สำหรับเจ้าหน้าที่
ผลการพิจารณาคัดเลือก
 ผ่านเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกของโครงการ
 ไม่ผ่าน…………………………………………………..
.
***ขอสงวนสิทธิ์การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกให้ถือเป็นที่สุด***

เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน SMEs หรือบูรณาการด้านข้อมูลผู้ประกอบการระหว่างหน่วยงาน หรือ
เพื่อปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
 แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด รวมทั้งมีสิทธิ์รับทราบถึงผลกระทบหากเจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
 ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้
ทำให้ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่
ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
 คั ด ค้ านการเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ เกี่ ย วกั บ ตน ที่ ก ฎหมายอนุ ญ าตให้ เก็ บ ได้
โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เมื่อใดก็ได้
 ขอให้ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลดำเนิ น การลบหรื อ ทำลาย หรื อ ทำให้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ น ข้ อ มู ล
ที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลกำหนด
 ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีตามที่ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 ถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ ภายใต้ข้อกำหนดในข้อ 6
 ขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ
 ร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้างหรือ
ผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 สิทธิของข้าพเจ้าดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าจะนำส่งคำร้องเป็นหนังสือไปยังผู้ควบคุมข้อมูลตามสถานที่ที่อยู่ ดังนี้
“สำนักงานส่งเสริมวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ชั้น G ,17 ,18 ,23
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900”
6. ผลการเพิกถอนความยินยอม
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจเพิกถอนความยินยอมให้ สสว. เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งให้ สสว. ทราบและ สสว. อาจขอทราบถึงเหตุผลแห่งการนั้น
การเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น
อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้อ่านและเข้ าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล ซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
**(การให้การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์) (โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่องสี่เหลี่ยม)**
ไม่ยินยอม

ยินยอม

หมายเหตุ การให้การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะกรณีผู้ประกอบการให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลผ่านการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ สสว. ผู้ประกอบการหรือประชาชนจะต้องให้
ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการลงทะเบียน

ลงชื่อผู้สมัคร/ผู้ให้ความยินยอม
(
วันที่

กรุณาส่งเอกสารกลับที่ e-mail : smesregular2021@gmail.com หรือ watchira@ftpi.or.th
สอบถามเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 094-634-8409 (วันวิสา) 02-619-5500 ต่อ 571, 099-442-9496 (วัชชิระ)
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ช่องทางการลงทะเบียนมาตรการสนับสนุน
ให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียน

V.3

