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ใบลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพสู่ตลาดสากล ปี 2563 

กลุ่มอาหารและท่องเที่ยว, กลุ่ม Digital Content, กลุ่ม Health care service และกลุ่มอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเจ้าของกจิการ 

1.1 ช่ือ–นามสกุล       เลขท่ีบัตรประชาชน  
ต าแหน่ง                  
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี   หมู่  ซอย  ถนน   ต าบล/แขวง    
อ าเภอ/เขต   จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   Line ID    
มือถือ         Email         

ส่วนที่ 2 ข้อมูลของกจิการ 

2.1 ช่ือกิจการ        ทะเบียนเลขท่ี  
เลขท่ีสมาชิก สสว.                                                                 ***กรุณาลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการกับ สสว. และหน่วยงานร่วม *** 
รหัส TSIC                

2.2 ที่ตั้งของสถานท่ีผลิต/บริการ      หมู่    ซอย  ถนน   ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต     จังหวัด     รหัสไปรษณีย์    
โทรศัพท ์       มือถือ         

สถานะของธุรกิจผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

   กลุ่มแม่บ้าน/กลุม่เกษตรกร/วสิาหกิจชุมชนเครือข่ายวิสาหกจิชุมชนทีม่ีการจดทะเบียน 

   บุคคลธรรมดาที่จดทะเบยีนพาณิชย์/พาณิชย์อิเลคทรอนิกส/์ห้างหุ้นส่วนสามญั/คณะบคุคล/ทะเบยีนการค้า 

   บริษัทจ ากัด/หา้งหุ้นส่วนจ ากดั/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุคล/คณะบุคคลประเภทนติิบุคคล 

   บริษัทจ ากัดมหาชน  นิติบุคคลอื่นๆ เช่น สมาคม/สถาบัน ฯลฯ 

ระบุประเภทธรุกิจ  ภาคการผลติเกษตร  ระบุ      ภาคการค้า  ระบ ุ     

   ภาคการบริการ  ระบ ุ      ภาคการผลติอุตสาหกรรม ระบ ุ    

ระบุสินค้า/บริการของธุรกิจ                  

มาตรฐานสินค้า/บริการของธุรกิจ   มี ได้แก่  

 อย.           GMP          Halal         มอก/มผช.   ISO      

 มาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย    มาตรฐาน Asian home stay standard   มาตรฐานใบไม้เขียว 

 อื่นๆ        

     ไม่มี      สนใจ/ต้องการขอรับรอง          

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย      ในประเทศ  สัดส่วน    %  ต่างประเทศ  สดัส่วน    % ระบุประเทศ   

จ านวนการจ้างงาน     1-5 คน  6-30 คน  31-50 คน  51-100 คน  101 – 200 คน       มากกว่า 200 คน 

รายได้รวมต่อปีท่ีผ่านมาโดยประมาณ   10,000 – 50,000  50,001 – 100,000   100,001 – 500,000 

     500,001 – 1 ล้าน  มากกว่า 1 ล้าน 
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ส่วนที่ 3 ความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ 

3.1 กลุ่มเป้าหมายที่สนใจจะเข้าร่วม (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 

  กลุ่มอาหารและท่องเที่ยว     กลุ่ม Digital Content     กลุ่ม Health care service    อื่นๆระบ ุ    

3.2 ความพร้อมในด้านบุคลากร และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน/เวลาที่โครงการก าหนด  
     จ านวนทีมงานอย่างน้อย ................................... คน  

1) ช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน     นามสกุล        

     ต าแหน่ง     มือถือ     Email     

 ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นและยินดีให้ความร่วมมือในการที่จะด าเนินกิจกรรมโครงการฯ ให้ส าเร็จตามกรอบระยะเวลาที่โครงการก าหนด 

  เป็นสถานประกอบการที่มีการด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง และมีจริยธรรม 

 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. มีสัญชาติไทย และอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดปราจีนบุรี  พัทลุง และสงขลา (อ าเภอสทิงพระ,อ าเภอระโนด,อ าเภอกระแสสินธุ,์อ าเภอสิงหนคร) 
2. เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่มีเลขสมาชิก สสว. (หากไม่มีสามารถสมัครฟรี) 
3. เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มอาหารและท่องเที่ยว กลุ่ม Digital Content และ กลุ่ม Health care service และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           
  
 
 
 
ลงช่ือ ............................................................................. ผู้สมัคร 

         (...........................................................................) 
                    ต าแหน่ง        
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการสมัคร 

1. หนังสือจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการ 
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เกีย่วข้อง 

3. หนังสือรับรองบริษัทฯ (กรณีนติิบุคคล) 
4. เอกสารรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
5. ส าเนาบัตรประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม 

6. หนังสือยินยอมการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม หรือส่งเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่  : 
ฝ่ายยุทธศาสตร์ สถาบันอาหาร 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที ่
ภาคตะวันออก  โทร. 092-050-0212 (คุณฉัตรวัชร์) Email : chattawat@nfi.or.th 

                    โทร. 091-655-0938 (คุณณัฎฐิตา) Email : nutthita@nfi.or.th 

ภาคใต้            โทร. 083-191-0690 (คุณธรรมนูญ) Email : thammanoon@nfi.or.th 

                    โทร.081-9691543 (คุณจุฑามาศ) Email : juthamas@nfi.or.th 
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หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

  ข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นผู้ขอใช้บริการหรือยื่นค าขอเข้าร่วมโครงการหรือยื่นค าขอสมัครเป็นสมาชิก  SME 
ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หรือเป็นสมาชิก SME ในระบบหรือช่องทางการให้บริการต่างๆ 
ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ในการนี้ ข้าพเจ้าขอ
แสดงความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

ข้อก าหนดและเงื่อนไข 

1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล 

  ข้อมูลทั่วไป หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล นิติบุคคล ซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่
ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

2. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

   เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ ประมวลผล ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ให้ข้อมูลเอง 

   เพ่ือการประมวลผล การบริหารจัดการ การด าเนินการเกี่ยวกับค าขอรับบริการหรือเข้าร่วมโครงการต่อ สสว.  

   เพ่ือใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ เสนอให้ ใช้ และ/หรือปรับปรุงบริการหรือการด าเนินงานของ สสว.  

   เพ่ือให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ตามกฎหมาย หรือตามสัญญา  

    เพ่ือด าเนินการสอบทาน ตรวจสอบ อ้างอิงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ที่ได้รับจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ 

   เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ ติดตาม ประสานงาน แก้ไขปัญหาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ตามความเหมาะสม 

   เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลการประกอบการ SME เพ่ือการศึกษา วิจัย รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ และจัดท ารายงานสถานการณ์ SME  

   เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายการพัฒนา SME ของประเทศ และวางแผนจัดท าแผนแม่บทการส่งเสริม SME รวมทั้ง
จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME  

   เพ่ือใช้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการบูรณาการ และเชื่อมโยงข้อมูลและส่งต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ SME กับส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน SME ตามภารกิจหน่วยงานต่อไป 

   เพ่ือการด าเนินการติดตามและประเมินผลความส าเร็จในการส่งเสริม SME และติดตามประเมินผลพัฒนาการของธุรกิจ SME ปี
ล่วงมาแล้ว  

   เพ่ือใช้ข้อมูลในการจัดท า Scoring และ Benchmark ธุรกิจ SME เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม SME 

   เพ่ือความรวดเร็วในการใช้ข้อมูลตอบข้อซักถามของ Call Center และการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 

   เพ่ือการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามท่ีกล่าวมาข้างต้น 
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3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

  สสว. จะจัดเก็บข้อมูลตลอดไป เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเพิกถอนการจัดเก็บหรือเห็นว่าการจัดเก็บข้อมูลมิได้
เป็นประโยชน์ในการด าเนินงานในการส่งเสริม SMEs  

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

  ข้าพเจ้ายินยอมให้ สสว. เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้แก่ สสว. เพ่ือประโยชน์ของข้าพเจ้าและในการด าเนินงานของ สสว. 
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ข้างต้นและตามที่ สสว. จะได้แจ้งเพ่ิมเติมในภายหลัง รวมทั้ง เปิดเผยข้อมูลเพ่ือปฏิบัติตามม ติ
คณะกรรมการส่งเสริม SME หรือตามค าร้องขอของคณะกรรมาธิการต่างๆหรือค าสั่งศาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือตามค าขอส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน SME หรือบูรณาการด้านข้อมูลผู้ประกอบการระหว่าง
หน่วยงาน หรือเพ่ือปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 ขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอให้
เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม  

 แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด รวมทั้งมีสิทธิ์รับทราบถึงผลกระทบหากเจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้  ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้ท าให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ 

 คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บได้โดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เมื่อใดก็ได้ 

   ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่
เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามท่ีตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

   ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีตามที่ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ก าหนด 

 ถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ ภายใต้ข้อก าหนดในข้อ 6 

  ขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ 

 ร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

   สิทธิของข้าพเจ้าดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าจะน าส่งค าร้องเป็นหนังสือไปยังผู้ควบคุมข้อมูลตามสถานที่ที่อยู่ ดังนี้ 

  “ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ชั้น G ,17 ,18 ,23  
                     ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900” 
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6. ผลการเพิกถอนความยินยอม 

  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจเพิกถอนความยินยอมให้ สสว. เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น โดย
แจ้งให้ สสว. ทราบและ สสว. อาจขอทราบถึงเหตุผลแห่งการนั้น 

  การเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น 

  อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อก าหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  ซึ่งระบุไว้ด้านบน
ของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

ลงชื่อ__________________ผู้ให้ความยินยอม 

                                          วันที่      เดือน                  พ.ศ. 

 

 

 
 

 

(การให้การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์) 

 

 

หมายเหตุ  การให้การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์  เฉพาะกรณีผู้ประกอบการให้ข้อมูลส่วน
บุคคลผ่านการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ สสว. ผู้ประกอบการหรือประชาชนจะต้องให้ยินยอมให้
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการลงทะเบียน 

 

 

 

 

ไม่ยินยอม ยินยอม 


