หน่วยร่วมดำเนินการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใบลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบบัญชีเดียว ปี 2564
ส่วนที่ 1 เลือกกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วม
 1. กิจกรรมอบรมสัมมนา/Workshop สำหรับผู้ประกอบการ
 2. กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ให้บริการด้านบัญชีและภาษี (Service Provider)
 3. กิจกรรมสร้างนักบัญชีชุมชน

หมายเหตุ * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้สมัคร *
ชือ่ -นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่

เลขที่บัตรประชาชน
หมู่

ซอย

อำเภอ/เขต

-

-

ถนน

รหัสไปรษณีย์

มือถือ

อีเมล์

-

ตำบล/แขวง

จังหวัด

โทรศัพท์

-

Line ID
วัน/เดือน/ปี เกิด

อายุ

ปี

ส่วนที่ 3 ข้อมูลของกิจการ
3.1 ข้อมูลทั่วไปของกิจการ *
ชื่อกิจการ (นิติบุคคล/บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์)………….................................ทะเบียนเลขที่

-

หรือ ชื่อวิสาหกิจชุมชน……………………………………………………………………………… ทะเบียนเลขที่

-

เลขที่สมาชิก สสว.

โทรศัพท์

-

-

-

/ -

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

ที่ตั้งของกิจการ  ที่อยู่เดียวกับผู้เข้าอบรม
ตำบล/แขวง

-

 เลขที่

อำเภอ/เขต

หมู่

ซอย

จังหวัด

ถนน...............................................
รหัสไปรษณีย์

มือถือ

website

อีเมล์

สถานะทางธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการ (เลือกได้ 1 ข้อ)
A นิติบุคคล
 01 บริษัทจำกัด

 10 กิจการเจ้าของคนเดียว-มีหน้าร้าน/ที่ตั้งชัดเจน

 02 ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 11 กิจการเจ้าของคนเดียว-ไม่มีหน้าร้าน

 03 ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

 12 กิจการเจ้าของคนเดียว-พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 04 บริษัทมหาชนจำกัด

 13 กิจการเจ้าของคนเดียว-หาบเร่/แผงลอย/แผงตั้ง

 05 มูลนิธิ
B

C บุคคลธรรมดาไม่จดทะเบียน

D ได้รับการจดทะเบียนตามกำหนดของหน่วยงานราชการอื่น

 06 สมาคม

 14 วิสาหกิจชุมชน

บุคคลธรรมดา จดทะเบียนตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์

 15 สหกรณ์/กลุ่มชุมชน

 07 กิจการเจ้าของคนเดียว

 16 กิจการที่จดตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2478

 08 ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน

 17 กิจการที่จดตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

 09 กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 18 กิจการที่จดตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525
E

 19 บุคคลทั่วไป/นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ที่ยังไม่มีธุรกิจ

ปีที่จัดตั้งกิจการ.............................................................. อายุกิจการ...............ปี ทุนจดทะเบียน..................................................................บาท
รายได้รวม (ปีล่าสุด)
จำนวนการจ้างงาน

 ไม่เกิน 1.8 ลบ.

 1.8-50 ลบ.

 301-500 ลบ.

 มากกว่า 500 ลบ.

 1-5 คน

 31-50 คน  51-100 คน

 6-30 คน

 51-100 ลบ.

กำไร (ขาดทุน) ณ สิ้นปี...........................................
 101-200 คน  มากกว่า 200 คน

วัตถุดิบหลักในการผลิต.............................................................................. แหล่งวัตถุดิบอยู่ในพื้นที่ตั้งธุรกิจ  ใช่
ประเภทธุรกิจ

 ภาคการผลิตเกษตร

 ภาคการค้า

 ภาคการบริการ

 ภาคการผลิตอุตสาหกรรม

ธุรกิจเป็นสินค้า OTOP  ใช่

ยี่ห้อสินค้า/บริการของธุรกิจ
 มี ได้แก่  อย.  GMP  HALAL  มอก............ ISO…………..  อื่นๆ
 ไม่มี

มีธุรกรรมต่างประเทศ  ส่งออก
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 ไม่ใช่

 ไม่ใช่

ระบุสินค้า/บริการของธุรกิจ
มาตรฐานสินค้า/บริการของธุรกิจ

 101-300 ลบ.

สนใจ/ต้องการขอรับรอง

 นำเข้า

 ในประเทศ สัดส่วน

 ไม่มี
%  ต่างประเทศ สัดส่วน

% ระบุประเทศ

3.2 ข้อมูลความต้องการพัฒนา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ด้านการผลิต

 ลดต้นทุน  เพิ่มประสิทธิภาพ

 นวัตกรรมการผลิต

 พัฒนาผลิตภัณฑ์

 ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ
ด้านการจัดการ  บุคลากร

 อื่นๆ ระบุ...............................................................

 คลังสินค้า/โลจิสติกส์  เทคโนโลยี

ด้านการตลาด  จับคู่ธุรกิจ  ตลาดออนไลน์

 พัฒนาบรรจุภัณฑ์

 อื่นๆ ระบุ...............................................................

 แสดงสินค้าในประเทศ  แสดงสินค้าต่างประเทศ ระบุ.................................

ด้านบัญชี

 การทำบัญชีที่ถูกต้อง

 ภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 อื่นๆ ระบุ...............................................................

ด้านการเงิน

 แหล่งเงินทุน

 การประกันความเสี่ยงค่าเงิน

 อื่นๆ ระบุ...............................................................

การจดทะเบียน  ทะเบียนพาณิชย์

 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  จดทะเบียนนิติบุคคล

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/บรรจุภัณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
มาตรฐานระบบการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการบุคลากร
การจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ช่องทางการตลาด/การส่งเสริมการขาย
การเงินและแหล่งเงินทุน
การบัญชีและภาษีอากร

กรณีไม่มีเลขผู้รับบริการภาครัฐท่านยินยอมให้หน่วยร่วมทำการมัครให้หรือไม่

ยินยอม

ไม่ยินยอม
ลงชื่อผู้สมัคร.......................................................
(......................................................)
วันที่……………/………......…/……………..

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นผู้ขอใช้บริการหรือยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการหรือ
ยื่น คำขอสมัค รเป็น สมาชิก SMEs ของสำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
หรือเป็น สมาชิก SMEs ในระบบหรือช่องทางการให้บริการต่างๆ ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) และได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุค คล ในการนี้ ข้าพเจ้าขอแสดง
ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลทั่วไป หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล นิติบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคล
นั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 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 อ้างอิงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า 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
 เพื่ อ ใช้ ข้ อ มู ล อั น เป็ น ประโยชน์ ใ นการบู ร ณาการ และเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล และส่ งต่ อ การพั ฒ นา
ผู้ประกอบการ SMEs กับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน
SMEs ตามภารกิจหน่วยงานต่อไป
 เพื่อการดำเนิน การติดตามและประเมินผลความสำเร็จในการส่งเสริม SMEs และติดตามประเมินผล
พัฒนาการของธุรกิจ SMEs ปีล่วงมาแล้ว
 เพื่อใช้ข้อ มูลในการจัดทำ Scoring และ Benchmark ธุร กิจ SMEs เพื่ อประโยชน์ในการส่ งเสริ ม
SMEs
 เพื่อความรวดเร็วในการใช้ข้อมูลตอบข้อซักถามของ Call Center และการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
 เพื่อการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามที่กล่าวมาข้างต้น
3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
สสว. จะจัดเก็บข้อมูลตลอดไป เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเพิกถอนการจัดเก็ บ
หรือเห็นว่าการจัดเก็บข้อมูลมิได้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานในการส่งเสริม SMEs
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้าพเจ้ายินยอมให้ สสว. เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้แก่ สสว. เพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้า
และในการดำเนินงานของ สสว. ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้นและตามที่ สสว. จะได้แจ้งเพิ่มเติมใน
ภายหลัง รวมทั้ง เปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามมติค ณะกรรมการส่งเสริม SMEs หรือตามคำร้องขอของ
คณะกรรมาธิการต่างๆหรือคำสั่งศาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือตามคำขอส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของ สสว.

เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน SMEs หรือบูรณาการด้านข้อมูลผู้ประกอบการระหว่างหน่วยงาน หรือ
เพื่อปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุค คลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
 แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนิ นการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด รวมทั้งมีสิทธิ์รับทราบถึงผลกระทบหากเจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
 ขอรับข้อมูลส่วนบุค คลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้
ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงาน
ได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
 คั ด ค้า นการเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ด เผยข้อ มู ลส่ วนบุ ค คลที่ เกี่ ย วกั บตน ที่ กฎหมายอนุ ญ าตให้ เ ก็บ 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
ที่ไม่สามารถระบุตัวบุค คลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุค คลได้ ในกรณีตามที่ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลกำหนด
 ขอให้ผู้ค วบคุมข้อมูลส่วนบุค คลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุค คล ในกรณีตามที่ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 ถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ ภายใต้ข้อกำหนดในข้อ 6
 ขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ
 ร้องเรียนในกรณีทผี่ ู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้างหรือผู้
รับจ้างของผู้ค วบคุมข้อมูลส่วนบุค คลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุค คล ฝ่ าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 สิทธิของข้าพเจ้าดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าจะนำส่งคำร้องเป็นหนังสือไปยังผู้ควบคุมข้อมูลตามสถานที่ที่อยู่ ดังนี้
“สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ชั้น G ,17 ,18 ,23
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900”
6. ผลการเพิกถอนความยินยอม
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจเพิกถอนความยินยอมให้ สสว. เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งให้ สสว. ทราบและ สสว. อาจขอทราบถึงเหตุผลแห่งการนั้น
การเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น
อนึ่ง ก่อนให้ค วามยิน ยอมข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล ซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
**(การให้การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์) (โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่องสี่เหลี่ยม)**
ไม่ยินยอม

หมายเหตุ การให้การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในระบบอิเ ล็กทรอนิกส์ เฉพาะกรณีผู้ประกอบการให้
ข้อมูลส่วนบุค คลผ่านการลงทะเบียนในระบบอิเ ล็กทรอนิกส์ของ สสว. ผู้ประกอบการหรือประชาชน
จะต้องให้ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการ
ลงทะเบียน

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

(ใช้ได้ทั้ง iOS และ Android)
สแกน QR CODE เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง

กรุณาส่งเอกสารกลับที่ e-mail : .......................................... หรือแฟกซ์ .................................... หรือ ID Line : ..........................
สอบถามเพิ่มเติม : โทร. ......................... (.......ชื่อ......),...................... (.....ชื่อ.........),......................... (........ชื่อ........)

ผ

ยินยอม

