แผนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปีงบประมาณ 2563
ครั้งที่

วันที่จัดอบรม

เวลา

ชือ่ หลักสูตร

3

30-ก.ค.-63 08.30 - 16.00 น. หลักสูตร “ข้อกำหนดและกำรตรวจประเมินมำตรฐำน ISO
9001:2015”

4

7-ส.ค.-63

08.30 - 16.00 น. หลักสูตร “มำตรฐำนกำรตรวจสอบระบบไฟฟ้ำในโรงงำน
อุตสำหกรรม”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธิบดี เรืองศิลป์ โทรศัพท์ 099-813-1687

สถานที่จัดอบรม
โรงแรม เคยู โฮม
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน
กรุ
งเทพมหำนคร
โรงแรม
เคยู โฮม
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน
กรุงเทพมหำนคร

ท่ำนสำมำรถลงทะเบียนสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรผ่ำนระบบออนไลน์ได้โดย SCAN QR Code หรือ
จัดส่งใบลงทะเบียน มำยังอีเมล smesregular2020@gmail.com

สมัครได้ถึงวันที่
28-ก.ค.-63
4-ส.ค.-63

กำหนดกำร
กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “ข้อกำหนดและกำรตรวจประเมินมำตรฐำน ISO 9001:2015”
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปีงบประมำณ 2563
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎำคม 2563 เวลำ 08.30 – 16.00 น.
ณ โรงแรม เคยู โฮม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน กรุงเทพมหำนคร
เวลำ

กิจกรรมกำรพัฒนำระบบมำตรฐำนแก่ผู้ประกอบกำร

08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00 น. – 09.15 น. ชี้แจงภำพรวมของโครงกำรและประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร
- ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ
- วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
- ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากการเข้าร่วมโครงการ
โดย ผู้แทนจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
09.15 น. - 12.00 น. ข้อกำหนดระบบบริหำรคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001
- เรื่องบริบทขององค์กร
- การนาองค์กร
- การวางแผน
- การสนับสนุน
- การปฏิบัติการ
- การประเมินสมรรถนะ และการปรับปรุง
โดย วิทยากรผู้เชีย่ วชาญด้านมาตรฐาน ISO
12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 16.00 น. กำรตรวจประเมินมำตรฐำน ISO 9001:2015
- หลักการของการตรวจประเมิน
- ประเภทของการตรวจประเมินและขั้นตอนการตรวจประเมิน
- การวางแผนการตรวจประเมิน
- การจัดทาแผนการตรวจประเมิน
- การจัดทารายงานการตรวจประเมิน (Internal Audit Check List)
- การเขียนรายงานสิง่ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด
- การตอบกลับรายงานสิง่ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด
โดย วิทยากรผู้เชีย่ วชาญด้านมาตรฐาน ISO
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 น. - 10.45 น. และ 14.30 น. - 14.45 น.
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธิบดี เรืองศิลป์ โทรศัพท์ 099-813-1687
ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
ผ่านระบบออนไลน์ได้โดย SCAN QR Code หรือ
จัดส่งใบลงทะเบียน มายังอีเมล smesregular2020@gmail.com

กำหนดกำร
กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “มำตรฐำนกำรตรวจสอบระบบไฟฟ้ำในโรงงำนอุตสำหกรรม”
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปีงบประมำณ 2563
วันศุกร์ที่ 7 สิงหำคม 2563 เวลำ 08.30 – 16.00 น
ณ โรงแรม เคยู โฮม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน กรุงเทพมหำนคร
เวลำ

กิจกรรมกำรพัฒนำระบบมำตรฐำนแก่ผู้ประกอบกำร

08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00 น. – 09.15 น. ชี้แจงภำพรวมของโครงกำรและประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร
- ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ
- วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
- ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากการเข้าร่วมโครงการ
โดย ผู้แทนจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
09.15 น. - 12.00 น. มำตรฐำนกำรตรวจสอบระบบไฟฟ้ำในโรงงำนอุตสำหกรรม
- กฎหมายความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า
- ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชายชาญ โพธิสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไฟฟ้า
12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 16.00 น. มำตรฐำนกำรตรวจสอบระบบไฟฟ้ำในโรงงำนอุตสำหกรรม
- มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า
- มาตรฐานการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชายชาญ โพธิสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไฟฟ้า

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 น. - 10.45 น. และ 14.30 น. - 14.45 น.
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธิบดี เรืองศิลป์ โทรศัพท์ 099-813-1687
ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
ผ่านระบบออนไลน์ได้โดย SCAN QR Code หรือ
จัดส่งใบลงทะเบียน มายังอีเมล smesregular2020@gmail.com

หน่วยร่วมดำเนินกำร.......สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ
..........................................................................

ใบลงทะเบียนสมัครเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563
ส่วนที่ 1 เลือกหลักสูตรทีต่ ้องกำรเข้ำอบรมเชิงปฏิบัติกำร
 กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “ข้อกำหนดและกำรตรวจประเมินมำตรฐำน ISO 9001:2015”
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
 กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “มำตรฐำนกำรตรวจสอบระบบไฟฟ้ำในโรงงำนอุตสำหกรรม”
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร คนที่ 1 *
ชือ่ -นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่
อาเภอ/เขต
เบอร์โทรศัพท์ผู้เข้าอบรม
อีเมล

-

เลขที่บัตรประชาชน
หมู่

ซอย
จังหวัด

ถนน

-

-

-

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
Line ID

มือถือ
วัน/เดือน/ปี เกิด

อายุ

ปี

ข้อมูลผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร คนที่ 2 *
ชือ่ -นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่
อาเภอ/เขต
เบอร์โทรศัพท์ผู้เข้าอบรม
อีเมล

-

เลขที่บัตรประชาชน
หมู่

ซอย
จังหวัด

ถนน

-

-

-

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
Line ID

มือถือ
วัน/เดือน/ปี เกิด

อายุ

ปี

ข้อมูลผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร คนที่ 3 *
ชือ่ -นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่
หมู่
อาเภอ/เขต
เบอร์โทรศัพท์ผู้เข้าอบรม
อีเมล

-

เลขที่บัตรประชาชน
ถนน

ซอย
จังหวัด

-

-

-

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
Line ID

มือถือ
วัน/เดือน/ปี เกิด

อายุ

ปี

ส่วนที่ 3 ข้อมูลของกิจกำร
3.1 ข้อมูลทั่วไปของกิจกำร *
ชื่อกิจการ.........................................................................................................ทะเบียนเลขที่
เลขที่สมาชิก สสว. (ถ้ามี)
ที่ตั้งของกิจการ  ที่อยู่เดียวกับผู้เข้าอบรม  เลขที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
เบอร์สถานประกอบการ
มือถือ

-

-

-

-

* กรุณาลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการกับ สสว. และหน่วยร่วม*
หมู่
จังหวัด

ซอย
website

ถนน...............................................
รหัสไปรษณีย์
อีเมล

* สถำนะทำงธุรกิจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร (เลือกได 1 ขอ)

 1. บุคคลธรรมดาที่มีธุรกิจแต่ไม่จดทะเบียนใด ๆ
 8. ห้างหุ้นส่วนจากัด
 2. กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่มีการจดทะเบียน  9. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
 3. กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่ไม่มีการจดทะเบียน  10. สหกรณ์
 4. บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์
 11. มูลนิธิ
 5. ห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล
 12. บริษัทมหาชนจากัด
 6. บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์
 13. นิติบุคคลอื่นๆ เช่น สมาคม/สถาบัน ฯลฯ ......................
 7. บริษัทจากัด
กรุณำกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในกำรวิเครำะห์กำรเข้ำร่วมกิจกรรม *
ปีที่จัดตั้งกิจการ.............................................................. อายุกิจการ...............ปี ทุนจดทะเบียน..................................................................บาท
รายได้รวม (ปีล่าสุด)  ไม่เกิน 1.8 ลบ.
 1.8-50 ลบ.
 51-100 ลบ.
 101-300 ลบ.
 301-500 ลบ.
 มากกว่า 500 ลบ.
กาไร (ขาดทุน) ณ สิ้นปี.......................................................
จานวนการจ้างงาน
 1-5 คน  6-30 คน  31-50 คน  51-100 คน
 101-200 คน  มากกว่า 200 คน
* วัตถุดิบหลักในกำรผลิต.............................................................................. แหล่งวัตถุดิบอยู่ในพื้นที่ตั้งธุรกิจ  ใช่
 ไม่ใช่
ประเภทธุรกิจ
 ภาคการผลิตเกษตร
 ภาคการค้า
 ภาคการบริการ
 ภาคการผลิตอุตสาหกรรม
ธุรกิจเป็นสินค้า OTOP  ใช่
 ไม่ใช่
* ระบุสินค้ำ/บริกำรของธุรกิจ
ยี่ห้อสินค้า/บริการของธุรกิจ
มาตรฐานสินค้า/บริการของธุรกิจ  มี ได้แก่  อย.  GMP  HALAL  มอก............ ISO…………..  อื่นๆ
 ไม่มี สนใจ/ต้องการขอรับรอง
มีธุรกรรมต่างประเทศ  ส่งออก  นาเข้า
 ไม่มี
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ในประเทศ สัดส่วน
%  ต่างประเทศ สัดส่วน
% ระบุประเทศ

3.2 ข้อมูลควำมต้องกำรพัฒนำ (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
 ลดต้นทุน  เพิ่มประสิทธิภาพ
 นวัตกรรมการผลิต
 พัฒนาผลิตภัณฑ์  พัฒนาบรรจุภัณฑ์
 ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ
 อื่นๆ ระบุ...............................................................
ด้ำนกำรจัดกำร  บุคลากร  คลังสินค้า/โลจิสติกส์  เทคโนโลยี
 อื่นๆ ระบุ...............................................................
ด้ำนกำรตลำด  จับคู่ธุรกิจ  ตลาดออนไลน์
 แสดงสินค้าในประเทศ  แสดงสินค้าต่างประเทศ ระบุ.................................
ด้ำนบัญชี
 การทาบัญชีที่ถูกต้อง
 ภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 อื่นๆ ระบุ...............................................................
ด้ำนกำรเงิน  แหล่งเงินทุน
 การประกันความเสี่ยงค่าเงิน
 อื่นๆ ระบุ...............................................................
กำรจดทะเบียน  ทะเบียนพาณิชย์  ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  จดทะเบียนนิติบุคคล
ด้ำนกำรผลิต

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

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

คำอธิบำยเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน
คะแนน
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ระดับ
ดีมาก
ดี
พอใช้
น้อย
น้อยมาก
ไม่มี

คาอธิบาย
มีการปฏิบัตอิ ยู่ในเกณฑ์ดีมาก หรือมีการปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 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

หมำยเหตุ * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

4
ดี

5
ดีมำก

หนังสือให้ควำมยินยอมในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นผู้ขอใช้บริการหรือยื่นคาขอเข้าร่วมโครงการหรือยื่น
คาขอสมัครเป็นสมาชิก SMEs ของสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) หรือเป็น
สมาชิก SMEs ในระบบหรือช่องทางการให้บริการต่างๆ ของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (สสว.) และได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ในการนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความยิน ยอมในการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลทั่วไป หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล นิติบุคคล ซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุค คลนั้น
ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
2. วัตถุประสงค์กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ประมวลผล ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ต่อผู้ให้ข้อมูลเอง
 เพื่อการประมวลผล การบริหารจัดการ การดาเนินการเกี่ยวกับคาขอรับบริการหรือเข้าร่วมโครงการต่อ สสว.
 เพื่อใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ เสนอให้ ใช้ และ/หรือปรับปรุงบริการหรือการดาเนินงานของ สสว.
 เพื่อให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อบังคับ หรือข้อกาหนดอื่นๆ ตามกฎหมาย หรือตามสัญญา
 เพื่อดาเนินการสอบทาน ตรวจสอบ อ้างอิงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ที่ได้รับจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ ติดตาม ประสานงาน แก้ไขปัญหาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ตามความ
เหมาะสม
 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการประกอบการ SMEs เพื่อการศึกษา วิจัย รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ และจัดทา
รายงานสถานการณ์ SME
 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดนโยบายการพัฒนา SMEs ของประเทศ และวางแผนจัดทาแผนแม่บทการ
ส่งเสริม SMEs รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs
 เพื่อใช้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการบูรณาการ และเชื่อมโยงข้อมูลและส่งต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ
SMEs กับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุน SMEs ตามภารกิจ
หน่วยงานต่อไป
 เพื่อการดาเนินการติดตามและประเมิน ผลความสาเร็จในการส่งเสริม SMEs และติดตามประเมิน ผล
พัฒนาการของธุรกิจ SMEs ปีล่วงมาแล้ว
 เพื่อใช้ข้อมูลในการจัดทา Scoring และ Benchmark ธุรกิจ SMEs เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม SMEs
 เพื่อความรวดเร็วในการใช้ข้อมูลตอบข้อซักถามของ Call Center และการดาเนินการเรื่องร้องเรียน
 เพื่อการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามที่กล่าวมาข้างต้น
3. ระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
สสว. จะจัดเก็บข้อมูลตลอดไป เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเพิกถอนการจัดเก็บหรือ
เห็นว่าการจัดเก็บข้อมูลมิได้เป็นประโยชน์ในการดาเนินงานในการส่งเสริม SMEs
4. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้าพเจ้ายินยอมให้ สสว. เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้แก่ สสว. เพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้าและ
ในการดาเนิน งานของ สสว. ตามวัตถุประสงค์ที่ กาหนดไว้ข้างต้น และตามที่ สสว. จะได้แจ้งเพิ่มเติมใน
ภายหลัง รวมทั้ง เปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามมติค ณะกรรมการส่งเสริม SMEs หรือตามค าร้องขอของ
คณะกรรมาธิการต่างๆหรือคาสั่งศาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือตามคาขอส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ

เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน SMEs หรือบูรณาการด้านข้อมูลผู้ประกอบการระหว่างหน่วยงาน หรือ
เพื่อปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5. สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
 ขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ค วบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
 แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดาเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน สมบูร ณ์ และไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด รวมทั้งมีสิทธิ์รับทราบถึงผลกระทบหากเจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
 ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุค คล ได้
ทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทางาน
ได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
 คั ดค้ านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิด เผยข้ อมู ลส่ วนบุค คลที่เ กี่ย วกั บตน ที่ก ฎหมายอนุญ าตให้ เ ก็ บได้
โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เมื่อใดก็ได้
 ขอให้ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลด าเนิ น การลบหรื อ ท าลาย หรื อ ท าให้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ น ข้ อ มู ล
ที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลกาหนด
 ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุค คล ในกรณีตามที่ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
 ถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ ภายใต้ข้อกาหนดในข้อ 6
 ขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ
 ร้องเรียนในกรณีทผี่ ู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้างหรือผู้
รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุค คลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุค คล ฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 สิทธิของข้าพเจ้าดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าจะนาส่งคาร้องเป็นหนังสือไปยังผู้ควบคุมข้อมูลตามสถานที่ที่อยู่ ดังนี้
“สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เลขที่ 21 อาคารทีเ อสทีทาวเวอร์ ชั้น G ,17 ,18 ,23
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900”
6. ผลกำรเพิกถอนควำมยินยอม
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจเพิกถอนความยินยอมให้ สสว. เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งให้ สสว. ทราบและ สสว. อาจขอทราบถึงเหตุผลแห่งการนั้น
การเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น
อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกาหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล ซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ไม่ยินยอม

ยินยอม

**(การให้การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์) (โปรดทำเครื่องหมำย √ ในช่องสี่เหลี่ยม)**
หมำยเหตุ การให้การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะกรณีผู้ประกอบการให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลผ่านการลงทะเบียนในระบบอิเ ล็กทรอนิกส์ของ สสว. ผู้ประกอบการหรือประชาชนจะต้องให้
ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการลงทะเบียน

ช่องทำงกำรรับข้อมูลข่ำวสำรของ สสว.

(ใช้ได้ทั้ง iOS และ Android)

ลงชื่อผู้สมัคร/ผู้ให้ควำมยินยอม.......................................................
(......................................................)
วันที่……………/………......…/……………..

สแกน QR CODE เพื่อดำวน์โหลดและติดตั้ง

กรุณาส่งเอกสารกลับที่ Email: smesregular2020@gmail.com หรือ watchira@ftpi.or.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 099-813-1687 (ธิบดี) 02-619-5500 ต่อ 571, 099-442-9496 (วัชชิระ)

