หนวยรวมดําเนินการ.................................................................................

ใบลงทะเบียนสมัครเขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ป 2562
สวนที่ 1 ขอมูลผูสมัครเขารับการอบรมสัมมนา
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)

เลขที่บัตรประชาชน ----

เลขที่สมาชิก สสว.  *** กรุณาลงทะเบียน SME เพื่อเขารับบริการกับ สสว. และหนวยรวม ***
ที่อยูปจจุบัน เลขที่
หมู
ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
มือถือ
Line ID
อีเมล
วัน-เดือน-ป เกิด
อายุ
ป

สวนที่ 2 ขอมูลของกิจการ
ชื่อกิจการ.........................................................................................................ทะเบียนเลขที่ ----
เลขที่สมาชิก สสว.  *** กรุณาลงทะเบียน SME เพื่อเขารับบริการกับ สสว. และหนวยรวม ***
หมู
ซอย
ถนน...............................................
ที่ตั้งของกิจการ  ที่อยูเดียวกับผูเขาอบรม  เลขที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
มือถือ
website
อีเมล
สถานะของธุรกิจผูเ ขารวมโครงการ (เลือกได 1 ขอ)
 1. บุคคลธรรมดาทีม่ ีธุรกิจแตไมจดทะเบียนใดๆ
 2. กลุมแมบาน/กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนเครือขายวิสาหกิจชุมชนที่ยังไมจดทะเบียน
 3. กลุมแมบาน/กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนเครือขายวิสาหกิจชุมชนที่มีการจดทะเบียน
 4. บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย/พาณิชยอิเลคทรอนิกส/หางหุนสวนสามัญ/คณะบุคคล/ทะเบียนการคา
 5. บริษัทจํากัด/หางหุนสวนจํากัด/หางหุนสวนสามัญนิตบิ ุคคล/คณะบุคคลประเภทนิติบุคคล
 6. สหกรณ  7. มูลนิธิ  8. บริษัทมหาชนจํากัด  9. นิติบุคคลอื่นๆ เชน สมาคม/สถาบัน ฯลฯ
**ในกรณีที่กิจการของทานเปนนิติบุคคล กรุณากรอกขอมูลเพิ่มเติม (เพื่อเปนประโยชนในการสมัครเปนสมาชิกสสว.)**
ปที่จัดตั้งกิจการ...............................................................ทุนจดทะเบียน..................................................................
รายไดรวม (ปลาสุด)........................................................กําไร(ขาดทุน) ณ สิ้นป.......................................................
กิจการดําเนินมาแลวเกินกวา 3 ป  ใช  ไมใช
ประเภทธุรกิจ
 ภาคการผลิตเกษตร
 ภาคการคา
 ภาคการบริการ
 ภาคการผลิตอุตสาหกรรม
ระบุสินคา/บริการของธุรกิจ
มาตรฐานสินคา/บริการของธุรกิจ  มี ไดแก  อย.  GMP  HALAL  มอก............  ISO…………..  อื่นๆ
 ไมมี สนใจ/ตองการขอรับรอง
กลุมลูกคาเปาหมาย  ในประเทศ สัดสวน
%  ตางประเทศ สัดสวน
% ระบุประเทศ
จํานวนการจางงาน  1-5 คน  6-30 คน
 31-50 คน  51-100 คน  101-200 คน  มากกวา 200 คน
รายไดรวมตอป
 ไมเกิน 1.8 ลบ.  1.8-50 ลบ.  51-100 ลบ.  101-300 ลบ.  301-500 ลบ.  มากกวา 500 ลบ.

V.4.2

สวนที่ 3 ขอมูลความตองการพัฒนา (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
ดานการผลิต
ดานการจัดการ
ดานการตลาด
ดานบัญชี
ดานการเงิน
การจดทะเบียน

 ลดตนทุน  เพิ่มประสิทธิภาพ
 นวัตกรรมการผลิต
 บุคลากร  คลังสินคา/โลจิสติกส  เทคโนโลยี
 จับคูธุรกิจ  ตลาดออนไลน
 แสดงสินคาในประเทศ
 การทําบัญชีที่ถูกตอง
 ภาษีและกฎหมายที่เกีย่ วของ
 แหลงเงินทุน
 การประกันความเสีย่ งคาเงิน
 ทะเบียนการคา
 ทะเบียนพาณิชย
 ทะเบียนภาษีมลู คาเพิม่
 จดทะเบียนนิติบคุ คล

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

ประสิทธิภาพการผลิต/การควบคุมตนทุน
รูปแบบผลิตภัณฑ/บรรจุภณ
ั ฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑ
มาตรฐานระบบการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการบุคลากร
การจัดการคลังสินคาและโลจิสติกส
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ชองทางการตลาด/การสงเสริมการขาย
การเงินและแหลงเงินทุน
การบัญชีและภาษีอากร

0
ไมมี

1
นอยมาก

 พัฒนาผลิตภัณฑ  พัฒนาบรรจุภัณฑ
 อื่นๆ ระบุ...............................................
 แสดงสินคาตางประเทศ ระบุ...............................
 อื่นๆ ระบุ...............................................
 อื่นๆ ระบุ...............................................
 ทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
 อื่นๆ ระบุ...............................................
2
นอย

3
พอใช

4
ดี

5
ดีมาก

หมายเหตุ : เกณฑที่ใชในการประเมิน
คะแนน
ระดับ
คําอธิบาย
5
ดีมาก มีการปฏิบตั อิ ยูในเกณฑดีมาก หรือมีการปฏิบตั มิ ากกวารอยละ 90 ของงาน
4
ดี
มีการปฏิบตั อิ ยูในเกณฑดี ตองปรับปรุงเล็กนอย หรือปฏิบัติไดรอยละ 71-90 ของงาน
3
พอใช มีการปฏิบตั อิ ยูในเกณฑพอใช ตองปรับปรุงบางประการ หรือปฏิบัติไดรอยละ 51-70 ของงาน
2
นอย
มีการปฏิบตั ิ แตตองปรับปรุงคอนขางมาก หรือปฏิบัติไดรอยละ 31-50 ของงาน
1
นอยมาก มีการปฏิบตั ิ แตตองปรับปรุงมาก หรือปฏิบัติไดนอยกวารอยละ 30 ของงาน
0
ไมมี
ไมมีการปฏิบัติ ตองปรับปรุงโดยเรงดวน

สวนที่ 5 การเขารวมกิจกรรมภายใตโครงการ (กิจกรรมที่ 2และ3 สามารถเลือกได 1 กิจกรรมเทานั้น)

 1.ตองการเขารวมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน
 2.ตองการเขารวมกิจกรรมสรางเสริมสมรรถนะผูประกอบการในเชิงลึก (เงื่อนไขตามคุณสมบัติที่กําหนด) หรือ
 3.ตองการเขารวมกิจกรรมการทดสอบตลาดหรือเจรจาธุรกิจในตางประเทศ (ตองผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการ)

ชองทางการรับขอมูลขาวสารของ สสว.

(ใชไดทั้ง iOS และ Android)

แสกนที่ QR CODE เพื่อดาวนโหลดและติดตั้ง

กรุณาสงเอกสารกลับที่ e-mail : ismedstrong@gmail.com หรือแฟกซ 02-986-9806, 02-5642737 หรือ ID Line : bpd19
สอบถามเพิ่มเติม : 082-4502619 (วรรณภาพร),082-4502627 (ณิชาภา),082-4502630 (อัชรา),090-0905091 (ทิติยา),082-4502626 (ธีรโชติ)

V.2
V.4.2

