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หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

  ข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นผู้ขอใช้บริการหรือยื่นค าขอเข้าร่วมโครงการหรือยื่นค าขอสมัคร
เป็นสมาชิก SMEs ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หรือเป็นสมาชิก SMEs              
ในระบบหรือช่องทางการให้บริการต่างๆ ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และได้
ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ในการนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

ข้อก าหนดและเง่ือนไข 

1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล 

  ข้อมูลทั่วไป หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล นิติบุคคล ซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

2. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

   เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ประมวลผล ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ต่อผู้ให้ข้อมูลเอง 

   เพื่อการประมวลผล การบริหารจัดการ การด าเนินการเกี่ยวกับค าขอรับบริการหรือเข้าร่วมโครงการต่อ สสว.  

   เพื่อใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ เสนอให้ ใช้ และ/หรือปรับปรุงบริการหรือการด าเนินงานของ สสว.  

   เพื่อให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดอื่นๆ ตามกฎหมาย หรือตามสัญญา  

    เพื่อด าเนินการสอบทาน ตรวจสอบ อ้างอิงข้อมูลส่วนบคุคลของข้าพเจา้ ที่ได้รับจากหน่วยงานหรอืองค์กรต่างๆ 

   เพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ ติดตาม ประสานงาน แก้ไขปัญหาแก่ผู้ประกอบการ SMEs 
 ตามความเหมาะสม 

   เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการประกอบการ SMEs เพื่อการศึกษา วิจัย รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ และจัดท า
รายงานสถานการณ์ SME  

   เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายการพัฒนา SMEs ของประเทศ และวางแผนจัดท าแผนแม่บทการ
ส่งเสริม SMEs รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs  

   เพื่อใช้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการบูรณาการ และเช่ือมโยงข้อมูลและส่งต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ 
SMEs กับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน SMEs ตามภารกิจ
หน่วยงานต่อไป 

   เพื่อการด าเนินการติดตามและประเมินผลความส าเร็จในการส่งเสริม SMEs และติดตามประเมินผล
พัฒนาการของธุรกิจ SMEs ปีล่วงมาแล้ว  
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   เพื่อใช้ข้อมูลในการจัดท า Scoring และ Benchmark ธุรกิจ SMEs เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม SMEs 

   เพื่อความรวดเร็วในการใช้ข้อมูลตอบข้อซักถามของ Call Center และการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 

   เพื่อการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามที่กล่าวมาข้างต้น 

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

  สสว. จะจัดเก็บข้อมูลตลอดไป เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเพิกถอนการจัดเก็บหรือเห็นว่า            
การจัดเก็บข้อมูลมิได้เป็นประโยชน์ในการด าเนินงานในการส่งเสริม SMEs  

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

  ข้าพเจ้ายินยอมให้ สสว. เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้แก่ สสว. เพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้าและในการ
ด าเนินงานของ สสว. ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ข้างต้นและตามที่ สสว. จะได้แจ้งเพิ่มเติมในภายหลัง รวมทั้ง 
เปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามมติคณะกรรมการส่งเสริม SMEs หรือตามค าร้องขอของคณะกรรมาธิการต่างๆหรือ
ค าสั่งศาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือตามค าขอส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการ
ส่งเสริม สนับสนุน SMEs หรือบูรณาการด้านข้อมูลผู้ประกอบการระหว่างหน่วยงาน หรือเพื่อปฎิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 ขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม  

 แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ 
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด รวมทั้งมีสิทธ์ิรับทราบถึงผลกระทบหากเจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูล  
ส่วนบุคคล ได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ที่ท างานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ 

 คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บได้              
โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เมื่อใดก็ได้ 

   ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูล                
ที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลก าหนด 

   ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีตามที่ตามกฎหมายว่าด้วย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 
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 ถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ ภายใต้ข้อก าหนดในข้อ 6 

  ขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ 

 ร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมลูสว่นบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้าง
หรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

   สิทธิของข้าพเจ้าดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าจะน าส่งค าร้องเป็นหนังสือไปยังผู้ควบคุมข้อมูลตามสถานที่ที่อยู่ 
ดังนี้ 

  “ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ช้ัน G ,17 ,18 ,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900” 

6. ผลการเพิกถอนความยินยอม 

  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจเพกิถอนความยินยอมให ้สสว. เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคล
ดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งให้ สสว. ทราบและ สสว. อาจขอทราบถึงเหตุผลแห่งการนั้น 

  การเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น 

  อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อก าหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
ซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 

ลงช่ือ__________________ผู้ให้ความยินยอม 

             วันที่          เดือน            พ.ศ. 
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แบบค าขอลงทะเบยีนเพือ่เข้ารบับริการส าหรบั 
บุคคลทีส่นใจจะประกอบธรุกิจ 

 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

วันที่ยื่นค าขอ ............./............./..............(วว/ดด/พศ.) 

1.ช่ือ-สกุล*......................................................................................................................... ........................................ ............................ 

เลขบัตรประชาชน*   

2.ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่*...............................หมู่ที่.................................ซอย............................ ...................................... ................................. 

ถนน...................................................ต าบล/แขวง*........................................อ าเภอ/เขต*..................... ................................................... 

จังหวัด*...................................................รหัสไปรษณีย์*....... ....................โทรศัพท์.................................................... ............................... 

โทรศัพท์มือถือ*........................................โทรสาร............ ..........................E-mail*..................................................................................... 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความต้องการ 

2.ประเภทธุรกิจทีท่่านสนใจ * (เลือกได้ 1 ข้อ) 

2.1 ภาคการผลิตเกษตร 
 (01) การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ 
 (02) ป่าไม้และการท าไม้  
 (03) การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 (05) การท าเหมืองถ่านหินและลิกไนต์ 
 (06) การผลิตน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 
 (07) การท าเหมืองแร่โลหะ 
 (08) การเหมืองแร่และเหมืองหินอ่ืน ๆ 
 (09) การบริการที่สนับสนุนการท าเหมือนแร่ฯ 
 

2.4 ภาคการบริการ 
 (41) การก่อสร้างอาคาร 
 (42) งานวิศวกรรมโยธา 
 (43) งานก่อสร้างเฉพาะทาง 
        (รื้อถอน ติดตั้งภายใน ตกแต่งอาคาร งานพื้นราก) 
 (49) การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อล าเลียง 
 (50) การขนส่งทางน้ า 
 (51) การขนส่งทางอากาศ 
 (52) กิจกรรมที่เก่ียวกับคลังสินค้า 
           และกิจกรรมสนับสนุนการขนส่ง 
 (53) ไปรษณีย์และการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ 
 (55) ที่พักแรม 
 (56) การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 
 (58) การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่ 
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2.2. ภาคการค้า 
 (45) การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์

และจักรยานยนต์ 
 
 (46) การขายส่ง ยกเว้นการขายส่งยานยนต์และ

จักรยานยนต์ 
 (47) การขายปลีก ยกเว้นการขายปลีกยานยนต์และ

จักรยานยนต์ 
 

 
 (59) การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์ 

การบันทึกเสียงและจ าหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี 
 (60) การจัดผังรายการโทรทัศน์และกระจายเสียง 
 (61) การโทรคมนาคม บริการมีสาย และไร้สาย 
 (62) การจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้ค าปรึกษา

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
 (63) กิจกรรมการบริการสารสนเทศ webhosting 
 (64) บริการทางการเงิน ยกเว้นประกันภัย 
 (65) การประกันภัย 

   (66) บริการทางการเงินและการประกันภัย 
   (68) กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 
   (69) กฎหมายและบัญชี 
 (70) การให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการ 
 (71) งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การทดสอบและ

วิเคราะห์ทางเทคนิค 
 (72) การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์ 
 (73) การโฆษณาและการวิจัยตลาด 
 (74) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และ 
     เทคนิคอ่ืน ๆ 
 (75) กิจกรรมเก่ียวกับสัตวแพทย์ 
 (77) การให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซ่ิง 
 (78) บริการการจัดหางาน 
 (79) ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง ธุรกิจจัดน าเที่ยว 

บริการส ารองและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
 (80) บริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน 
 (81) บริการส าหรับอาคารและภูมิทัศน์ 
 (82) การบริหารส านักงาน บริการสนับสนุนส านักงาน

และบริการสนับสนุนทางธุรกิจอ่ืน ๆ 
 (84) บริหารราชการและป้องกันประเทศ รวมถึง

ประกันสังคมภาคบังคับ 
 (85) การศึกษา 
 (86) โรงพยาบาล คลีนิค ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
 (87) บริการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแล

ประจ า 
 (88) กิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยไม่มีที่พักอาศัย 
 (90) กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง 
 

5.3. ภาคการผลิตอุตสาหกรรม 
 (10) ผลิตภัณฑ์อาหาร 

 (11) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 

 (12) ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

 (13) สิ่งทอ 

 (14) เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 

 (15) เครื่องหนัง 

 (16) ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 

 (17) กระดาษและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ 

 (18) การพิมพ์และการผลิตสื่อบันทึก 

 (19) การผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก เชื้อเพลิงชีวภาพ 

 (20) เคมีภัณฑ์ 

 (21) เภสัชภัณฑ์พื้นฐานและเภสัชกรรม 

 (22) ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

 (23) ผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ท าจากแร่อโลหะ 

 (24) การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน เหล็กกล้า โลหะมีค่า 

 (25) ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากโลหะประดิษฐ์ 

 (26) ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ 

 (27) อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 (28) เครื่องจักรและเครื่องมือ 

 (29) ยานยนต์ รถพ่วงและรถก่ึงพ่วง 

 (30) อุปกรณ์ขนส่ง 

 (31) เฟอร์นิเจอร์ 

 (32) ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เก่ียวกับเครื่องประดับ อัญมณี  

ดนตรี กีฬา เกมของเล่น อุปกรณ์การแพทย์

และทันตกรรม 
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 (33) การซ่อม และการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

 (35) ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ าและระบบการปรับอากาศ 

 (36) การเก็บกักน้ า การจัดหาน้ า และการจ่ายน้ า 

 (37) การจัดการน้ าเสีย 

 (38) การเก็บรวบรวมของเสีย การบ าบัดและการ

ก าจัดของเสีย การน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ 

 (39) กิจกรรมการบ าบัด และการจัดการบริการเก็บ

ของเสียอ่ืน ๆ  

 

 

 (91) ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณพ์และกิจกรรม
ด้านวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 

 (92) กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค 
 (93) กิจกรรมด้านการกีฬา ความบันเทิงและ

นันทนาการ 
 (95) การซ่อมคอมพิวเตอร์/ของใช้ส่วนบุคคล/ของใช้ใน

ครัวเรือน 
 (96) บริการอ่ืน ๆ ส่วนบุคคล 
 (97) บริการการจ้างงานในครัวเรือนในฐานะเป็น

นายจ้างส่วนบุคคล 
 (98) การผลิตสินค้าและบริการที่ท าขึ้นเพื่อใช้ใน

ครัวเรือน ซ่ึงจ าแนกกิจกรรมได้ 
 (99) กิจกรรมองค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก 
 

3. ต้องการเข้าร่วมอบรม/ขอรับบริการส่งเสริมในโครงการใด โปรดระบุ 

 ขอรับบริการ ศูนย์ OSS  

 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SME Startup  

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ ...............................................................................................  

4. ความต้องการจากภาครัฐ 3 อันดับแรก  (ล าดับที่ 1 ส าคัญที่สุด) 

  หัวข้อ ต้องการ1 ต้องการ2 ต้องการ3 ต้องการ4 
แหล่งทุน ..............การให้ความรู้ ...............การให้สินเชื่อ ..............การให้ข่าวสาร ระบุ............................ 
ความรู้ ................การตลาด ................การเงิน ...............การบริหาร ระบุ............................ 
ตลาด ................หาตลาด ................หาสถานที่ ...............วิธีการท าตลาด ระบุ............................ 
อ่ืนๆ    ระบุ............................ 

 
************  ขอขอบพระคุณ  ************** 

 

 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
เลขท่ี 21 อาคารทีเอสที ช้ัน G,17,18,23 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
Call Center : 1301   โทรศัพท์ :  0-2298-3000  โทรสาร : 0-2273-8850 
Email : smeregister@sme.go.th 

 


