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ใบสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9
1. ข้อมูลผู้สมัคร โปรดศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจนที่สุด
ชื่อกิจการ (ไทย) ...........................................................................................(อังกฤษ).....................................................................
ชื่อ-นามสกุล ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ..................................................................Email.................................................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..............................................................................รหัสสมาชิก สสว. …............................................
ที่อยู.่ ................................................................................................................................................................................................
เขต/อาเภอ....................................................จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย.์ ................................................
โทรศัพท์......................................................... โทรสาร...............................................Website......................................................
ผู้ติดต่อ/ผู้ประสานงาน (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................................
ตาแหน่ง..........................................................โทรศัพท์...........................................Email..........................................................
ลักษณะของกิจการ
ภาคการผลิต

ภาคการค้า
ภาคบริการ
ภาคการเกษตร

ประเภทกลุ่มธุรกิจ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้
ธุรกิจหัตถกรรม
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ธุรกิจเครื่องจักรและอุปกรณ์
ธุรกิจพลาสติกและยาง
ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์
ธุรกิจสิ่งพิมพ์
ธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ ธุรกิจเซรามิก ธุรกิจเพื่อสุขภาพ
ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว และภัตตาคาร
ธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ ธุรกิจก่อสร้าง
ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจเพื่อสุขภาพ
ธุรกิจซ่อมบารุง
ธุรกิจการเกษตร

2. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร (ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมการประกวด)
2.1 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนการค้าในประเทศไทย
ทะเบียนการค้าเลขที.่ ..............................................................................วันที่จดทะเบียน...............................................................
จานวนการจ้างงาน..................................คน มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิ (ไม่รวมที่ดิน)..............................................................บาท
2.2 ยอดขายโดยประมาณในระยะ 6 เดือน ที่ผ่านมา
เดือน............................... จานวน....................................บาท เดือน.............................. จานวน.........................................บาท
เดือน............................... จานวน....................................บาท เดือน.............................. จานวน.........................................บาท
เดือน............................... จานวน....................................บาท เดือน.............................. จานวน.........................................บาท
2.3 รวมปริมาณ / มูลค่าทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ปริมาณการขายต่อปี.........................หน่วย มูลค่าทางการตลาด.....................บาท ส่วนแบ่งทางการตลาดคิดเป็นร้อยละ.............
2.4 เป็นสมาชิกของหน่วยงาน / องค์กร / สมาคมการค้าต่างๆ
2.4.1 ........................................................ 2.4.2 ......................................................... 2.4.3 .......................................................
2.5 เคยได้รับรางวัล หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติต่างๆ
2.5.1 ........................................................ 2.5.2 ......................................................... 2.5.3 .......................................................
2.6 ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีเครื่องหมายการค้า / ตรายี่ห้อ
2.6.1 ......................................................... 2.6.2 ........................................................ 2.6.3 .......................................................
2.7 ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ได้แก่......................................................................................................................................
2.8 เคยได้รับการเลือกให้เข้าร่วมงาน / กิจกรรมอื่นๆ ของ สสว. (ระบุชื่องาน / ชื่อกิจกรรมและปีทเี่ ข้าร่วม)
2.8.1.................................................................................................. ปีที่เข้าร่วม พ.ศ....................................................................
2.8.2.................................................................................................. ปีที่เข้าร่วม พ.ศ....................................................................
2.8.3.................................................................................................. ปีที่เข้าร่วม พ.ศ....................................................................

2 | ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9

3. จุดประสงค์ในการสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9
เพื่อขอรางวัลสุดยอด SMEs
เพื่อประเมินศักยภาพขององค์กร
เพื่อทราบแนวทางการปรับปรุงองค์กร
เพื่อทราบแนวทางการประยุกต์ของเกณฑ์รางวัลในการพัฒนาองค์กร
4. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากช่องทางไหน
วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ เว็บไซต์ Social media อื่นๆ................
5. ท่านคาดว่าจะได้รับความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร จากการเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9
หรือไม่
ได้
ไม่ได้
เอกสารประกอบการสมัคร
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

2. โบรชัวร์ / รูปถ่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการ / Company Profile

ข้าพเจ้าขอรับรองข้อมูลและรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร และข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วม
โครงการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ที่กาหนดทุกประการ และขอให้ข้อมูลรายละเอียดตามที่ระบุ เพื่อประโยชน์ในการเข้า
ร่วมโครงการนี้เท่านั้น ทั้งนี้ มติใดๆ ของการประกวด ตลอดจนการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ลงชื่อ.........................................................................
ชื่อตัวบรรจง..............................................................
ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ
วันที่ยื่นใบสมัคร............../............../.......................

ประทับตรา

กรุณาส่งกลับมาที่ :
ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร
โทรสาร 0 2931 7870
หรือ บริษัท ออน อาร์ต ครีเอชั่น จากัด
เลขที่ 59/21 อาคารเนตรทราย ซอยลาดพร้าววังหิน 4
ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
หรือ E-mail: onart.project@gmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
SMEs National Awards และ SMEs Start up Awards
คุณพรพรหม บุญถนอม
โทรศัพท์ 09 7224 9933 I อีเมล์ onart.project@gmail.com
SMEs National Awards
คุณยุธิชล ศรีตัญญู
โทรศัพท์ 0 2619 5500 ต่อ 576 I อีเมล์ yutichol@ftpi.or.th
SMEs Start up Awards
คุณศาตพร เผ่าสกุลทอง
โทร 0 2619 5500 ต่อ 585 I อีเมล์ Saataporn@ftpi.or.th
สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ :
www.smesnationalawards.com

***** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2560*****

