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ส่วนที่ 1 | ข้อมูลส่วนตัว 

เลขทะเบียนผู้ประกอบการ (เลขที่สมาชิกของ สสว. / OSMEP ID) .................................................................... 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................ ...... 

Name-Surname (ภาษาอังกฤษ) Mr./Mrs./Ms./ …………………………………………………………………………………. 

รหัสประจ าตัวประชาชน __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ __ - __ __ - __ 

ต าแหน่ง..................................................................Position…………………………………………………..………………… 

เบอร์โทร…………………….……… เบอรม์ือถือ.......................................Email…………………….……………………..……. 
 

ส่วนที่ 2 | ข้อมูลกิจการ/บริษัท 

หน่วยงาน/บริษัท..........................................................……………………………………..……………………………………… 

Organization/Company………………………..……………………….………………………………………………………………… 

เลขทะเบียนนิติบุคคล .................................................. ................................................................................ ....... 

ที่อยู่...................................................................................................................... ................................................ 

.............................................................................................................................................. ................................ 

เบอร์โทร…………………….……… เบอร์มือถือ.......................................Email…………………….……………………..……. 

Website………………………………………………………….…....Facebook…………………………….…………………………….. 

Instragram………………………………………………………Line@................................................................................. 

ประเภทธุรกิจ  การผลิต  การบริการ  การค้าส่ง  การค้าปลีก 

ลักษณะธุรกิจ     ผู้ส่งออก  ผู้น าเข้า  ตัวแทนขาย   ผู้ผลิต   

 อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................................................ .......................... 
 

ส่วนที่ 3 | ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส ์
 ของตกแต่งบ้าน/เฟอร์นเิจอร ์
 แปรรูป ผลติภณัฑ์ไม้    
 ฟอกหนังและผลิตภัณฑเ์ครื่องหนัง 
 

 
 สินค้าหัตถกรรม 
 เครื่องนุ่งห่ม  
 เซรามิกส์และแก้ว 
 ยางพาราและผลติภณัฑ์ยาง 

 
  อัญมณีและเครื่องประดับ 

  บรรจภุัณฑ ์
  ผลติภณัฑ์พลาสติก 
  สิ่งทอ 

 อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................................................................................................................................................................  
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

.............................................................................................................................................. ................................ 

.............................................................................................................................................. ................................ 
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ส่วนที่ 4 | Company Profile 

Company Name 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

(Company Logo) 

 

 

 

 

 

(Company Photo) 

Address 
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

Tel……………………………..…Email………………………..………………Website….……..…………..……………………….…… 

Facebook………………………………………………Instragram………………………………Line@..................................... 

Principal Owner (Mr./Mrs./Ms.) ………………………………………………………………………………..…………………….. 

Contact Person (Mr./Mrs./Ms.) ……………………………………………………………………………………………………….. 

Position………………………….……….…………Tel……………………………..…Email……………………………………………… 

Business Type ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Established Year …………….. Capital Register ………………….…… Annual revenue ……..…………………….. 

Annual Production Capacity ………………………………………. Product Brand …………………………………….....  

Company Introduction  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Product Description  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Product Certification (ISO, TIS, HALAL, etc.) / Award 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Product Photo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Product Photo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Product Photo) 
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ส่วนที่ 5 | หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม 

เกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นธุรกิจ SME ตามนิยามกฎกระทรวง ก าหนดจ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 

2. เป็นผู้ประกอบการ สสว. ในโครงการภายใต้แผนบูรณาการที่ลงทะเบียน SME ผู้รับบริการภาครัฐ 

3. เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี เช่น ห้างหุ้นส่วน วสิาหกิจชุมชน หรือ นิติ
บุคคลถูกต้องตามกฎหมาย (มีผู้ถือหุ้นเป็นชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) / ไม่มีประวัติเสียหายใน
การประกอบธุรกิจ/ ไม่มีพฤติกรรมในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และยังด าเนินธุรกิจปกติ 

4. ไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขการเข้าร่วมงาน หรือเคยบอกเลิกการเข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับ สสว. อย่าง
กะทันหัน 

5. เป็นผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าของขวัญ ของช าร่วย ของที่ระลึก สินค้าแฟชั่น เครื่องประดับ และ 
สินค้างานฝีมือ  

6. ผู้ประกอบการมีประวัติการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศกับ สสว. ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง ใน
ระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่ปี 2561 

7. ผู้ประกอบการมีความสามารถในการผลิตและจัดส่งออเดอร์จ านวนมากได้ 

8. ผู้ประกอบการสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

เกณฑ์ด้านสินค้าและบริการ 

1. ต้องเป็นสินค้าและบริการที่ไม่ผิดกฎหมาย และไม่เคยมีประวัติเสียหาย ไม่ลอกเลียนสินค้าหรือลอก
เลียนตราสินค้าของผู้อื่น ไม่เป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่เป็นสินค้า
หรือบริการที่ขัดต่อหลักศีลธรรมและจริยธรรม 

2. สินค้าและบริการที่สมัครเข้าร่วมงานและจัดแสดงต้องตรงกับหมวดสินค้าและบริการที่ระบุไว้ใน
เอกสารการสมัครเข้าร่วมงานเท่านั้น 

3. สินค้าและบริการ ที่มีเครื่องหมาย/ หนังสือรับรองคุณภาพ/ มาตรฐาน/ เช่น อย./ Halal/ GMP/ 
GMP/ HACCP/ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)/ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)/ 
IFORM ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาในล าดับแรก 

4. กรณีบริษัทของผู้ประกอบการไม่ได้ท าการผลิตเอง ต้องมีการรับรองได้ว่าเป็นสินค้าท่ีได้รับอนุญาตจาก
ผู้ผลิตแล้ว 

 

 

 



 

 

 

 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
1. สสว. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรคูหาให้แก่ผู้ประกอบการทุกราย และถือเป็น

เด็ดขาด 

2. สสว. ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก และตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว         
ไม่สามารถยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

3. ผู้ประกอบการจะต้องจ าหน่ายสินค้าตามประเภทสินค้าที่ระบุมาในใบสมัครเท่านั้น มิเช่นนั้น ทาง 
สสว. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจ าหน่ายสินค้าของท่าน และจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม  
ใด ๆ ในครั้งต่อไปของ สสว. 

4. ห้ามโอนสิทธิ์การเข้าร่วมงานให้ผู้อ่ืน และห้ามมิให้น าคูหา(พ้ืนที่)ที่ได้รับการสนับสนุนไปจัดแบ่งให้ผู้อ่ืน 
หรือให้เช่าคูหา(พ้ืนที่)เพ่ือจัดแสดงสินค้า หรือสลับคูหา(พ้ืนที่)กันเองโดยไม่ได้รับอนุญาต 

5. ความเสียหายที่ผู้ประกอบการนั้นได้กระท าขึ้นในงาน ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าเสียหายทั้งหมดเต็มจ านวน 

6. ผู้ประกอบการจะต้องเดินทางและเข้าพักตามที่ทาง สสว. ก าหนดไว้เท่านั้น 

7. ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของงานที่ระบุในคู่มือผู้เข้าร่วมงานทุกประการ หรือตามที่   
ผู้จัดงานเห็นสมควร 

 

ข้าพเจ้า.....................................................ตัวแทนของบริษัท/กิจการ.............................................. ..................... 

ต าแหน่ง........................................................เลขที่บัตรประชาชน............................................. ...........................
ขอรับรองว่าจะท าตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสว. หากไม่ปฏิบัติตามข้าพเจ้ายินดีให้ 
สสว. พิจารณาตามเห็นสมควร 

 

                        
         

     
 

 

ส่งเอกสารกลับมาได้ที่ :  

E-mail : niphaphan.k@ismed.or.th 

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ : 02-564-4000 ต่อ 4113 หรือ  

092-272-5523 

ลงชื่อ........................................................ 
      (          ) 
       .............../.................../............... 

เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัคร 
2. หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล 
3. งบแสดงฐานะทางการเงิน 
4. Profile บริษัท 
5. รูปภาพสินค้า 

 

 

 

 

(ประทับตราบริษัท) 

mailto:niphaphan.k@ismed.or.th

