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โครงการ สร้างและพัฒนาผูป้ ระกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
บริหารโครงการ โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
สถานภาพผู้สมัคร
วันที่สมัคร
/
/ 2 5
(เลือกเพียงข้อเดียว ให้ตรงกับนิยามในกรอบ)
วันที่
เดือน
พ.ศ. (กรอกเป็นตัวเลข)
1. อยู่ระหว่างศึกษาหรือนักศึกษาจบใหม่
หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
2. ทายาทเจ้าของกิจการ
และหรือสอบสัมภาษณ์ก่อน จึงจะได้เข้าร่วมโครงการ
3. ผู้ประกอบอาชีพอื่นอยู่แล้ว 4. ผู้ประกอบการ
1.
2.
3.
4.

รูปถ่าย
ขนาด 3
ซม.

คานิยาม “สถานภาพผู้สมัคร”
อยู่ระหว่างศึกษาหรือนักศึกษาจบใหม่ ซึ่งมีแนวคิดและตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur)
ทายาทเจ้าของกิจการ ที่เตรียมตัวเข้ารับการสืบทอดกิจการหรือร่วมบริหารกิจการด้วยการขยายกิจการหรือจัดตั้งธุรกิจใหม่เป็นของ
ตนเอง
ผู้ประกอบอาชีพอื่นอยู่แล้ว เช่น ข้าราชการ พนักงาน ผู้ประกอบการวิชาชีพอิสระ (เช่น สถาปนิก, ทนายความ ฯลฯ) หรือผู้รับจ้าง
อิสระแต่ตั้งใจจะเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจในระยะ 1-3 ปีที่ผ่านมา แต่ธุรกิจยังไม่เข้มแข็งจาเป็นต้องได้รบั ความรู้และการบ่มเพาะในการ
สร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง
วิธีการเลือก ให้เลือกเพียงข้อเดียว กรณีที่เข้าข่ายมากกว่า 1 สถานภาพ ให้เลือกสถานภาพหลัก เช่น เป็นทั้งผู้ประกอบการและ
ทายาทธุรกิจ ให้ถือว่าการเป็นผู้ประกอบการเป็นสถานภาพหลัก

* หมายถึงข้อมูลที่ต้องกรอก
*** ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (กรอกทุกคน) ***
*  นาย  นาง  นางสาว * ชื่อตัว ............................... * นามสกุล ......................................................  ชาย  หญิง
วัน/เดือน/ปีเกิด
/
/
* เลขประจาตัวประชาชน ทีอ่ ยู่ตามบัตรประชาชน ชื่ออาคาร/หมูบ่ ้าน................................... เลขที่ ........... หมู่ที่ ........ ซอย ........................... ถนน ...........................
ตาบล/แขวง .............................. * อาเภอ ..................................... * จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์…………………………………
ที่อยู่ติดต่อได้  ตามที่อยู่ข้างต้น

 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เลขที่............... หมู่ที่ …....... หมู่บา้ น................................................ซอย ………........................... ถนน ............................................................
ตาบล/แขวง .............................. * อาเภอ ..................................... * จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย…์ …………………………….
โทรศัพท์ที่บ้านพัก
โทรสาร

0 -

0 -

-

มือถือ

0

สาเร็จการศึกษา ปี พ.ศ...................... สาขา..........................................
ชื่อสถาบันการศึกษา...............................................................................
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

-

E-mail ......................................................................................

โปรดเขียนวงกลม  ล้อมรอบหมายเลขของคาตอบที่เลือก
1. อายุ
1. น้อยกว่า 20 ปี
3. 31-40 ปี
2. 20-30 ปี
4. 41-50 ปี
2. การศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาระดับ
(1) อาชีวศึกษา/ปวช./มัธยมปลาย (4) ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(2) อนุปริญญา/ปวส./ปวท.
(5) ต่ากว่ามัธยมปลาย
(3) ปริญญาตรี
(6) อื่นๆ ระบุ.....................................
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-

5. 51-60 ปี
6. มากกว่า 60 ปี
2. กาลังศึกษาระดับ
(1) ปริญญาตรี
(2) ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(3) อื่นๆ ระบุ......................
คณะ ..................................................
ชั้นปีที่........
สถาบัน ...............................................
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3. สถานภาพในปัจจุบัน
(เลือกเพียงข้อเดียว
ตามคานิยามใน
หน้า 1)

1.
2.
3.
4.

อยู่ระหว่างศึกษาหรือนักศึกษาจบใหม่
ทายาทเจ้าของกิจการ
ผู้ประกอบอาชีพอื่นอยู่แล้ว
ผู้ประกอบการ (ดาเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี)
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(ข้ามไปตอบ ส่วนที่ 3 ข้อมูลโครงการ/ธุรกิจทีส่ นใจ)
(ข้ามไปตอบ ส่วนที่ 2 ข้อมูลกิจการ)
(ข้ามไปตอบ ข้อ 4 กรณีผู้ประกอบอาชีพอื่นอยู่แล้ว)
(ข้ามไปตอบ ส่วนที่ 2 ข้อมูลกิจการ)

4. กรณีประกอบอาชีพ ปัจจุบนั ท่านประกอบอาชีพแบบใด (ตอบเพียงข้อเดียวเฉพาะอาชีพหลัก)
1. พนักงานเอกชน ระบุภาควิสาหกิจ
2. อื่น ๆ
1) การผลิต
1) ข้าราชการ / พนักงานของรัฐ
2) การค้า
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3) การบริการ
5) อาชีพอื่นๆ ……………....................................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลกิจการ (ตอบเฉพาะผู้ประกอบการและทายาทธุรกิจ)
รหัสผู้รับบริการ (ประเภทหน่วยงาน) -C
* ชื่อสถานประกอบการ ..........................................รหัสทะเบียนนิตบิ ุคคล 13 หลัก (ถ้ามี) 
 สานักงานใหญ่  รหัสสาขากิจการ(ถ้ามี)……………..ชื่อสาขา(ถ้ามี)…………............….เลขทะเบียนโรงงาน(ถ้ามี)……………………
เลขบัตรประชาชนเจ้าของกิจการ  ชื่อเจ้าของกิจการ…………………………………………………..
 ที่อยู่ติดต่อได้  ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
ที่ตั้งปัจจุบัน ชื่ออาคาร/หมู่บา้ น................................... เลขที่ ........... หมู่ที่ ........ ซอย ........................... ถนน ........................................
ตาบล/แขวง .............................. * อาเภอ ................................ * จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ 0 -

-

โทรสาร

0 -

-

E-mail ......................................................................................... Website...................................................................................
* ท่านดาเนินธุรกิจมานานเพียงใด
(ตอบเพียงข้อเดียว)
1. ไม่เกิน 3 ปี เริ่มปี พ.ศ. .................. 2. มากกว่า 3 ปี เริ่มปี พ.ศ. ...................
จานวนพนักงานประจา ................. คน มูลค่าการจ้างงาน ............................ บาทต่อเดือน
เงินลงทุน (ไม่รวมที่ดิน) ........................ บาทมูลค่ายอดขายปัจจุบนั .................... บาทต่อปี

* ธุรกิจของท่านอยู่ในรูปแบบใด
(ตอบเพียงข้อเดียว)
1. เจ้าของคนเดียว
2. มีหุ้นส่วน/ห้างหุ้นส่วนจากัด
3. บริษัทจากัด
4. อื่นๆ ระบุ ..............................

*ประเภทธุรกิจของกิจการ คือ โปรดระบุรายละเอียดธุรกิจ...........................................................................................................
 1. การผลิต  2. การค้าปลีก (ซื้อมา-ขายไป โดยไม่มีการผลิต)
 3. การค้าส่ง (ซื้อมา-ขายไป โดยไม่มีการผลิต)
 4. การบริการ
โปรดระบุประเภทธุรกิจ ค้นหาข้อมูลได้ที่ URL: http://necsystem.dip.go.th/tsic.aspx
รหัส TSIC (5 หลัก)*
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลโครงการ/ธุรกิจที่สนใจและกาลังลงทุนในอนาคต
* 1. ท่านมีโครงการหรือธุรกิจที่สนใจหรือกาลังจะลงทุนในอนาคต หรือเพิ่งเริ่มลงทุน หรือไม่
 1. มี
 2. ไม่มี
* 2. ชื่อโครงการ/ธุรกิจ หรือลักษณะธุรกิจ..................................................................................................................................................
(ตอบเพียงข้อเดียว)
 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์  7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
 8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  9. อุตสาหกรรมดิจิตอล  10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
* 3. ท่านวางแผนที่จะเริ่มดาเนินงานโครงการหรือธุรกิจที่สนใจหรือกาลังจะลงทุน หรือเพิ่งเริ่มลงทุนเมื่อใด
 1. ทันทีหลังจากการฝึกอบรมสิ้นสุด  2. ภายใน..............ปี (ไม่เกิน 3 ปี)
คารับรองของผู้สมัคร
ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าไม่เคยเข้ารับการอบรมหรือบ่มเพาะภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) มาก่อน และ
หากข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรของหน่วยร่วมดาเนินงานโดยตลอดหรือ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด รวมทั้งจะร่วมมือให้ข้อมูลแก่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หน่วยร่วมดาเนินงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ในการติดตามผลสัมฤทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการของข้าพเจ้า
(ลายมือชื่อ)
(ตัวบรรจง)
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

............................................................
ผู้สมัคร
(..........................................................)
วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ.............
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