NEC-F01

โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC)
บริหารโครงการ โดย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

ใบสมัครเขารวมโครงการ
วันที่สมัคร

/
วันที่

/ 2 5
เดือน

(เลือกเพียงขอเดียว ใหตรงกับนิยามในกรอบ)

พ.ศ. (กรอกเปนตัวเลข)

1.

หมายเหตุ : ผูสมัครจะตองผานการสอบขอเขียน สอบปฏิบัติ
และหรือสอบสัมภาษณกอน จึงจะไดเขารวมโครงการ

1.
2.
3.
4.
5.

รูปถาย
ขนาด 3 ซม.

สถานภาพผูส มัคร

2.
3.

วางงาน
เพิ่งสําเร็จการศึกษา
ทายาทธุรกิจ

4.
5.

ประกอบอาชีพ
ผูประกอบการ

คํานิยาม “สถานภาพผูสมัคร”
วางงาน หมายถึง ไมมีงานทําอันเนื่องจากหางานไมได ลาออกจากงาน หรือวางงานจากการปดกิจการ หรือถูกเลิกจาง และผูที่จบการศึกษา
มาเปนเวลาเกิน 1 ป และยังหางานทําไมได
เพิ่งสําเร็จการศึกษา หมายถึง ผูที่จบการศึกษาสายอาชีพระดับ ปวช. ขึ้นไป โดยจบการศึกษามาแลวไมเกิน 1 ป และยังหางานทําไมได
ทายาทธุรกิจ หมายถึง ลูกหลาน หรือคูสมรส ที่กําลังเตรียมตัวสืบทอดกิจการของครอบครัว
สําหรับผูที่ยังไมรับการวางตัวใหเปนผูสืบทอดกิจการ ยังไมถือเปนทายาทธุรกิจ
ประกอบอาชีพ หมายถึง ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ แมบาน ผูประกอบการอาชีพอิสระ หรืออาชีพอื่นๆ
• อาชีพอิสระ หมายถึง ผูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะดาน เชน แพทย ทนายความ ผูตรวจสอบบัญชี สถาปนิก วิศวกร เปนตน
• อาชีพอื่น ๆ หมายถึง ผูที่รับจางอิสระ ไมไดจดทะเบียนกิจการ เชน รับจางออกแบบ รับจางขนสง พนักงานขายตรง เปนตน
ผูประกอบการ หมายถึง ผูที่มีกิจการเปนของตนเอง และดําเนินการมาแลวไมเกิน 3 ป
วิธีการเลือก ใหเลือกเพียงขอเดียว กรณีที่เขาขายมากกวา 1 สถานภาพ ใหเลือกสถานภาพหลัก เชน เปนทั้งผูประกอบการและทายาทธุรกิจ
ใหถือวาการเปนผูประกอบการเปนสถานภาพหลัก

* หมายถึงขอมูลที่ตองกรอก
*** สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล (กรอกทุกคน) ***
นาย
นาง
นางสาว * ชื่อตัว ............................... * นามสกุล ......................................................
วัน/เดือน/ปเกิด
/
/
* เลขประจําตัวประชาชน -

*

ชาย

หญิง

-

-

ที่อยูปจ จุบัน ชื่ออาคาร/หมูบาน................................... เลขที่ ........... หมูที่ ........ ซอย ........................... ถนน ........................................
ตําบล/แขวง .............................. * อําเภอ ..................................... * จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย
โทรศัพท

มือถือ

0
0

8

-

-

-

โทรสาร

-

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

ชื่อบุคคลใกลชิดเพื่อติดตอกรณีฉกุ เฉิน ................................................................................ ความสัมพันธกับผูสมัคร .................................
โทรศัพท(บาน) 0 มือถือ 0 8 โปรดเขียนวงกลม
1. เชื้อชาติ
2. ศาสนา
3. อายุ
4. การศึกษา

{ ลอมรอบหมายเลขของคําตอบที่เลือก
ไทย
2. อื่นๆ ระบุ............................................
1. พุทธ
2. คริสต 3. อิสลาม
4. ฮินดู
1. นอยกวา 20 ป
3. 31-40 ป
2. 20-30 ป
4. 41-50 ป
1. สําเร็จการศึกษาระดับ
(1) อาชีวศึกษา/ปวช./มัธยมปลาย (4) ปริญญาโทหรือสูงกวา
(2) อนุปริญญา/ปวส./ปวท.
(5) ต่ํากวามัธยมปลาย
(3) ปริญญาตรี
(6) อื่นๆ ระบุ........................
สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ...................... สาขา .............................................
ชื่อสถาบันการศึกษา .................................................................................
1.

NEC-F01 ใบสมัครเขารวมโครงการ

5.
5.
6.
2.

อื่นๆ ระบุ................................
51-60 ป
มากกวา 60 ป
กําลังศึกษาระดับ
(1) ปริญญาตรี
(2) ปริญญาโทหรือสูงกวา
(3) อื่นๆ ระบุ......................

หนา 1

NEC-F01

โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC)
บริหารโครงการ โดย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

5. สถานภาพในปจจุบัน 1. วางงาน เพราะเหตุใด (ตอบเพียงขอเดียว)
(1) หางานไมได........... ป
(เลือกเพียงขอเดียว
(2) ลาออก เนื่องจาก
ตามคํานิยามใน
1. เกษียณอายุ
หนา 1)
2. เกษียณกอนครบกําหนด
3. อื่นๆ ระบุ.................................
(3) ปดกิจการ
2. เพิ่งสําเร็จการศึกษาไมเกิน 1 ปและยังหางานไมได
3. ทายาทธุรกิจ
4. ประกอบอาชีพ
5. ผูประกอบการ (ดําเนินธุรกิจมาแลวไมเกิน 3 ป)

(ขามไปตอบ สวนที่ 3 ขอมูลโครงการ/ธุรกิจทีส่ นใจ)
(ขามไปตอบ สวนที่ 3 ขอมูลโครงการ/ธุรกิจทีส่ นใจ)
(ตอบตอ ขอ 6 กรณีเปนทายาทธุรกิจ)
(ขามไปตอบ ขอ 7 กรณีประกอบอาชีพ)
(ขามไปตอบ สวนที่ 2 ขอมูลกิจการ)

6. กรณีเปนทายาทธุรกิจ

ครอบครัวของทานมีประเภทธุรกิจของกิจการ คือ

สําหรับเจาหนาที่ : รหัส TSIC

การผลิต โปรดระบุประเภทสินคาที่ผลิต .................................................................................................................
2. การบริการ (โดยไมมีการผลิตใด ๆ) โปรดระบุลักษณะของบริการ .............................................................................
3. การคาสง (ซื้อมา-ขายไป โดยไมมีการผลิต) โปรดระบุประเภทสินคา .........................................................................
4. การคาปลีก (ซื้อมา-ขายไป โดยไมมีการผลิตหรือคาสง) โปรดระบุประเภทสินคา ........................................................
1.

7. กรณีประกอบอาชีพ
1.

ปจจุบันทานประกอบอาชีพแบบใด (ตอบเพียงขอเดียวเฉพาะอาชีพหลัก)
พนักงานเอกชน ระบุภาควิสาหกิจ
2. อื่น ๆ
1) การผลิต
1) ขาราชการ
4) อาชีพอิระ (คํานิยามในหนา 1)
2) การคา
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5) อาชีพอื่นๆ (คํานิยามในหนา 1)
3) การบริการ
3) การบริการ

สวนที่ 2 ขอมูลกิจการ (ตอบเฉพาะผูประกอบการ)
* ชื่อสถานประกอบการ ..................................................................................................................................................................
ที่ตั้งปจจุบัน ชื่ออาคาร/หมูบาน................................... เลขที่ ........... หมูที่ ........ ซอย ........................... ถนน ........................................
ตําบล/แขวง .............................. * อําเภอ ................................ * จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย
โทรศัพท 0 -

โทรสาร

-

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

0 -

-

Website...................................................................................

* ทานดําเนินธุรกิจมานานเพียงใด

* ธุรกิจของทานอยูในรูปแบบใด * วัตถุประสงคหลักที่เขารวมโครงการ

(ตอบเพียงขอเดียว)

(ตอบเพียงขอเดียว)

1.
2.

ไมเกิน 3 ป เริ่มป พ.ศ. ..................
มากกวา 3 ป เริม่ ป พ.ศ. ...................

จํานวนพนักงานประจํา ................................. คน
เงินลงทุน (ไมรวมที่ดิน) ............................... บาท

* ประเภทธุรกิจของกิจการ คือ

1.
2.
3.
4.

(ตอบเพียงขอเดียว)

เจาของคนเดียว
มีหุนสวน/หางหุนสวนจํากัด
บริษัทจํากัด
อื่นๆ ระบุ ..............................

1.
2.
3.
4.

เพื่อดําเนินธุรกิจเดิม
เพื่อเปลี่ยนธุรกิจใหม
เพื่อจัดตั้งธุรกิจใหมนอกเหนือธุรกิจเดิม
อื่นๆ ระบุ ............................................

สําหรับเจาหนาที่ : รหัส TSIC

การผลิต โปรดระบุประเภทสินคาที่ผลิต .................................................................................................................
2. การบริการ (โดยไมมีการผลิตใด ๆ) โปรดระบุลักษณะของบริการ .............................................................................
3. การคาสง (ซื้อมา-ขายไป โดยไมมีการผลิต) โปรดระบุประเภทสินคา .........................................................................
4. การคาปลีก (ซื้อมา-ขายไป โดยไมมีการผลิตหรือคาสง) โปรดระบุประเภทสินคา ........................................................
1.

NEC-F01 ใบสมัครเขารวมโครงการ

หนา 2

NEC-F01

โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC)
บริหารโครงการ โดย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

สวนที่ 3 ขอมูลโครงการ/ธุรกิจที่สนใจและกําลังลงทุนในอนาคต
* 1. ทานมีโครงการหรือธุรกิจที่สนใจหรือกําลังจะลงทุนในอนาคต หรือเพิ่งเริม่ ลงทุน หรือไม
1. มี
2. ไมมี

(ขามไปตอบ สวนที่ 4 ความตองการเขารับการฝกอบรม)

* 2. ชื่อโครงการ/ธุรกิจ หรือลักษณะธุรกิจ ...................................................................................................................................
* 3. ทานวางแผนที่จะเริ่มดําเนินงานโครงการหรือธุรกิจที่สนใจหรือกําลังจะลงทุน หรือเพิ่งเริม่ ลงทุนเมื่อใด
ทันทีหลังจากการฝกอบรมสิ้นสุด
2. ภายใน..............ป (ไมเกิน 3 ป)
1.

* 4. โครงการหรือธุรกิจทีท่ านสนใจหรือกําลังจะลงทุน หรือเพิ่งเริ่มลงทุน เปนธุรกิจประเภทใด
สําหรับเจาหนาที่ : รหัส TSIC
การผลิต โปรดระบุประเภทสินคาที่ผลิต .................................................................................................................
2. การบริการ (โดยไมมีการผลิตใด ๆ) โปรดระบุลักษณะของบริการ .............................................................................
3. การคาสง (ซื้อมา-ขายไป โดยไมมีการผลิต) โปรดระบุประเภทสินคา .........................................................................
4. การคาปลีก (ซื้อมา-ขายไป โดยไมมีการผลิตหรือคาสง) โปรดระบุประเภทสินคา ........................................................
่ นใจหรือกําลังจะลงทุนในอนาคต หรือเพิ่งเริม่ ลงทุน ตองใชเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ ........................ บาท
5. โครงการหรือธุรกิจทีส
โดยมีแหลงเงินทุน คือ
1.

เงินทุนของตนเอง ......................... บาท (รวมทั้งเงินกูยมื ทีไ่ มเสียดอกเบี้ย)
2. เงินกู ............................................ บาท (เฉพาะเงินกูที่ตองเสียดอกเบี้ยเทานั้น) โดยมีแหลงเงินกู คือ
{ 1. สถาบันการเงิน
{ 4. หนวยงานเอกชน
{ 2. ญาติพี่นอง
{ 5. หนวยงานของรัฐ
{ 3. เพื่อน
{ 6. อื่นๆ ระบุ.........................................
1.

6. ธุรกิจที่สนใจ/กําลังลงทุน หรือเพิ่มเริ่มลงทุนนั้น มีแผนธุรกิจ

(ทีค่ ิดไวหรือเขียนขึ้น) อยูหรือยัง

มีแผนธุรกิจแลว
2. กําลังจัดทําแผนธุรกิจ
3. ไมมี
1.

7. ทานตั้งใจจัดตั้งธุรกิจของทานในรูปแบบใด
บุคคลธรรมดา
2. หางหุนสวนจํากัด
3. หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล
4. บริษัทจํากัด
5. อื่นๆ ระบุ................................................................................
1.

8. หากทานไดจัดตั้งกิจการของทานเรียบรอยแลว ทานคิดวาจะมีการจางงานหรือไม

มี จํานวน .............. คน (ภายในปแรก)
2. ไมมี
1.
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หนา 3

NEC-F01

โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC)
บริหารโครงการ โดย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

สวนที่ 4 ความตองการเขารับการฝกอบรมภายใตโครงการ NEC
โปรดสอบถามขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและรายชื่อหนวยรวมดําเนินงานจากเจาหนาทีผ่ ูรับสมัคร
หรือดูไดจากเว็บไซต http://nec.dip.go.th หรือตารางฝกอบรมโครงการ NEC
*1. หนวยรวมดําเนินงานที่ทานตองการเขาฝกอบรมและรับการปรึกษาแนะนํา คือ
.........................................................................................................................................................................................................
จังหวัดที่มกี ารฝกอบรม ............................................... ระยะเวลาฝกอบรม ระหวางวันที่ ............................................................
*2. วัตถุประสงคหลักที่ทานสมัครเขารวมโครงการ คือ (โปรดเลือกเพียงขอเดียว)
1. เพื่อจัดตัง้ ธุรกิจของตนเองเปนครั้งแรก (รวมถึงตั้งธุรกิจดวยการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส)
2. เพื่อลงทุนในธุรกิจใหม ที่เปลี่ยนแนวไปจากธุรกิจเดิม
3. เพื่อเตรียมตัวรับสืบทอดกิจการ ในฐานะทายาทธุรกิจ
4. เพื่อปรับปรุงหรือสรางความเขมแข็งใหกิจการเดิม หรือเริ่มสงออก
5. เพื่อขยายกิจการ/เพิ่มสาขา
6. เพื่อสรางแฟรนไชส

คํารับรองของผูสมัคร
ขาพเจารับรองวาขาพเจาไมเคยเขารับการอบรมหรือบมเพาะภายใตโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC) มากอน และ
หากขาพเจาไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการในครั้งนี้ ขาพเจาจะเขารวมกิจกรรมตามหลักสูตรของหนวยรวมดําเนินงานโดยตลอดหรือ
ตามหลักเกณฑที่กําหนด รวมทั้งจะรวมมือใหขอมูลแกกรมสงเสริมอุตสาหกรรม หนวยรวมดําเนินงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับมอบหมาย
ในการติดตามผลสัมฤทธิ์จากการเขารวมโครงการของขาพเจา
(ลายมือชื่อ)
(ตัวบรรจง)

............................................................ ผูสมัคร
(..........................................................)
วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ.............

สําหรับเจาหนาที่
หลักฐานประกอบการยื่นสมัคร

การนัดหมาย หรือสงตอหนวยรวมฯอื่น

ใบสมัคร
สําเนาบัตรประชาชน เลขประจําตัว
สําเนาหลักฐานการศึกษา วุฒิการศึกษา ..........................................................
เอกสารรับรองการทํางาน ชื่อหนวยงาน ...........................................................
..........................................................................................................................

นัดสอบขอเขียน วันที่ ....................................
นัดสอบปฏิบัติ วันที่ ......................................
นัดสัมภาษณ วันที่ ........................................
เห็นควรสงตอหนวยรวมฯอื่น คือ
.......................................................................

(ลายมือชื่อ)
............................................................
ผูตรวจใบสมัคร
(ตัวบรรจง)
(..........................................................)
หนวยรวมดําเนินงาน .................................................................
วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ.............
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