ใบลงทะเบียนสมัครเขารวมโครงการพัฒนาผูประกอบการใหม (Early Stage) ป 2562

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ชือ่ -นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)
เลขที่บัตรประชาชน - - หมายเลขผูร บั บริการภาครัฐ
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่
หมู่
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์
Line ID
ส่วนที่ 2 ข้อมูลธุรกิจ
ที่ตั้งธุรกิจ  ที่อยู่เดียวกับปัจจุบัน  อื่น ๆ (โปรดระบุ)
เลขที่
หมู
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
สถานะของธุรกิจในปจจุบัน มีแนวคิดทําธุรกิจ/สนใจทําธุรกิจและคาดวาจะทํา  ดาเนินธุรกิจมาแลวไมเกิน 3 ป  ดาเนินธุรกิจมาแลวเกิน 3 ป
ประเภทธุรกิจ  ภาคการผลิตเกษตร (เลือกรูปแบบธุรกิจในส่วนที่ 4.1)  ภาคการค้า (เลือกรูปแบบธุรกิจในส่วนที่ 4.2)
 ภาคการบริการ (เลือกรูปแบบธุรกิจในส่วนที่ 4.3)
 ภาคการผลิตอุตสาหกรรม (เลือกรูปแบบธุรกิจในส่วนที่ 4.4)
ชื่อธุรกิจผู้เข้าร่วมโครงการ
ระบุสินค้า/ยี่ห้อ/บริการของธุรกิจ
เป็นสินค้า OTOP  ใช่  ใช่ไม่
จานวนคนทางาน (พนักงานประจาและรวมเจ้าของกิจการ)  1-5 คน  6-10 คน  11-20 คน  21-30 คน  มากกว่า 30 คน
ทุนจดทะเบียน/ทุนตั้งกิจการ  10,000-50,000  50,001-100,000  100,001-500,000  500,001- 1 ล้าน  > 1 ล้าน
รายได้รวมต่อปี (ณ สิ้นปีก่อนหน้า)  0-50,000  50,001-100,000  100,001-500,000  500,001- 1 ล้าน  > 1 ล้าน
กาไร (ณ สิ้นปีก่อนหน้า)  < 0  0-50,000  50,001-100,000  100,001-500,000  500,001- 1 ล้าน  > 1 ล้าน
สถานะของธุรกิจผู้เข้าร่วมโครงการ (เลือกได้ 1 ข้อ)
 นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ที่ยังไม่มีธุรกิจ
 บุคคลธรรมดา (รวมทหาร/ตารวจ) ที่ยังไม่มีธุรกิจ
 บุคคลธรรมดาที่มีธุรกิจแต่ไม่จดทะเบียนใดๆ ลักษณะกิจการเจ้าของคนเดียวแบบ
 มีหน้าร้าน/ที่ตั้งชัดเจน  ไม่มีหน้าร้าน  กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  หาบเร่แผงลอย
 กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ยังไม่จดทะเบียน
 กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่มีการจดทะเบียน
(ระบุหมายเลขทะเบียน)
 บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียน  พาณิชย์  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ห้างหุ้นส่วนสามัญ  คณะบุคคล  ทะเบียนการค้า
(ระบุหมายเลขทะเบียน)
 นิติบุคคลรูปแบบ  บริษัทจากัด  ห้างหุ้นส่วนจากัด  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  คณะบุคคลประเภทนิติบุคคล
 บริษัทมหาชนจากัด  นิติบุคคลอื่นๆ เช่น สมาคม/สถาบัน ฯลฯ
(ระบุหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล)
 อื่นๆ ไม่สามารถระบุได้
วัตถุดิบหลักในการผลิต
แหล่งวัตถุดิบอยู่ในพื้นที่ตั้งธุรกิจ  ใช่  ไม่ใช่
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ในประเทศ สัดส่วน
%  ต่างประเทศ สัดส่วน
% ระบุประเทศ
ส่วนที่ 3 ความพร้อมในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
ความพร้อมในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. พร้อมเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (ระยะเวลา 1-2 วัน)
2. พร้อมเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนธุรกิจ (ระยะเวลา 1 วัน)
3. พร้อมให้ทีมที่ปรึกษาเข้าพบ ณ สถานที่ผลิต
4. พร้อมปรับปรุงและพัฒนาสินค้าตามคาแนะนา
5. พร้อมออกงานแสดงสินค้า/จาหน่ายสินค้า
6. พร้อมดาเนินการจดทะเบียนที่บ่งบอกว่าเป็นภาษีสาหรับการประกอบธุรกิจ
ทานมีความประสงคจะพัฒนาหรือแกปญ
 หาในดาน นวัตกรรม/IoT การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/บริการ
กลยุทธการตลาด กลยุทธการเงิน อื่นๆ (ระบุ)
กรณีไม่มีเลขผูรับบริการภาครัฐท่านยินยอมใหหน่วยร่วมดาเนินการสมัครให  ใช่  ไม่ใช่

(ลงชื่อผู้สมัคร)

ส่วนที่ 4 ระบุประเภทธุรกิจ (เลือกได้ 1 ข้อ)
4.1 ภาคการผลิตเกษตร
 01 การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์
 02 ป่าไม้และการทาไม้ (Forestry and logging)
 03 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
4.3 ภาคการบริการ
 41 การก่อสร้างอาคาร
 42 งานวิศวกรรมโยธา
 43 งานก่อสร้างเฉพาะทาง
 49 การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลาเลียง
 50 การขนส่งทางน้า
 51 การขนส่งทางอากาศ
 52 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและกิจกรรมสนับสนุนการขนส่ง
 53 กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ
 55 ที่พักแรม
 56 การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 58 การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่
 59 การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์การบันทึกเสียง
และการจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี
 60 การจัดผังรายการโทรทัศน์ และกิจกรรมการแพร่ภาพ
 61 การโทรคมนาคม
 62 การจัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 63 การบริการสารสนเทศ
 64 กิจกรรมบริการทางการเงิน ยกเว้น การประกันภัย
 65 การประกันภัย
 66 กิจกรรมสนับสนุนบริการทางการเงินและกิจกรรมการประกันภัย
 68 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 69 กิจกรรมทางกฎหมายและบัญชี
 70 กิจกรรมการให้คาปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
 71 งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิค

4.2




ภาคการค้า
45 การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
46 การขายส่ง ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์
47 การขายปลีก ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์









72 การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์
73 การโฆษณาและการวิจัยตลาด
74 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ
75 กิจกรรมเกี่ยวกับสัตวแพทย์
77 กิจกรรมการให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิ่ง
78 กิจกรรมการจัดหางาน
79 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง ธุรกิจจัดนาเที่ยว และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง
80 กิจกรรมการบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน
81 กิจกรรมบริการสาหรับอาคารและภูมิทศั น์
82 การบริหารสานักงาน บริการสนับสนุนสานักงานและสนับสนุนทาง
ธุรกิจ
84 การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ ประกันสังคมภาค
บังคับ
85 การศึกษา
86 กิจกรรมด้านสุขภาพของมนุษย์
87 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจา
88 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยไม่มีที่พักอาศัย
90 กิจกรรมการสร้างสรรค์ศลิ ปะและความบันเทิง
91 ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์และกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
อื่นๆ
93 กิจกรรมด้านการกีฬา ความบันเทิงและนันทนาการ
94 กิจกรรมขององค์กรสมาชิก
95 การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
96 กิจกรรมการบริการอื่น ๆ ส่วนบุคคล
97 กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนในฐานะที่เป็นนายจ้างส่วนบุคคล
98 กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทาขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน
ซึ่งไม่สามารถจาแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
99 กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก



















4.4 ภาคการผลิตอุตสาหกรรม
 05 การทาเหมืองถ่านหินและลิกไนต์
 06 การผลิตน้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ
 07 การทาเหมืองสินแร่โลหะ
 08 การทาเหมืองแร่และเหมืองหินอื่น ๆ
 09 กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการทาเหมืองแร่และการผลิต
ปิโตรเลียม
 10 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
 11 การผลิตเครื่องดื่ม
 12 การผลิตผลิตภัณฑ์จากยาสูบ
 13 การผลิตสิ่งทอ
 14 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
 15 การผลิตเครื่องหนัง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 16 การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยกเว้น เฟอร์นิเจอร์ สิ่งของจาก
ฟางและวัสดุถักสาน
 17 การผลิตกระดาษและ ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ
 18 การพิมพ์ และการผลิตซ้าสื่อบันทึก
 19 การผลิตถ่านโค้ก และผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม
 20 การผลิตเคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เคมี
 21 การผลิตเภสัชภัณฑ์พื้นฐานและการผลิตสูตรตารับทางเภสัชกรรม



















22 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
23 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทาจากแร่อโลหะ
24 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
25 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทาจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้น เครื่องจักรและ
อุปกรณ์
26 การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
27 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
28 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
29 การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
30 การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่น ๆ
31 การผลิตเฟอร์นิเจอร์
32 การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ
33 การซ่อม และการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
35 ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้าและระบบการปรับอากาศ
36 การเก็บกักน้า การจัดหาน้า และการจ่ายน้า
37 การจัดการน้าเสีย
38 การเก็บรวบรวมของเสีย การบาบัดและการกาจัดของเสีย การนา
ของเสียกลับมาใช้ใหม่
39 กิจกรรมการบาบัด และการจัดบริการเก็บของเสียอื่น ๆ

