หน่วยร่วมดำเนินกำร...............................................................

ใบลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ปี 2561
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว)
เลขที่บัตรประชำชน - เลขทีส่ มำชิก สสว.
*** กรุณำลงทะเบียน SME เพื่อเข้ำรับบริกำรกับ สสว. และหน่วยร่วม ***
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่
หมู่
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
มือถือ
Line ID
อีเมล์
วัน-เดือน-ปี (เกิด)
อำยุ
ปี สถำนภำพ
สัญชำติ
ศำสนำ
ระดับกำรศึกษำ (ระบุสำขำที่สำเร็จกำรศึกษำ)
ท่ำนเคยรับเข้ำรับกำรอบรม  ไม่เคย  เคยอบรมเกี่ยวกับ  กำรบริหำรจัดกำร  กำรจัดตั้งธุรกิจ  กำรตลำด  กฎหมำยธุรกิจ
 กำรลงทุนทำงธุรกิจ  อื่นๆ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลธุรกิจ
ที่ตั้งธุรกิจ
 ที่อยู่เดียวกับปัจจุบัน  อื่นๆ
ประเภทธุรกิจ
 ภำคกำรผลิตเกษตร (เลือกรูปแบบธุรกิจในส่วนที่ 4.1)  ภำคกำรค้ำ (เลือกรูปแบบธุรกิจในส่วนที่ 4.2)
 ภำคกำรบริกำร (เลือกรูปแบบธุรกิจในส่วนที่ 4.3)
 ภำคกำรผลิตอุตสำหกรรม (เลือกรูปแบบธุรกิจในส่วนที่ 4.4)
สถำนะของธุรกิจผู้เข้ำร่วมโครงกำร (เลือกได้ 1 ข้อ)
 นักเรียน/นิสิต/นักศึกษำ ที่ยังไม่มีธุรกิจ
 บุคคลธรรมดำ (รวมทหำร/ตำรวจ) ที่ยังไม่มีธุรกิจ
 บุคคลธรรมดำที่มีธุรกิจแต่ไม่จดทะเบียนใดๆ
 กลุ่มแม่บ้ำน/กลุ่มเกษตรกร/วิสำหกิจชุมชนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนที่ยังไม่จดทะเบียน
 กลุ่มแม่บ้ำน/กลุ่มเกษตรกร/วิสำหกิจชุมชนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนที่มีกำรจดทะเบียน
 บุคคลธรรมดำที่จดทะเบียนพำณิชย์/พำณิชย์อิเลคทรอนิกส์/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ/คณะบุคคล/ทะเบียนกำรค้ำ
(ระบุหมำยเลขทะเบียน)
 บริษัทจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล/คณะบุคคลประเภทนิติบุคคล
 สหกรณ์  มูลนิธิ  บริษัทมหำชนจำกัด  นิติบุคคลอื่นๆ เช่น สมำคม/สถำบัน ฯลฯ  อื่นๆ ไม่สำมำรถระบุได้
(ระบุหมำยเลขทะเบียนนิติบุคคล)
สถำนะของธุรกิจในปัจจุบัน  มีแนวคิดทำธุรกิจ/สนใจทำธุรกิจและคำดว่ำจะทำ  ดำเนินธุรกิจมำแล้วไม่เกิน 3 ปี  เกิน 3 ปี
ชื่อธุรกิจผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ระบุสินค้ำ/บริกำรของธุรกิจ
เป็นสินค้ำ OTOP  ใช่  ใช่ไม่
วัตถุดบิ หลักในกำรผลิต
แหล่งวัตถุดิบอยู่ในพื้นที่ตั้งธุรกิจ  ใช่  ไม่ใช่
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์/สินค้ำของธุรกิจ  มี ได้แก่  อย.  GAP  ORGANIC  GMP  HALAL  อื่นๆ โปรดระบุ
 ไม่มี สนใจ/ต้องกำรขอรับรอง
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย  ในประเทศ สัดส่วน
%  ต่ำงประเทศ สัดส่วน
% ระบุประเทศ
จำนวนคนทำงำน (พนักงำนประจำและรวมเจ้ำของกิจกำร)  1-5 คน  6-10 คน  11-20 คน  21-30 คน  มำกกว่ำ 30 คน
มูลค่ำสินทรัพย์ถำวร (ไมรวมที่ดิน)  10,000-50,000  50,001-100,000  100,001-500,000  500,001- 1 ล้ำน  > 1 ล้ำน
ทุนจดทะเบียน/ทุนจัดตั้งกิจกำร  10,000-50,000  50,001-100,000  100,001-500,000  500,001- 1 ล้ำน  > 1 ล้ำน
ยอดขำยปีที่ผ่ำนมำโดยประมำณ  10,000-50,000  50,001-100,000  100,001-500,000  500,001- 1 ล้ำน  > 1 ล้ำน
ส่วนที่ 3 ความพร้อมในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
ความพร้อมในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
1. พร้อมเข้ำอบรมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร (ระยะเวลำ 1-2 วัน)
2. พร้อมเข้ำอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนธุรกิจ (ระยะเวลำ 1 วัน)
3. พร้อมให้ทีมที่ปรึกษำเข้ำพบ ณ สถำนที่ผลิต
4. พร้อมปรับปรุงและพัฒนำสินค้ำตำมคำแนะนำ
5. พร้อมออกงำนแสดงสินค้ำ/จำหน่ำยสินค้ำ
6. พร้อมดำเนินกำรจดทะเบียนที่บ่งบอกว่ำเป็นภำษีสำหรับกำรประกอบธุรกิจ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ส่วนที่ 4 ระบุประเภทธุรกิจ (เลือกได้ 1 ข้อ)
4.1 ภาคการผลิตเกษตร
 01 กำรเพำะปลูกและกำรเลี้ยงสัตว์
 02 ป่ำไม้และกำรทำไม้ (Forestry and logging)
 03 กำรประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4.3 ภาคการบริการ
 41 กำรก่อสร้ำงอำคำร
 42 งำนวิศวกรรมโยธำ
 43 งำนก่อสร้ำงเฉพำะทำง
 49 กำรขนส่งทำงบกและกำรขนส่งทำงท่อลำเลียง
 50 กำรขนส่งทำงน้ำ
 51 กำรขนส่งทำงอำกำศ
 52 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้ำและกิจกรรมสนับสนุนกำรขนส่ง
 53 กิจกรรมไปรษณีย์และกำรรับส่งเอกสำร/สิ่งของ
 55 ที่พกั แรม
 56 กำรบริกำรด้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม
 58 กำรจัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่
 59 กำรผลิตภำพยนตร์ วีดิทัศน์และรำยกำรโทรทัศน์กำรบันทึกเสียง
และกำรจัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่ดนตรี
 60 กำรจัดผังรำยกำรโทรทัศน์ และกิจกรรมกำรแพร่ภำพ
 61 กำรโทรคมนำคม
 62 กำรจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กำรให้คำปรึกษำเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 63 กำรบริกำรสำรสนเทศ
 64 กิจกรรมบริกำรทำงกำรเงิน ยกเว้น กำรประกันภัย
 65 กำรประกันภัย
 66 กิจกรรมสนับสนุนบริกำรทำงกำรเงินและกิจกรรมกำรประกันภัย
 68 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์
 69 กิจกรรมทำงกฎหมำยและบัญชี
 70 กิจกรรมกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 71 งำนสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม กำรทดสอบและวิเครำะห์ทำงเทคนิค
4.4 ภาคการผลิตอุตสาหกรรม
 05 กำรทำเหมืองถ่ำนหินและลิกไนต์
 06 กำรผลิตน้ำมันดิบและก๊ำซธรรมชำติ
 07 กำรทำเหมืองสินแร่โลหะ
 08 กำรทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่น ๆ
 09 กิจกรรมบริกำรที่สนับสนุนกำรทำเหมืองแร่และกำรผลิตปิโตรเลียม
 10 กำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำร
 11 กำรผลิตเครื่องดื่ม
 12 กำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกยำสูบ
 13 กำรผลิตสิ่งทอ
 14 กำรผลิตเสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำย
 15 กำรผลิตเครื่องหนัง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 16 กำรผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ ยกเว้น เฟอร์นิเจอร์ สิ่งของจำก
ฟำงและวัสดุถักสำน
 17 กำรผลิตกระดำษและ ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจำกกระดำษ
 18 กำรพิมพ์ และกำรผลิตซ้ำสื่อบันทึก
 19 กำรผลิตถ่ำนโค้ก และผลิตภัณฑ์จำกกำรกลั่นปิโตรเลียม
 20 กำรผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ และผลิตภัณฑ์เคมี
 21 กำรผลิตเภสัชภัณฑ์พื้นฐำนและกำรผลิตสูตรตำรับทำงเภสัชกรรม

4.2




ภาคการค้า
45 กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์
46 กำรขำยส่ง ยกเว้น ยำนยนต์และจักรยำนยนต์
47 กำรขำยปลีก ยกเว้น ยำนยนต์และจักรยำนยนต์

72 กำรวิจัยและพัฒนำเชิงวิทยำศำสตร์
73 กำรโฆษณำและกำรวิจัยตลำด
74 กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์ และเทคนิคอื่นๆ
75 กิจกรรมเกี่ยวกับสัตวแพทย์
77 กิจกรรมกำรให้เช่ำและให้เช่ำแบบลีสซิง่
78 กิจกรรมกำรจัดหำงำน
79 ตัวแทนธุรกิจกำรเดินทำง ธุรกิจจัดนำเที่ยว และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
80 กิจกรรมกำรบริกำรรักษำควำมปลอดภัยและกำรสืบสวน
81 กิจกรรมบริกำรสำหรับอำคำรและภูมิทัศน์
82 กำรบริหำรสำนักงำน บริกำรสนับสนุนสำนักงำนและสนับสนุนทำงธุรกิจ
84 กำรบริหำรรำชกำรและกำรป้องกันประเทศ ประกันสังคมภำคบังคับ
85 กำรศึกษำ
86 กิจกรรมด้ำนสุขภำพของมนุษย์
87 กิจกรรมกำรดูแลรักษำในสถำนที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ
88 กิจกรรมสังคมสงเครำะห์โดยไม่มีที่พักอำศัย
90 กิจกรรมกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะและควำมบันเทิง
91 ห้องสมุด หอจดหมำยเหตุ พิพิธภัณฑ์และกิจกรรมด้ำนวัฒนธรรมอืน่ ๆ
93 กิจกรรมด้ำนกำรกีฬำ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร
94 กิจกรรมขององค์กรสมำชิก
95 กำรซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
96 กิจกรรมกำรบริกำรอื่น ๆ ส่วนบุคคล
97 กิจกรรมกำรจ้ำงงำนในครัวเรือนในฐำนะที่เป็นนำยจ้ำงส่วนบุคคล
98 กิจกรรมกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือนซึ่ง
ไม่สำมำรถจำแนกกิจกรรมได้อย่ำงชัดเจน
 99 กิจกรรมขององค์กำรระหว่ำงประเทศและภำคีสมำชิก
























22 กำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำงและพลำสติก
23 กำรผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจำกแร่อโลหะ
24 กำรผลิตโลหะขั้นมูลฐำน
25 กำรผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจำกโลหะประดิษฐ์ ยกเว้น เครื่องจักรและอุปกรณ์
26 กำรผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
27 กำรผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
28 กำรผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
29 กำรผลิตยำนยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
30 กำรผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่น ๆ
31 กำรผลิตเฟอร์นิเจอร์
32 กำรผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ
33 กำรซ่อม และกำรติดตั้งเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
35 ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน้ำและระบบกำรปรับอำกำศ
36 กำรเก็บกักน้ำ กำรจัดหำน้ำ และกำรจ่ำยน้ำ
37 กำรจัดกำรน้ำเสีย
38 กำรเก็บรวบรวมของเสีย กำรบำบัดและกำรกำจัดของเสีย กำรนำ
ของเสียกลับมำใช้ใหม่
 39 กิจกรรมกำรบำบัด และกำรจัดบริกำรเก็บของเสียอื่น ๆ

















