UBI-01

ใบสมัครโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 สัมภาษณ์ผ่าน
 สัมภาษณ์ไม่ผ่าน
......../............../........
.

ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว

เลขที่ใบสมัคร.........................
วันที่สมัคร .................../..................... .........../...................

ชื่อโครงการ/ผลิตภัณฑ์...............................................................................................................................................................................
เทคโนโลยี/องค์ความรู้ /ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง.............................................................................................................................
เจ้าของเทคโนโลยี / องค์ความรู้ /ทรัพย์สินทางปัญญา................................................................................................................................
วัตถุประสงค์หลักที่เข้าร่วมโครงการ / ต้องการให้โครงการช่วยเหลือในด้านใด (เรียงตามลาดับความสาคัญ)
1. ...................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกคน
หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องผ่านการสัมภาษณ์และประเมินตามเกณฑ์ก่อน จึงจะได้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล-หัวหน้าทีม (ผู้ร่วมทีมกรอกเฉพาะในส่วนที่ 4 )
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อตัว ............................................................... นามสกุล .....................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.).........../....................../...............
เลขประจาตัวประชาชน ----
ที่อยู่ปัจจุบัน ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน................................................... เลขที่ .................... หมู่ที่ ........ ซอย ...........................................
ถนน ...................................................ตาบล/แขวง .......................................................... อาเภอ ....................................................
จังหวัด ............................................................... รหัสไปรษณีย์...............................................
โทรศัพท์(บ้าน) --
โทรศัพท์(ที่ติดต่อได้) - - โทรสาร --
E-mail ............................................................................................................................................
โปรดเขียน  หน้าคาตอบที่เลือก
1. เชื้อชาติ
 ไทย
 อื่นๆ ระบุ............................................
2. ศาสนา
 พุทธ
 คริสต์
 อิสลาม
 ฮินดู
 อื่นๆ ระบุ................................
3. อายุ
 น้อยกว่า 20 ปี
 31-40 ปี
 51-60 ปี
 20-30 ปี
 41-50 ปี
 มากกว่า 60 ปี
4. การศึกษา
4.1 กาลังศึกษาระดับ
4.2 สาเร็จการศึกษาระดับ
 ปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโทหรือสูงกว่า
 ปริญญาโทหรือสูงกว่า
 อื่นๆ ระบุ....................................................
 อื่นๆ ระบุ......................................................
ชั้น/ปี.............................
สาเร็จการศึกษา ปี พ.ศ..................................
สาขา............................................................................
นับถึงวันสมัคร จบมาแล้ว..................................ปี
ชื่อสถาบันการศึกษา....................................................
สาขา .............................................................................
ชื่อสถาบันการศึกษา.......................................................
วิธีการเลือกสถานภาพ ให้เลือกเพียงข้อเดียว กรณีที่เข้าข่ายมากกว่า 1 สถานภาพ ให้เลือกสถานภาพหลัก เช่น เป็นทั้งผู้ประกอบการและ
ทายาทธุรกิจ ให้ถือว่าการเป็นผู้ประกอบการเป็นสถานภาพหลัก
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ใบสมัครโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
5. สถานภาพในปัจจุบัน  5.1 ว่างงาน เพราะเหตุใด (ตอบเพียงข้อเดียว)
 หางานไม่ได้................. ปี
(เลือกเพียงข้อเดียว
 ลาออก เนื่องจาก
ตามคานิยาม
 เกษียณอายุ
ด้านข้าง)
 เกษียณก่อนครบกาหนด
 อื่นๆ ระบุ.................................
 ปิดกิจการ
(ตอบเพิ่ม ส่วนที่ 3 ข้อมูลโครงการ/ธุรกิจที่สนใจ
หน้าที่ 2)
 5.2 เพิ่งสาเร็จการศึกษาไม่เกิน 1 ปีและยังหางานไม่ได้
(ตอบเพิ่ม ส่วนที่ 3 ข้อมูลโครงการ/ธุรกิจที่สนใจ หน้าที่ 2)

ว่างงาน หมายถึง ไม่มีงานทาอันเนื่องจากหา
งานไม่ได้ ลาออกจากงาน หรือว่างงานจากการ
ปิดกิจการ หรือถูกเลิกจ้าง และผู้ที่จบการศึกษามา
เป็นเวลาเกิน 1 ปี และยังหางานทาไม่ได้

เพิ่งสาเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ที่จบการศึกษา
สายอาชีพระดับ ปวช. ขึ้นไป หรือบัณฑิตจบใหม่
โดยจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี และยังหางาน
ทาไม่ได้
ทายาทธุรกิจ หมายถึง ลูกหลาน หรือคู่สมรส ที่
 5.3 ทายาทธุรกิจ
กาลังเตรียมตัวสืบทอดกิจการของครอบครัว
ครอบครัวของท่านมีประเภทธุรกิจของกิจการ คือ
สาหรับผู้ที่ยังไม่รับการวางตัวให้เป็นผู้สืบทอด
 6.1 การผลิต โปรดระบุประเภทสินค้าที่ผลิต กิจการ ยังไม่ถือเป็นทายาทธุรกิจ
...................................................................................................................................................................................
 6.2 การบริการ โปรดระบุลักษณะของ

บริการ .......................................................................................................................................................................
 6.3 การค้าส่ง โปรดระบุประเภทสินค้า

...................................................................................................................................................................................
 6.4 การค้าปลีก โปรดระบุประเภทสินค้า

...................................................................................................................................................................................
 5.4 ประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชน ระบุภาควิสาหกิจ
 การผลิต
 การค้า
 การบริการ
อื่น ๆ
 ข้าราชการ
 นิสิต/นักศึกษา
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 อาชีพอิสระ (ระบุ)...................................
 การบริการ
 อาชีพอื่นๆ (ระบุ)....................................

ประกอบอาชีพ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ แม่บ้าน นิสิต/นักศึกษา
ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ หรืออาชีพอื่นๆ
-อาชีพอิสระ หมายถึง ผู้ที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเฉพาะด้าน เช่น แพทย์
เภสัชกร ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี
สถาปนิก วิศวกร เป็นต้น
-อาชีพอื่น ๆ หมายถึง ผู้ที่รับจ้างอิสระ
ไม่ได้จดทะเบียนกิจการ เช่น รับจ้าง
ออกแบบ ผลิต ประดิษฐ์ บริการให้
คาปรึกษา
บริการขนส่ง บริการซ่อมบารุง หรือ
พนักงานขายตรง เป็นต้น

ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่มีกิจการเป็นของ
 5.5 ผู้ประกอบการ
ตนเอง
และดาเนินการมาแล้วไม่เกิน 2 ปี
(ตอบเพิ่ม ส่วนที่ 2 ข้อมูลกิจการ ในหน้าที่ 2)
6. ท่านรู้จักหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ......(ม.) ....... Web site แผ่นพับ โปสเตอร์ เพื่อน/คนรู้จัก อื่น ๆ.....................
ได้อย่างไร
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ใบสมัครโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลกิจการ (ตอบเฉพาะผูส้ มัครที่มีสถานภาพเป็นผู้ประกอบการ)
ชื่อสถานประกอบการ ..................................................................................................................................................................
รูปแบบธุรกิจ  บุคคลธรรมดา/เจ้าของคนเดียว
 นิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วน จากัด บริษัท จากัด อื่น ๆ............................................ จานวนผู้ถือหุ้น.............คน
เลขทะเบียน................................................................
ทุนจดทะเบียน.................................................................บาท
วัน/เดือน/ปี ที่จดทะเบียนนิติบุคคล................../............................/.......................... จานวนพนักงานประจา..........................คน
ตาแหน่งในสถานประกอบการ กรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้ถือหุ้น อื่น ๆ (ระบุ).......................................
ที่ตั้งปัจจุบัน ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน............................................................... เลขที่ .................... หมู่ที่ ........... ซอย ..........................................
ถนน ........................................................ตาบล/แขวง ......................................................... อาเภอ .............................................................
จังหวัด ........................................................... รหัสไปรษณีย์ .....................................
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้    โทรสาร   
E-mail ......................................................................................... Website...................................................................................
ประเภทธุรกิจของกิจการ คือ
 1. การผลิต โปรดระบุประเภทสินค้าที่ผลิต ............................................................................................................................
 2. การบริการ โปรดระบุลักษณะของบริการ ..........................................................................................................................
 3. การค้าส่ง โปรดระบุประเภทสินค้า ....................................................................................................................................
 4. การค้าปลีก โปรดระบุประเภทสินค้า .................................................................................................................................

ส่วนที่ 3 ข้อมูลโครงการ/ธุรกิจที่สนใจและกาลังจะลงทุนในอนาคต (ตอบเฉพาะสาหรับผู้ที่ว่างงาน และผู้ที่เพิ่งสาเร็จการศึกษา)
1. ท่านวางแผนที่จะเริ่มดาเนินงานโครงการหรือธุรกิจที่สนใจหรือกาลังจะลงทุน หรือเพิ่งเริ่มลงทุนเมื่อใด
 1. ทันทีหลังจากได้เข้าร่วมโครงการฯ
 2. ภายใน....................เดือน/ปี (ไม่เกิน 2 ปี)
 3. อยู่ระหว่างดาเนินงาน
2. โครงการหรือธุรกิจที่ท่านสนใจหรือกาลังจะลงทุน หรือเพิ่งเริ่มลงทุน เป็นธุรกิจประเภทใด
 1. การผลิต โปรดระบุประเภทสินค้าที่ผลิต ............................................................................................................................
 2. การบริการ โปรดระบุลักษณะของบริการ ..........................................................................................................................
 3. การค้าส่ง โปรดระบุประเภทสินค้า ....................................................................................................................................
 4. การค้าปลีก โปรดระบุประเภทสินค้า .................................................................................................................................
3. โครงการหรือธุรกิจที่สนใจหรือกาลังจะลงทุนในอนาคต หรือเพิ่งเริ่มลงทุน ต้องใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ ............................. บาท
โดยมีแหล่งเงินทุน คือ
 1. เงินทุนของตนเอง ......................... บาท (รวมทั้งเงินกู้ยืมที่ไม่เสียดอกเบี้ย)
 2. เงินกู้ ............................................ บาท (เฉพาะเงินกู้ที่ต้องเสียดอกเบี้ยเท่านั้น) โดยมีแหล่งเงินกู้ คือ
 1. สถาบันการเงิน
 4. หน่วยงานเอกชน
 2. ญาติพี่น้อง
 5. หน่วยงานของรัฐ
 3. เพื่อน
 6. อื่นๆ ระบุ.........................................
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ใบสมัครโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
4. ธุรกิจที่สนใจ/กาลังลงทุน หรือเพิ่งเริ่มลงทุนนั้น มีแผนธุรกิจ /ข้อเสนอโครงการอยู่หรือยัง
 1. มีแผนธุรกิจ/ข้อเสนอโครงการแล้ว (ดังแนบ)
 2. กาลังจัดทาแผนธุรกิจ
 3. ไม่มี
5. ท่านตั้งใจจัดตั้งธุรกิจของท่านในรูปแบบใด
 1. บุคคลธรรมดา
 2. ห้างหุ้นส่วนจากัด
 3. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
 4. บริษัทจากัด
 5. อื่นๆ ระบุ................................................................................
6. หากท่านได้จัดตั้งกิจการของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านคิดว่าจะมีการจ้างงานหรือไม่
 1. มี จานวน .............. คน (ภายในปีแรก)
 2. ไม่มี
คารับรองของผู้สมัคร
ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง และข้าพเจ้าจะเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อกาหนดหรือตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ โดย
ตลอด รวมทั้งจะร่วมมือให้ข้อมูลแก่โครงการฯ ในการติดตามผลสัมฤทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการของข้าพเจ้า
(ลายมือชื่อ) ............................................................ ผู้สมัคร
(ตัวบรรจง) (......................... .........................................................)
วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ.............
สาหรับเจ้าหน้าทีห่ น่วยบ่มเพาะธุรกิจ
หลักฐานประกอบการยื่นสมัคร (ต้องมี 1-4)
 1. ใบสมัคร
 2. สาเนาบัตรประชาชน/สาเนาบัตรแสดงตนอื่น ๆ ............................................
 3. ข้อเสนอโครงการ
 4. สาเนาหลักฐานการศึกษา วุฒิการศึกษา .......................................................
 5. เอกสารรับรองการทางาน ชื่อหน่วยงาน .......................................................

การนัดหมาย หรือส่งต่อหน่วยร่วมฯอื่น
 นัดสัมภาษณ์ วันที่ ..........................................
 เห็นควรส่งต่อหน่วยร่วมฯอื่น คือ.....................
………………………………………………………………….

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

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ผู้รับสมัคร

ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว

ใบสมัครโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ส่วนที่ 4 ข้อมูลส่วนบุคคล-ผู้ร่วมทีม คนที่.............../................

(สามารถทาสาเนาได้)

 นาย  นาง  นางสาว ชื่อตัว ............................................................... นามสกุล .....................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.)................./......................................../..........................
เลขประจาตัวประชาชน ----
ที่อยู่ปัจจุบัน ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน................................................... เลขที่ .................... หมู่ที่ ........ ซอย ...........................................
ถนน ...................................................ตาบล/แขวง .......................................................... อาเภอ ....................................................
จังหวัด ............................................................... รหัสไปรษณีย์...............................................
โทรศัพท์(บ้าน) --
โทรศัพท์(ที่ติดต่อได้) -- โทรสาร --
E-mail ............................................................................................................................................
โปรดเขียน  หน้าคาตอบที่เลือก
1. เชื้อชาติ  ไทย
 อื่นๆ ระบุ............................................
2. ศาสนา
 พุทธ
 คริสต์
 อิสลาม
 ฮินดู
 อื่นๆ ระบุ................................
3. อายุ
น้อยกว่า 20 ปี  20-30 ปี  31-40 ปี
 41-50 ปี
 51-60 ปี
 มากกว่า 60 ปี
4. การศึกษา 4.1 กาลังศึกษาระดับ
4.2 สาเร็จการศึกษาระดับ
 ปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโทหรือสูงกว่า
 ปริญญาโทหรือสูงกว่า
 อื่นๆ ระบุ....................................................
 อื่นๆ ระบุ......................................................
ชั้น/ปี.............................
สาเร็จการศึกษา ปี พ.ศ..................................
สาขา............................................................................
นับถึงวันสมัคร จบมาแล้ว..................................ปี
ชื่อสถาบันการศึกษา....................................................
สาขา .............................................................................
ชื่อสถาบันการศึกษา.......................................................
5. สถานภาพ  5.1 ว่างงาน
 5.2 เพิ่งสาเร็จการศึกษาไม่เกิน 1 ปีและยังไม่ได้ทางาน
ในปัจจุบัน
 5.3 ทายาทธุรกิจ (ระบุ)..........................................................................................................
 5.4 ประกอบอาชีพ
 ข้าราชการ
 นิสิต/นักศึกษา
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 อาชีพอิสระ (ระบุ)..........................................................
 การบริการ
 อาชีพอื่นๆ (ระบุ)...........................................................
 5.5 ผู้ประกอบการ (ดาเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 2 ปี)
คารับรองของผู้สมัคร
ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง และข้าพเจ้าจะเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อกาหนดหรือตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ โดย
ตลอด รวมทั้งจะร่วมมือให้ข้อมูลแก่โครงการฯ ในการติดตามผลสัมฤทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการของข้าพเจ้า
(ลายมือชื่อ) ............................................................ ผู้สมัคร
(ตัวบรรจง) (......................... .........................................................)
วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ........

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

