ประกาศ
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเพือ่ ขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่ งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน
พ.ศ.2553
*********************************
ด้วยมูลนิ ธิกองทุนเยาวชนพัฒนาจะรับสมัครเยาวชนเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุ นเงินทุนส่ งเสริ ม
การประกอบอาชีพ ประจําปี 2553 โดยมีระเบียบและวิธีการรับสมัคร ดังนี้
1. คุณสมบัตขิ องผู้ขอรับทุน ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1.1 อายุระหว่าง 15 - 30 ปี
1.2 เป็ นเยาวชนหรื อกลุ่มเยาวชนที่มีรายได้นอ้ ย ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ หรื อ
เป็ นผูป้ ระกอบกิจการอยูแ่ ล้ว และมีแผนขยายกิจการเพิม่ เติม
1.3 มีความรู ้ความสามารถที่จะประกอบอาชีพที่ตนถนัด มีผใู ้ ห้การรับรอง ได้แก่ ผูฝ้ ึ กสอนอาชีพ
ผูป้ กครอง ผูน้ าํ ชุมชน กลุ่มหรื อองค์กรที่สงั กัด และใบประกาศผ่านการอบรม (ถ้ามี)
1.4 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อย
1.5 มีความพร้อมอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม
2. ประเภทของเงินทุน มูลนิธิฯ จะให้การสนับสนุนเงินทุน แยกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติตามประเภทของการขอรับเงินทุน นอกเหนือจากคุณสมบัติทวั่ ไปตามข้อ 1. ดังนี้
2.1 เงินทุนเพื่อประกอบอาชี พแรกเริ่ ม สําหรับเยาวชนที่ผ่านการฝึ กอบรมอาชี พหรื อเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษในอาชีพนั้นๆ และประสงค์จะดําเนิ นกิจการของตนเองในวงเงินรายละ ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่ ง
หมื่นบาทถ้วน)
2.2 เงินทุนในการจัดกิจกรรม เพื่อหารายได้ของกลุ่มเยาวชนในท้องถิ่น ทั้งกิจกรรมระยะสั้น และกิจกรรมเพื่อการ
ประกอบอาชีพระยะยาว ในลักษณะทําร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ในวงเงินไม่เกินกลุ่มละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้า
พันบาทถ้วน)
2.3 เงินทุนเพื่อขยายกิจการในการประกอบอาชีพ ทั้งในอาชีพอิสระและกิจกรรมการประกอบอาชีพของกลุ่ม
เยาวชน ในวงเงินรายละ หรื อกลุ่มละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

/3. การสมัครเข้ ารับทุน

3. การสมัครเข้ ารับทุน
ส่ งแบบคําขอรับการสนับสนุนฯ ทางไปรษณี ยไ์ ด้ที่ “กองส่ งเสริ มและพัฒนาเครื อข่าย
สํานักงาน
ส่ งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ู งอายุ (สท.)
618/1 ถนนนิคม
มักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400” ปิ ดรับสมัครในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
4. ประกาศผล ทาง WWW.OPP.GO.TH และแจ้งผูท้ ี่ได้ ทางไปรษณี ยต์ ามที่อยู่ปัจจุบนั ของท่าน ภายในวันที่ 31
สิ งหาคม 2553
5. หลักฐานประกอบการสมัคร
4.1 แบบคําขอที่กรอกข้อความชัดเจนและครบถ้วนด้วยตัวบรรจงเรี ยบร้อยแล้ว
4.2 รู ปถ่ายขนาด 2 นิว้ 1 รู ป
4.3 หนังสื อรับรองการทํางานของผูส้ มัคร โดย ผูฝ้ ึ กสอนอาชีพ ผูป้ กครอง ผูน้ าํ ชุมชน กลุ่มหรื อ
องค์กรที่สงั กัด และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ับรอง
4.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ชุด
4.5 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด
เอกสาร 4.3 – 4.5 ให้รับรองสําเนาด้วย
4.6 กรณี สมัครเป็ นกลุ่ม ให้แนบหลักฐานตามข้อ 4.1 – 4.5 ทุกคน
6. สถานทีต่ ิดต่ อและรับสมัคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ WWW.OPP.GO.TH และสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดทุกจังหวัดในเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553

(ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ)
ประธานมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา

กยพ. 001/1

แบบคําขอรับการสนับสนุนเงินเพือ่ ส่ งเสริมการประกอบอาชีพ
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
*****************
โปรดกาเครื่องหมาย 3 ใน { และกรอกข้ อความด้ วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ ให้ ครบถ้ วน
ทุกข้ อความ
ประเภทการขอรับทุน
รหัสอ้างอิง
{ เงินทุนเพือ่ ประกอบอาชีพแรกเริ่ ม (วงเงินสนับสนุนรายละไม่เกิน 10,000.- บาท)
{ เงินทุนในการจัดกิจกรรม (วงเงินสนับสนุนกลุ่มละไม่เกิน 15,000.- บาท)
{ เงินทุนเพือ่ ขยายกิจการในการประกอบอาชีพ (วงเงินสนับสนุนรายละ/กลุ่มละไม่เกิน 20,000.-บาท)
หมายเหตุ ผู้ขอรับทุนประเภทกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มทุกคน ต้ องกรอกแบบ กยพ. 001/1 และแนบเอกสาร
ประกอบการขอทุนให้ ครบถ้ วน
1. ชื่อ..........................................................................นามสกุล............................................................................ …….
2. เลขประจําตัวประชาชน
3. ที่อยูป่ ั จจุบนั { บ้านตนเอง { อาศัยอยูก่ บั บิดา-มารดา /ญาติ { บ้านเช่า { อื่นๆ ...................................
เลขที่.............หมู่ที่.............ซอย.......................................ถนน.................................................................................
ตําบล.................................................อําเภอ............................................จังหวัด.......................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ..........................โทรศัพท์...................................................... มือถือ ..............................................
โทรสาร............................................................
4. วัน/เดือน/ปี เกิด...................................................อายุ..................ปี ศาสนา...............................................................
5. ภูมิลาํ เนาเดิม จังหวัด........................................... บิดา-มารดา ประกอบอาชีพ.........................................................
6. จบชั้นการศึกษาสูงสุ ด ............................................................. สาขา/แผนก ......................................................
จากโรงเรี ยน/สถาบัน..........................................................จังหวัด .................................. เมื่อปี ......................
7. กําลังศึกษาอยูช่ ้ นั ............................สาขา/แผนก................................................................................................
จากโรงเรี ยน/สถาบัน.................................................................... จังหวัด ........................................................
8. สถานภาพ { โสด { สมรส จํานวนบุตร ............. คน
{ อื่นๆ (ระบุ)...........................................
9. สมาชิกในครอบครัว ( ที่อยูด่ ว้ ยกัน )
ลําดั
ชื่อ - สกุล
อายุ เกี่ยวข้อง การศึกษา อาชีพ
รายได้ สุ ขภาพ หมายเหตุ
บที่
(ปี )

-2–

ลําดั
บที่

ชื่อ - สกุล

อายุ เกี่ยวข้อง การศึกษา
(ปี )

อาชีพ

รายได้

สุ ขภาพ

หมายเหตุ

10. บุคคลที่อยูใ่ นการดูแลของท่าน {ไม่มี { มี จํานวน ................ คน
11. การประกอบอาชีพ ปั จจุบนั { ไม่ได้ประกอบอาชีพ
{ ประกอบอาชีพ (ระบุ) ...............................................................................
รายได้เฉลี่ย วันละ ............................. บาท/ เดือนละ ......................... บาท
12. สถานที่ประกอบอาชีพปัจจุบนั .........................................................................................................................
โทรศัพท์...................................................................โทรสาร............................................................................
สถานที่ใกล้เคียง................................................................................................................................................
13. ได้รับความรู ้ความชํานาญด้านอาชีพที่จะประกอบจาก.....................................................................................
ระยะเวลาที่ฝึกฝน................................................................ เดือน/ปี (หากมีประกาศนียบัตรให้แนบมาด้วย)
14. เคยได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจากแหล่งเงินทุนอื่นหรื อไม่
ได้รับ จาก....................................................................วงเงิน.............................................บาท
เมื่อปี พ.ศ................................................
ไม่เคยได้รับ
15. ปั ญหาในการประกอบอาชีพ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
16. เหตุผล/ความจําเป็ นที่ขอรับการสนับสนุน........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
17. ขอรับการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิฯ ในวงเงิน.....................................บาท เพื่อใช้ในการ..............................
........................................................................................................................................................................
18. ข้อมูลอื่น ๆ ที่ประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรู ปถ่าย 1 ใบ มาเพื่อพิจารณาด้วยแล้ว หากพบ
ภายหลังว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นความเท็จ ข้าพเจ้ายินดีคืนเงินที่ได้รับการสนับสนุนแล้วแก่กองทุนฯ
(ลงชื่อ) .........................................................ผูข้ อรับทุน
(.......................................................)
วันที่.............. เดือน ......................... พ.ศ .....................

กยพ. 001/2
รายละเอียดการขอรับทุนมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
1. ชื่อโครงการ / อาชีพ ........................................................................................................................................
2. วงเงินที่ขอรับการสนับสนุน ..........................................................................................................................
3. ความรู ้ในการประกอบอาชีพ
{ ได้รับการถ่ายทอดมาจากผูร้ ู ้ / พ่อแม่ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น
{ ได้ความรู ้ในการประกอบอาชีพจากสถานศึกษา
{ เข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพจากสถาบันภาครัฐ/เอกชน (ระบุ) ....................................................
{ อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................................
4. ที่ดิน / สถานที่ประกอบอาชีพ
{ เป็ นของตนเอง / ของครอบครัว { เป็ นที่เช่า / เช่าสถานที่ { อื่นๆ ระบุ...............................
5. อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
{ มีอยูก่ ่อนแล้ว ได้แก่ .........................................................................................................................
{ ต้องซื้อใหม่ ได้แก่
1. ………………………………….. ……………………. ราคา ........................................... บาท
2. ………………………………………….. ……………. ราคา ........................................... บาท
3. ........................................................................................ ราคา .......................................... บาท
4. ........................................................................................ ราคา .......................................... บาท
5. ………………………………………………………… ราคา .......................................... บาท
รวมลงทุนทั้งสิ้ น ............................................ บาท
6. ระยะเวลาดําเนินการ
6.1 เริ่ มดําเนินการวันที่ .............. เดือน ................................... พ.ศ. .......................................
โดยสามารถ { ดําเนินการได้ทุกวัน { ดําเนินการสัปดาห์ละ............................ วัน
{ อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................................
7. สถานที่ดาํ เนินการ (โปรดระบุให้ชดั เจน และหากดําเนินการในหลายพื้นที่โปรดระบุท้ งั หมด)
เลขที่ .................... หมู่ที่ ................... บ้าน ....................................... ถนน .....................................................
ตําบล ................................................ อําเภอ .............................................. จังหวัด ........................................
สถานที่ใกล้เคียง : ............................................................................................................................................
8. รายได้ที่คาดว่าจะได้รับโดยเฉลี่ย { วันละ .......................... บาท { เดือนละ ................................. บาท
ลงชื่อ ............................................................... ผูเ้ สนอโครงการ
(.................................................................)
วันที่ .............. เดือน .................................... พ.ศ. ......................

กยพ. 002
หนังสื อรับรองผู้สมัครรับทุนส่ งเสริมการประกอบอาชีพ
ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว (ชื่อผูร้ ับรอง) .......................................................................................
อายุ ................. ปี อาชีพ ...................................................... ตําแหน่ง ..................................................................
สถานที่ทาํ งาน (ชื่อหน่วยงาน) ...................................................................................................................................
ที่ต้ งั ............................................................................................................................................................................
.............................................................. โทรศัพท์ ................................................ โทรสาร ......................................
ความเกี่ยวข้องกับผูส้ มัคร นาย/ นาง/ นางสาว ............................................................................................................
ในฐานะเป็ น ...............................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผูส้ มัครเป็ นผู ้
{ มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ตั้งใจพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพ อย่างจริ งจัง และมีรายได้นอ้ ย
ไม่เพียงพอในการเลี้ยงชีพ ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ
{ มีความรู ้ความสามารถในการประกอบอาชีพด้าน ..................................................................................................
เนื่องจาก .................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
{ ผ่านการฝึ กอบรมทักษะอาชีพด้าน ........................................................................................................................
จัดโดย (ชื่อหน่วยงานผูจ้ ดั ) .......................................................... ระยะเวลาการเข้าอบรม .....................วัน/เดือน
ระหว่างวันที่ ................................................... สถานที่อบรม ................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็ นจริ งทุกประการ และสามารถตรวจสอบได้

ลงชื่อ .....................................................
(.........................................................)
ตําแหน่ง...............................................................
วันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ................

หมายเหตุ

ผู้ลงนามในหนังสื อรับรองควรเป็ น
1. ผูน้ าํ ชุมชน ที่ผขู ้ อรับทุนมีถิ่นพํานัก หรื อผูน้ าํ กลุ่ม / องค์กรที่เยาวชนสังกัด
2. ครู ผฝู ้ ึ กสอนอาชีพ / อาจารย์ในสถานศึกษาเดิม หรื อปัจจุบนั

แผนทีบ่ ้ านปัจจุบัน

แผนทีส่ ถานทีจ่ ัดทําโครงการ

