 ภาคการเกษตร
 ภาคทั่วไป

หน่วยร่วมดาเนินการ ........................................

ใบลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2560
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)
เลขที่บัตรประชาชน - ตาแหน่งในองค์กร
มือถือ
Line ID
อีเมล์
วัน-เดือน-ปี (เกิด)
อายุ
ปี สถานภาพ
จานวนบุตร (ถ้ามี)
คน สัญชาติ
ศาสนา
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่
หมู่
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
สถานภาพของผู้สมัคร  เกษตรกร  บุคคลทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล)  ผู้ประกอบการ  วิสาหกิจชุมชน  เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
 นักศึกษา  อื่นๆ
อาชีพ/งานในปัจจุบัน  ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัท  รับจ้าง/บริการ  เจ้าของกิจการ
 เกษตรกรรม  อื่นๆ
ระดับการศึกษา (ระบุสาขาที่สาเร็จการศึกษา)
ท่านเคยรับเข้ารับการอบรม  ไม่เคย  เคยอบรมเกี่ยวกับ  การบริหารจัดการ  การจัดตั้งธุรกิจ  การตลาด  กฎหมายธุรกิจ
 การลงทุนทางธุรกิจ  อื่นๆ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลธุรกิจ
สถานะของธุรกิจในปัจจุบัน  มีแนวคิดทาธุรกิจ/สนใจทาธุรกิจและคาดว่าจะทา
 ดาเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี  ดาเนินธุรกิจมาแล้วเกินกว่า 3 ปี ในลักษณะ
 บุคคลธรรมดา (จดทะเบียนตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์)  นิติบุคล เลขทะเบียนนิติบุคคล
 บุคคลธรรมดา (ไม่จดทะเบียน)
 จดทะเบียนสหกรณ์ เลขทะเบียน
/
 จดทะเบียนกลุ่มชุมชน เลขทะเบียน
 จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เลขทะเบียน
 อื่นๆ
ชื่อธุรกิจ/ธุรกิจที่สนใจจะทา
ประเภทธุรกิจ  ภาคการผลิตเกษตร  ภาคการค้า
 ภาคการบริการ
 ภาคการผลิตอุตสาหกรรม
กลุ่มผลิตภัณฑ์  เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์  เฟอร์นิเจอร์
 ที่พัก
 อาหาร/ เครื่องดื่ม  เครื่องสาอาง
 เครื่องหนัง
 เครื่องจักรสาน
 ปุ๋ย/บารุงดิน  ยางพาราแปรรูป  เครื่องปั้นดินเผา
 เครื่องประดับ/อัญมณี  สิ่งทอ/เครื่องแต่งกาย  สปา
 อื่นๆ
ผลิตภัณฑ์/สินค้าของธุรกิจ
วัตถุดิบหลักในการผลิต
แหล่งวัตถุดิบอยู่ในพื้นที่ตั้งธุรกิจ  ใช่  ไม่ใช่
มาตรฐานผลิตภัณฑ์/สินค้าของธุรกิจ  มี โปรดระบุ  อย.  GAP  ORGANIC  GMP  HALAL  อื่นๆ
 ไม่มี สนใจ/ต้องการขอรับรอง
จานวนคนทางาน (พนักงานประจาและรวมเจ้าของกิจการ)
คน ยอดขายต่อเดือนโดยประมาณ
บาท
มูลค่าทรัพย์สิน (ไม่รวมที่ดิน)
บาท กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ท่านผลิตสินค้า OTOP หรือไม่  มี  ไม่มี
ที่ตั้งธุรกิจ  ที่เดียวกับที่อยู่ปัจจุบัน  อื่นๆ
ส่วนที่ 3 ความพร้อมในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
ความพร้อมในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
1. พร้อมเข้าอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (ระยะเวลา 1-2 วัน)
2. พร้อมเข้าอบรมเชิงปฏิบตั ิการจัดทาแผนธุรกิจ (ระยะเวลา 1 วัน)
3. พร้อมให้ทีมที่ปรึกษาเข้าพบ ณ สถานที่ผลิต
4. พร้อมปรับปรุงและพัฒนาสินค้าตามคาแนะนา
5. พร้อมออกงานแสดงสินค้า/จาหน่ายสินค้า
6. พร้อมดาเนินการจดทะเบียนทีบ่ ่งบอกว่าเป็นภาษีสาหรับการประกอบธุรกิจ

มากที่สุด

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

 ภาคการเกษตร
 ภาคทั่วไป

หน่วยร่วมดาเนินการ ........................................

แบบประเมินศักยภาพ (Self Assessment)
“โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2560
ชื่อกิจการ .....................................................................เลขที่บัตรประชาชน ให้ขีดเครื่องหมายถูก () ในช่อง  หน้าข้อความที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด
ก. ความเข้มแข็งของกิจการ/กลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน
1. สถานะของผู้ร่วมโครงการ
 กลุ่มวิสาหกิจ
 บุคคลที่เริ่มธุรกิจใหม่และยังไม่เคยจดทะเบียนธุรกิจใดๆ
 บริษัทที่ต้องการจดทะเบียนธุรกิจใหม่
2. จานวนปีที่ดาเนินงาน
 จานวนที่จัดตั้ง 3 ปี ขึ้นไป
 จานวนที่จัดตั้ง ระหว่าง 1 – 3 ปี
 จานวนที่จัดตั้ง น้อยกว่า 1 ปี
3. ระบบบัญชีและการเงิน
3.1 ทุนของกิจการ/กลุ่ม
 ทุนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 ทุนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท
 ทุน น้อยกว่า 10,000 บาท
3.2 แหล่งที่มาของทุน
 พึ่งตนเองร้อยละ 70 ขึ้นไป
 พึ่งตนเองระหว่างร้อยละ 40-70
 พึ่งตนเองน้อยกว่าร้อยละ 40
3.3 ระบบการบันทึกบัญชี
 มีการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชี
 มีการบันทึกบัญชีอย่างง่ายๆ เป็นระบบ
 ไม่มีการบันทึกบัญชี หรือบันทึกไม่สม่าเสมอ

-

-

-

4. โครงสร้างการบริหารงานของกิจการ/กลุ่ม
4.1 การบริหารจัดการ
 มีระเบียบปฏิบัติโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน
 มีผู้นากลุ่มเป็นผู้จัดการ แต่ไม่ได้กาหนดระเบียบของกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นระเบียบที่ทราบโดยทั่วกันหรือขึ้นอยู่กับผู้นา
 ไม่มีระเบียบต่างคนต่างผลิต
4.2 ความสามารถในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
 มีส่วนร่วมและมีโอกาสถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์กับหน่วยงาน
ภายนอก มากกว่า 5 ครั้ง/ปี
 มีส่วนร่วมและมีโอกาสถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์กับหน่วยงาน
ภายนอก น้อยกว่า 5 ครั้ง/ปี
 ไม่มีโอกาสถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์กับหน่วยงานภายนอก
4.3 ระบบเครือข่าย
 มีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า/วัตถุดิบหรือรวบรวมจากกลุ่มอื่น มากกว่า 5 กลุ่ม
 มีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า/วัตถุดิบหรือรวบรวมจากกลุ่มอื่น น้อยกว่า 5 กลุ่ม
 ไม่เคยติดต่อค้าขายกับกลุ่มใดๆ เลย
4.4 ภาวะการเป็นผู้นา
 สมาชิกกลุ่มร้อยละ 70 ขึ้นไป ให้การยอมรับและศรัทธาในการทางานร่วมกับผู้นา
กลุ่ม/เป็นเจ้าของกิจการเอง
 สมาชิกกลุ่มระหว่างร้อยละ 40-70 ให้การยอมรับและศรัทธาในการทางานร่วมกับผู้นากลุ่ม
 สมาชิกกลุ่มต่ากว่าร้อยละ 40 ให้การยอมรับและศรัทธาในการทางานร่วมกับผู้นากลุ่ม
ข. ผลิตภัณฑ์
1. ปัจจัยที่ใช้ในการผลิต
1.1 สัดส่วนการใช้วัตถุดิบที่ได้จากท้องถิ่น
 ใช้วัตถุดิบอินทรีย์ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
 ใช้วัตถุดิบอินทรีย์น้อยกว่าร้อยละ 80
 ไม่ได้ใช้วัตถุดิบอินทรีย์
1.2 ที่มาของแรงงาน
 แรงงานภายในกลุ่มเกินกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป
 แรงงานภายในกลุ่มระหว่างร้อยละ 40-70
 แรงงานภายในกลุ่มน้อยกว่าร้อยละ 40

1.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 เป็นภูมิปัญญาที่พัฒนาจากท้องถิ่นเอง
 เป็นภูมิปัญญาที่นามาจากที่อื่น และนามาพัฒนาเพิ่มเติม
 เป็นภูมิปัญญาที่นามาจากที่อื่นไม่ได้พัฒนาเพิ่มเติม
2. การผลิต
2.1 คุณภาพของแหล่งผลิต/ สถานที่ผลิต/ อุปกรณ์และเครื่องมือ
 มีความเหมาะสมเอื้ออานวยต่อการผลิตร้อยละ 70 ขึ้นไป
 มีความเหมาะสมเอื้ออานวยต่อการผลิตระหว่างร้อยละ40-70
 มีความเหมาะสมเอื้ออานวยต่อการผลิตน้อยกว่าร้อยละ 40
2.2 การพัฒนาแบบสินค้าในการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงสินค้า
 มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
 มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์บ้าง
 ไม่มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
2.3 คุณภาพสินค้า สินค้าได้รับการรับรองคุณภาพ
 มีรับรอง
 อยู่ในระหว่างการดาเนินการขอรับรองจาก อย.
 ยังไม่ได้ขอการรับรองจาก อย.
2.4 การจัดการด้านกระบวนการผลิต
 มีกระบวนการผลิตเป็นระบบ เช่น การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ เป็นต้น
 มีกระบวนการผลิตที่ชัดเจน แต่ขาดการควบคุมคุณภาพ
 ยังไม่มีกระบวนการผลิตที่ชัดเจนหรือแน่นอน
3. การตลาด
3.1 แหล่งจาหน่ายสินค้า
 ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
 ตลาดต่างจังหวัดและภายในจังหวัดที่ผลิต
 ตลาดภายในชุมชน หรือภายในอาเภอ/จังหวัดที่ผลิต
3.2 ความต่อเนื่องของตลาด
 มีตลาดรองรับที่แน่นอน
 มีตลาดรองรับเป็นครั้งคราว
 มีตลาดรองรับไม่แน่นอน

3.3 การกาหนดราคาสินค้า
 สามารถกาหนดราคาสินค้าได้เอง
 ราคาขึ้นอยู่กับราคาตลาด
 พ่อค้าคนกลางเป็นผู้กาหนดราคา
3.4 รูปแบบของบรรจุภัณฑ์
 มีบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากลเชิงการค้า
 มีบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น
 ไม่มีบรรจุภัณฑ์
3.5 การโฆษณาประชาสัมพันธ์
 มีการโฆษณาที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
 มีการโฆษณาที่เหมาะสมบ้างเป็นครั้งคราว
 ไม่มีการโฆษณา
3.6 ความสามารถในการสร้างกาไรของกลุ่ม
 มีสัดส่วนของระดับรายได้ต่อระดับการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20
 มีสัดส่วนของระดับรายได้ต่อระดับการลงทุนระหว่างร้อยละ 10-20
 มีสัดส่วนของระดับรายได้ต่อระดับการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 10


