เอกสารแนบ 1
แบบคําขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพ
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
--------------------------------------------------------

กยพ. 001/1
ติดรู ปถ่าย
2 นิ้ว

โปรดกาเครื่องหมาย  ใน  และกรอกขอความดวยตัวบรรจงหรือพิมพใหครบถวนทุกขอความ
ประเภทการขอรับทุน
 เงินทุนเพื่อประกอบอาชีพแรกเริ่ม ประเภทบุคคล (วงเงินสนับสนุนรายละไมเกิน 10,000.- บาท)
 เงินทุนเพื่อประกอบอาชีพแรกเริ่ม ประเภทกลุม (วงเงินสนับสนุนกลุมละไมเกิน 15,000.- บาท)
 เงินทุนเพื่อขยายกิจการในการประกอบอาชีพ บุคคล/กลุม (วงเงินสนับสนุนรายละ/กลุมละไมเกิน 20,000.-บาท)
หมายเหตุ ผูขอรับทุนประเภทกลุม สมาชิกทุกคน ตองกรอกแบบ กยพ. 001/1 และแนบเอกสาร ประกอบการขอทุนใหครบถวน
1. ชื่อ.......................................................................................นามสกุล...........................................................................
2. เลขบัตรประจําตัวประชาชน
3. วัน/เดือน/ปเกิด...................................................อายุ..................ป ศาสนา...............................................................
4. ที่อยูภูมิลําเนา.................หมูที่.............ซอย.......................................ถนน..................................................................
ตําบล.................................................อําเภอ............................................จังหวัด.......................................................
5. ที่อยูปจจุบัน....................หมูที่.............ซอย.......................................ถนน..................................................................
ตําบล.................................................อําเภอ............................................จังหวัด.......................................................
รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท.............................โทรสาร.............................มือถือ.........................................
 บานตนเอง

 อาศัยอยูกับบิดา - มารดา /ญาติ

 บานเชา

 อื่นๆ ..................................................................................................................................................................
6. บิดา – มารดา  อยูดวยกัน  แยกทางกัน
บิดา  ยังมีชีวิตอยู  เสียชีวิต ประกอบอาชีพ...........................................มีรายได..................บาท/วัน/เดือน
มารดา  ยังมีชีวิตอยู  เสียชีวิต ประกอบอาชีพ.............................................มีรายได.................บาท/วัน/เดือน
7. สภาพบานที่พักอาศัย (เชน จํานวนหอง หองน้ํา สภาพฝาบาน หลังคา เปนบานไมชั้นเดียว)....................................
...................................................................................................................................................................................
8. สภาพแวดลอมที่พักอาศัย (เชน ทุงนา ปา ชุมชน หางไกลจากถนน)........................................................................
..................................................................................................................................................................................
9. จบชั้นการศึกษาสูงสุด ............................................................... สาขา/แผนก ..........................................................
จากโรงเรียน/สถาบัน..............................................................จังหวัด .................................. เมื่อป ........................
/10. ปจจุบัน...

-210. ปจจุบันกําลังศึกษาอยูชั้น ..................................สาขา/แผนก..................................................................................
จากโรงเรียน/สถาบัน............................................................................ จังหวัด ........................................................
11. จํานวนสมาชิกในครอบครัว ( ที่อยูดวยกัน )...........................................คน (ระบุ)
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

อายุ เกี่ยวของ
(ป)

การศึกษา

อาชีพ

รายได

สุขภาพ

หมายเหตุ

12. บุคคลที่อยูในการดูแลของทาน  ไมมี  มี จํานวน .................... คน
13. การประกอบอาชีพ ปจจุบัน

 ไมไดประกอบอาชีพ
 เคยประกอบอาชีพใดมาบาง (ระบุ) ..............................................................
......................................................................................................................
รายไดเฉลี่ย วันละ ............................. บาท/ เดือนละ ........................... บาท
 ปจจุบันประกอบอาชีพ (ระบุ) .......................................................................
รายไดเฉลี่ย วันละ ............................. บาท/ เดือนละ .......................... บาท

14. สถานที่ประกอบอาชีพปจจุบัน (ระบุ ตําบล อําเภอ จังหวัด)......................................................................................
....................................................................................................................................................................................
โทรศัพท...................................................................โทรสาร.....................................................................................
สถานที่ใกลเคียง........................................................................................................................................................
15. ไดรับความรูดานอาชีพที่จะประกอบจาก.................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ระยะเวลาที่ฝกฝน................................................................วัน/เดือน/ป (หากมีประกาศนียบัตรใหแนบมาดวย)
/16. เคยไดรับ...

-316. เคยไดรับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจากแหลงเงินทุนอื่นหรือไม
เคยไดรับ จาก....................................................................วงเงิน............................................บาท
เมื่อป พ.ศ. ...............................................
ไมเคยไดรับ
17. ปญหาในการประกอบอาชีพ......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
18. เหตุผล/ความจําเปนที่ขอรับการสนับสนุน..................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
19. ขอรับการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิฯ ในวงเงิน.....................................บาท เพื่อใชในการ..........................................
......................................................................................................................................................................................
20. ขอมูลอื่น ๆ ที่ประสงคจะแจงเพิ่มเติม (เชน การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช)............................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ พรอมนี้ไดแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ พรอมรูปถาย 1 ใบ มาเพื่อพิจารณาดวยแลว หากพบ
ภายหลังวาขอมูลดังกลาวเปนความเท็จ ขาพเจายินดีคืนเงินที่ไดรับการสนับสนุนแลวแกกองทุนฯ
(ลงชื่อ)..............................................................ผูขอรับทุน
(...............................................................)
วันที่.............. เดือน.............................พ.ศ. .....................

รายละเอียดการขอรับทุนมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา

กยพ. 001/2

1. ชื่ออาชีพ .......................................................................................................................................................................
2. วงเงินที่ขอรับการสนับสนุน ........................................... บาท ประเภท .....................................................................
3. ความรูในการประกอบอาชีพ
 ไดรับการถายทอดมาจากผูรู / พอแม / ภูมิปญญาทองถิ่น
 ไดความรูในการประกอบอาชีพจากสถานศึกษา
 เขารับการพัฒนาทักษะอาชีพจากสถาบันภาครัฐ/เอกชน (ระบุ) .........................................................................
 อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................................................................................
4. ที่ดิน / สถานที่ประกอบอาชีพ
 เปนของตนเอง / ของครอบครัว  เปนที่เชา / เชาสถานที่  อื่นๆ ระบุ.....................................
5. อุปกรณที่ใชในการประกอบอาชีพ
 มีอยูกอนแลว ไดแก ....................................................................................................................................
 ตองการซื้อใหม ไดแก
1. …………………………………....…………...........………….ราคา........................................... บาท
2. ………………………………………….……...........……........ราคา........................................... บาท
3. ...............................................................................ราคา............................................ บาท
4. ...............................................................................ราคา............................................ บาท
5. …………………………………….............…………………….ราคา............................................. บาท
รวมลงทุนทั้งสิ้น ............................................ บาท
6. ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มดําเนินการวันที่ ............... เดือน ........................................ พ.ศ. .......................................
โดยสามารถ  ดําเนินการไดทุกวัน

 ดําเนินการสัปดาหละ............................ วัน

 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................................
7. สถานที่ดําเนินการ (โปรดระบุใหชัดเจน และหากดําเนินการในหลายพื้นที่โปรดระบุทั้งหมด)
เลขที่ .................... หมูที่ ................... บาน ............................................ ถนน .....................................................
ตําบล ................................................ อําเภอ .............................................. จังหวัด .............................................
สถานที่ใกลเคียง : ....................................................................................................................................................
8. รายไดที่คาดวาจะไดรับโดยเฉลี่ย  วันละ .......................... บาท  เดือนละ ................................. บาท
ลงชื่อ ............................................................... ผูขอรับทุน
(.................................................................)
วันที่ .............. เดือน .................................... พ.ศ. ......................

ภาพประกอบอาชีพ หรือลักษณะอาชีพ (งานฝมือ / ผลิตภัณฑ / อุปกรณที่มีลักษณะเฉพาะ)

แผนทีบ่ ้ านปัจจุบัน

แผนทีส่ ถานทีจ่ ัดทําโครงการ

