
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศ 
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพฒันา 

เร่ือง  การรับสมัครเยาวชนเพือ่ขอรับการสนับสนุนเงนิทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน 
พ.ศ.2553 

********************************* 
  ดว้ยมูลนิธิกองทุนเยาวชนพฒันาจะรับสมคัรเยาวชนเพ่ือพิจารณาให้การสนบัสนุนเงินทุนส่งเสริม
การประกอบอาชีพ  ประจาํปี 2553 โดยมีระเบียบและวิธีการรับสมคัร ดงัน้ี 
 

1. คุณสมบัตขิองผู้ขอรับทุน      ผูส้มคัรตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
 1.1 อายรุะหวา่ง 15 - 30 ปี  
 1.2 เป็นเยาวชนหรือกลุ่มเยาวชนท่ีมีรายไดน้อ้ย ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ หรือ  

เป็นผูป้ระกอบกิจการอยูแ่ลว้ และมีแผนขยายกิจการเพ่ิมเติม   
 1.3 มีความรู้ความสามารถท่ีจะประกอบอาชีพท่ีตนถนดั มีผูใ้หก้ารรับรอง ไดแ้ก่ ผูฝึ้กสอนอาชีพ  

ผูป้กครอง ผูน้าํชุมชน กลุ่มหรือองคก์รท่ีสงักดั และใบประกาศผา่นการอบรม (ถา้มี)   
1.4 เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย 
1.5 มีความพร้อมอบรมคุณธรรม จริยธรรม  

  

2. ประเภทของเงินทุน  มูลนิธิฯ จะใหก้ารสนบัสนุนเงินทุน แยกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
ผูส้มคัรตอ้งมีคุณสมบติัตามประเภทของการขอรับเงินทุน  นอกเหนือจากคุณสมบติัทัว่ไปตามขอ้ 1. ดงัน้ี 

  2.1   เงินทุนเพื่อประกอบอาชีพแรกเร่ิม สาํหรับเยาวชนท่ีผ่านการฝึกอบรมอาชีพหรือเยาวชนท่ีมีความสามารถ
พิเศษในอาชีพนั้นๆ และประสงคจ์ะดาํเนินกิจการของตนเองในวงเงินรายละ     ไม่เกิน 10,000 บาท (หน่ึง
หม่ืนบาทถว้น) 

 2.2 เงินทุนในการจดักิจกรรม เพื่อหารายไดข้องกลุ่มเยาวชนในทอ้งถ่ิน ทั้งกิจกรรมระยะสั้น และกิจกรรมเพื่อการ
ประกอบอาชีพระยะยาว ในลกัษณะทาํร่วมกนัเป็นกลุ่ม ในวงเงินไม่เกินกลุ่มละ 15,000 บาท (หน่ึงหม่ืนหา้
พนับาทถว้น) 

 2.3 เงินทุนเพื่อขยายกิจการในการประกอบอาชีพ ทั้งในอาชีพอิสระและกิจกรรมการประกอบอาชีพของกลุ่ม
เยาวชน ในวงเงินรายละ หรือกลุ่มละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถว้น) 

 
 
 

/3. การสมัครเข้ารับทุน 
 



3. การสมัครเข้ารับทุน 
   ส่งแบบคาํขอรับการสนบัสนุนฯ ทางไปรษณียไ์ดท่ี้ “กองส่งเสริมและพฒันาเครือข่าย          สาํนกังาน

ส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอาย ุ (สท.)                               618/1 ถนนนิคม
มกักะสนั แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400”  ปิดรับสมคัรในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2553  

 

4. ประกาศผล ทาง  WWW.OPP.GO.TH  และแจง้ผูท่ี้ได ้ทางไปรษณียต์ามท่ีอยู่ปัจจุบนัของท่าน ภายในวนัท่ี 31 
สิงหาคม 2553 

 

5. หลกัฐานประกอบการสมัคร 
 4.1 แบบคาํขอท่ีกรอกขอ้ความชดัเจนและครบถว้นดว้ยตวับรรจงเรียบร้อยแลว้   
 4.2 รูปถ่ายขนาด 2 นิว้  1 รูป  
 4.3 หนงัสือรับรองการทาํงานของผูส้มคัร โดย ผูฝึ้กสอนอาชีพ ผูป้กครอง ผูน้าํชุมชน กลุ่มหรือ 
              องคก์รท่ีสงักดั และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูรั้บรอง  

4.4 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 1 ชุด  
4.5 สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ชุด       
 เอกสาร 4.3 – 4.5 ใหรั้บรองสาํเนาดว้ย 
4.6    กรณีสมคัรเป็นกลุ่ม ใหแ้นบหลกัฐานตามขอ้ 4.1 – 4.5 ทุกคน 

 

6. สถานทีต่ิดต่อและรับสมัคร 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมคัรไดท่ี้ WWW.OPP.GO.TH และสาํนกังานพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัทุกจงัหวดัในเวลาราชการ  
 

    ประกาศ ณ วนัท่ี  24   เดือน มีนาคม พ.ศ.2553 
    
           
 

                 (ศาสตราจารยพ์ิเศษวิชา  มหาคุณ) 
                                               ประธานมูลนิธิกองทุนเยาวชนพฒันา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.opp.go.th/
http://www.opp.go.th/


กยพ. 001/1 

แบบคาํขอรับการสนับสนุนเงนิเพือ่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพฒันา 

      *****************                                                   
 
โปรดกาเคร่ืองหมาย    ใน   และกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพมิพ์ให้ครบถ้วน 
 ทุกข้อความ      

     
 

ประเภทการขอรับทุน               รหสัอา้งอิง 
 เงินทุนเพือ่ประกอบอาชีพแรกเร่ิม (วงเงินสนบัสนุนรายละไม่เกิน 10,000.- บาท) 
 เงินทุนในการจดักิจกรรม (วงเงินสนบัสนุนกลุ่มละไม่เกิน 15,000.- บาท) 
 เงินทุนเพือ่ขยายกิจการในการประกอบอาชีพ (วงเงินสนบัสนุนรายละ/กลุ่มละไม่เกิน 20,000.-บาท) 

หมายเหตุ  ผู้ขอรับทุนประเภทกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มทุกคน ต้องกรอกแบบ กยพ. 001/1 และแนบเอกสาร 
                  ประกอบการขอทุนให้ครบถ้วน 
 

1. ช่ือ..........................................................................นามสกลุ............................................................................ ……. 
2. เลขประจาํตวัประชาชน       
ท่ีอยูปั่จจุบนั   บา้นตนเอง    อาศยัอยูก่บับิดา-มารดา /ญาติ    บา้นเช่า     อ่ืนๆ ................................... 3. 

    เลขท่ี.............หมู่ท่ี.............ซอย.......................................ถนน................................................................................. 
    ตาํบล.................................................อาํเภอ............................................จงัหวดั....................................................... 
    รหสัไปรษณีย.์..........................โทรศพัท.์..................................................... มือถือ   .............................................. 
    โทรสาร............................................................ 
วนั/เดือน/ปีเกิด...................................................อาย.ุ.................ปี  ศาสนา............................................................... 4. 

5. ภูมิลาํเนาเดิม จงัหวดั...........................................  บิดา-มารดา ประกอบอาชีพ.........................................................   
6. จบชั้นการศึกษาสูงสุด ............................................................. สาขา/แผนก ......................................................     
       จากโรงเรียน/สถาบนั..........................................................จงัหวดั ..................................  เม่ือปี ...................... 
กาํลงัศึกษาอยูช่ั้น ............................สาขา/แผนก................................................................................................ 7. 

   จากโรงเรียน/สถาบนั.................................................................... จงัหวดั ........................................................ 
8. สถานภาพ       โสด         สมรส  จาํนวนบุตร ............. คน         อ่ืนๆ (ระบุ)........................................... 
สมาชิกในครอบครัว ( ท่ีอยูด่ว้ยกนั ) 9. 

เก่ียวขอ้ง ลาํดั
บท่ี 

ช่ือ - สกลุ อาย ุ

(ปี) 
การศึกษา อาชีพ รายได ้ สุขภาพ หมายเหตุ 

         
         
         

- 2 – 



เก่ียวขอ้ง ลาํดั
บท่ี 

ช่ือ - สกลุ อาย ุ

(ปี) 
การศึกษา อาชีพ รายได ้ สุขภาพ หมายเหตุ 

         
         
         
         

 
บุคคลท่ีอยูใ่นการดูแลของท่าน ไม่มี    มี จาํนวน ................ คน 10. 
การประกอบอาชีพ ปัจจุบนั      ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ  11. 

                                   ประกอบอาชีพ (ระบุ) ...............................................................................    
                  รายไดเ้ฉล่ีย วนัละ  ............................. บาท/ เดือนละ ......................... บาท 

12. สถานท่ีประกอบอาชีพปัจจุบนั......................................................................................................................... 
     โทรศพัท.์..................................................................โทรสาร............................................................................ 
      สถานท่ีใกลเ้คียง................................................................................................................................................ 
13. ไดรั้บความรู้ความชาํนาญดา้นอาชีพท่ีจะประกอบจาก..................................................................................... 
       ระยะเวลาท่ีฝึกฝน................................................................ เดือน/ปี (หากมีประกาศนียบตัรใหแ้นบมาดว้ย) 

เคยไดรั้บเงินสนบัสนุนการประกอบอาชีพจากแหล่งเงินทุนอ่ืนหรือไม่ 14. 
                          ไดรั้บ  จาก....................................................................วงเงิน.............................................บาท 
                          เม่ือปี พ.ศ................................................ 
                          ไม่เคยไดรั้บ 
15. ปัญหาในการประกอบอาชีพ.............................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................................................. 
16.  เหตุผล/ความจาํเป็นท่ีขอรับการสนบัสนุน........................................................................................................ 
   .............................................................................................................................................................................. 
17. ขอรับการสนบัสนุนทุนจากมูลนิธิฯ ในวงเงิน.....................................บาท  เพื่อใชใ้นการ.............................. 
       ........................................................................................................................................................................ 
18. ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีประสงคจ์ะแจง้เพิ่มเติม............................................................................................................ 
      ....................................................................................................................................................................... 
   

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ พร้อมน้ีไดแ้นบสาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวนอยา่งละ 1 ฉบบั พร้อมรูปถ่าย 1 ใบ มาเพื่อพิจารณาดว้ยแลว้ หากพบ
ภายหลงัวา่ขอ้มูลดงักล่าวเป็นความเทจ็ ขา้พเจา้ยนิดีคืนเงินท่ีไดรั้บการสนบัสนุนแลว้แก่กองทุนฯ 
 
 

       (ลงช่ือ) .........................................................ผูข้อรับทุน 
                    (.......................................................) 
       วนัท่ี.............. เดือน ......................... พ.ศ ..................... 
 



กยพ. 001/2 
 

รายละเอยีดการขอรับทุนมูลนิธิกองทุนเยาวชนพฒันา 
 

1. ช่ือโครงการ / อาชีพ ........................................................................................................................................ 
2. วงเงินท่ีขอรับการสนบัสนุน .......................................................................................................................... 
3.  ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
            ไดรั้บการถ่ายทอดมาจากผูรู้้ / พอ่แม่ / ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 ไดค้วามรู้ในการประกอบอาชีพจากสถานศึกษา 
  เขา้รับการพฒันาทกัษะอาชีพจากสถาบนัภาครัฐ/เอกชน (ระบุ) ....................................................  

             อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................................ 
  4. ท่ีดิน / สถานท่ีประกอบอาชีพ   
             เป็นของตนเอง / ของครอบครัว     เป็นท่ีเช่า / เช่าสถานท่ี     อ่ืนๆ ระบุ............................... 
   5. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบอาชีพ  
            มีอยูก่่อนแลว้ ไดแ้ก่ ......................................................................................................................... 
             ตอ้งซ้ือใหม่ ไดแ้ก่  
        1.  ………………………………….. …………………….   ราคา ........................................... บาท 
   2. ………………………………………….. …………….    ราคา ........................................... บาท 
   3. ........................................................................................    ราคา ..........................................  บาท 
   4. ........................................................................................    ราคา ..........................................  บาท 
                5. …………………………………………………………    ราคา ..........................................  บาท 
                            รวมลงทุนทั้งส้ิน ............................................  บาท 
6. ระยะเวลาดาํเนินการ 
    6.1 เร่ิมดาํเนินการวนัท่ี .............. เดือน ................................... พ.ศ. ....................................... 
       โดยสามารถ    ดาํเนินการไดทุ้กวนั    ดาํเนินการสปัดาห์ละ............................ วนั   

 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................................................................ 
7. สถานท่ีดาํเนินการ (โปรดระบุใหช้ดัเจน และหากดาํเนินการในหลายพ้ืนท่ีโปรดระบุทั้งหมด)  
     เลขท่ี .................... หมู่ท่ี ...................  บา้น ....................................... ถนน ..................................................... 
     ตาํบล ................................................  อาํเภอ .............................................. จงัหวดั ........................................ 
     สถานท่ีใกลเ้คียง : ............................................................................................................................................  
8. รายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บโดยเฉล่ีย  วนัละ ..........................  บาท      เดือนละ ................................. บาท 
     
    ลงช่ือ ............................................................... ผูเ้สนอโครงการ 
           (.................................................................) 
               วนัท่ี .............. เดือน .................................... พ.ศ. ...................... 
 



กยพ. 002 
หนังสือรับรองผู้สมัครรับทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

 

  ขา้พเจา้ นาย/ นาง/ นางสาว (ช่ือผูรั้บรอง) ....................................................................................... 
อาย ุ................. ปี   อาชีพ ......................................................   ตาํแหน่ง  .................................................................. 
สถานท่ีทาํงาน (ช่ือหน่วยงาน) ................................................................................................................................... 
ท่ีตั้ง ............................................................................................................................................................................ 
.............................................................. โทรศพัท ์................................................ โทรสาร ...................................... 
ความเก่ียวขอ้งกบัผูส้มคัร นาย/ นาง/ นางสาว ............................................................................................................ 
ในฐานะเป็น ............................................................................................................................................................... 
 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ผูส้มคัรเป็นผู ้
  มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ตั้งใจพฒันาตนเองในการประกอบอาชีพ อยา่งจริงจงั และมีรายไดน้อ้ย         

       ไม่เพียงพอในการเล้ียงชีพ ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
  มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพดา้น .................................................................................................. 

       เน่ืองจาก ................................................................................................................................................................. 
       ................................................................................................................................................................................ 

  ผา่นการฝึกอบรมทกัษะอาชีพดา้น ........................................................................................................................ 
       จดัโดย (ช่ือหน่วยงานผูจ้ดั) .......................................................... ระยะเวลาการเขา้อบรม .....................วนั/เดือน 
       ระหวา่งวนัท่ี ................................................... สถานท่ีอบรม ................................................................................ 
 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้เป็นจริงทุกประการ และสามารถตรวจสอบได ้
 
 

ลงช่ือ ..................................................... 
(.........................................................) 

ตาํแหน่ง............................................................... 
วนัท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. ................ 

 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ลงนามในหนังสือรับรองควรเป็น 

  1. ผูน้าํชุมชน ท่ีผูข้อรับทุนมีถ่ินพาํนกั หรือผูน้าํกลุ่ม / องคก์รท่ีเยาวชนสงักดั 
  2. ครูผูฝึ้กสอนอาชีพ  / อาจารยใ์นสถานศึกษาเดิม หรือปัจจุบนั  

 
 
 



 
แผนทีบ้่านปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนทีส่ถานทีจั่ดทาํโครงการ 
 
 
 
 
 

 
 

 


	มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา

