
 

แบบคําขอรับการส�งเสริมและสนับสนุน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 

การยื่นความประสงค�ขอรับการส�งเสริมและสนับสนุน
มาตรา ๕๒(๑) ดําเนินการให&ประชาชนได&รับบริการด&านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 

  อย�างทั่วถึง ตลอดจนส�งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู&ประกอบกิจการบริการชุมช
 

 � ขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจาก
          � ขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจาก
 

 ส�วนที่ ๑ ข&อมูลขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน
 ๑.๑ ชื่อหน�วยงาน   
 ๑.๒ ชื่อโครงการ    
       
 ๑.๓ งบประมาณโครงการ 
 ๑.๔ ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
 ๑.๕  สถานภาพผู&ขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน
  […]  ผู ได รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�
  […]  ผู ได รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน�ประเภทบริการชุมชน
  […]  ผู ได รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
  […]  สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอ่ืนที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ที่มีวัตถุประสงค�ในการดําเนิน 
   กิจการเพื่อประโยชน�สาธารณะโ
   และการดําเนินงานที่สอดคล องกับวัตถุประสงค�ของกองทุน
  […]  หน�วยงานของรัฐ 
  […]    สถานศึกษา  
  […]   หน�วยงานอ่ืน ๆ (โปรดระบุ
 ๑.๖  ชื่อหัวหน&าโครงการ (ผู&รับผิดชอบโครงการ
  ชื่อ-นามสกุล                        
  โทรสาร    
  อายุ        ป; สัญชาต ิ  
  เลขที่   ออกให โดย
  อยู�บ านเลขท่ี   
  ถนน                       
  จังหวัด           
 
 
 

คําขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน�สาธารณะ

การยื่นความประสงค�ขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน 
ดําเนินการให&ประชาชนได&รับบริการด&านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
อย�างทั่วถึง ตลอดจนส�งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู&ประกอบกิจการบริการชุมชน ตามมาตรา 

เงินจากกองทุนด&านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�
เงินจากกองทุนด&านกิจการโทรคมนาคม 

ข&อมูลขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน 

       
       
       

(บาท) กรอกรายละเอียดในภาคผนวก
 

สถานภาพผู&ขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน 
รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน�ประเภทบริการชุมชน

ผู ได รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอ่ืนที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ท่ีมีวัตถุประสงค�ในการดําเนิน 
กิจการเพื่อประโยชน�สาธารณะโดยไม�แสวงหากําไรในทางธุรกิจ ทั้งน้ีต องมีวัตถุประสงค�
และการดําเนินงานท่ีสอดคล องกับวัตถุประสงค�ของกองทุน 

โปรดระบุ)   
ผู&รับผิดชอบโครงการ) 

                       ตําแหน�ง     โทรศัพท�       
   อีเมล�          
 บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนๆ (ระบุ) 
ออกให โดย                            จังหวัด 
 หมู�ที่          ตรอก/ซอย            
            ตําบล/แขวง                        อําเภอ/เขต       
              รหัสไปรษณีย�       

                

กองทุนวิจัยและพัฒนา 
เพื่อประโยชน�สาธารณะ 

ดําเนินการให&ประชาชนได&รับบริการด&านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม        
น ตามมาตรา ๕๑ 

กองทุนด&านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 

   
   
   

กรอกรายละเอียดในภาคผนวก 
(เดือน) 

รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน�ประเภทบริการชุมชน 

สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอ่ืนที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ที่มีวัตถุประสงค�ในการดําเนิน   
ดยไม�แสวงหากําไรในทางธุรกิจ ทั้งนี้ต องมีวัตถุประสงค� 

    

        
          

   
               

     
                

   

                แบบ ทบ.๐๐๑ 

เลขท่ี ๐๑ - .........../๕๗ 



-  ๒ -  
 

 
 
 ๑.๗ ช่ือผู&มีอํานาจกระทําการ 
  ช่ือ-นามสกุล                         ตําแหน�ง     โทรศัพท�              
  โทรสาร      อีเมล�                   
  อายุ        ป; สัญชาต ิ  บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนๆ (ระบุ)    
  เลขท่ี   ออกให โดย                            จังหวัด               
  อยู�บ านเลขที่   หมู�ที่          ตรอก/ซอย                 
  ถนน                       ตําบล/แขวง                        อําเภอ/เขต                
  จังหวัด                        รหัสไปรษณีย�          
 ๑.๘  ช่ือผู&รับมอบอํานาจ 
  ช่ือ-นามสกุล                         ตําแหน�ง     โทรศัพท�              
  โทรสาร      อีเมล�                   
  อายุ        ป; สัญชาต ิ  บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนๆ (ระบุ)    
  เลขท่ี   ออกให โดย                            จังหวัด               
  อยู�บ านเลขที่   หมู�ที่          ตรอก/ซอย                 
  ถนน                       ตําบล/แขวง                        อําเภอ/เขต                
  จังหวัด                        รหัสไปรษณีย�          
 ๑.๙  ช่ือบุคคลที่สามารถติดต�อได& (บุคคลที่ได&รับมอบหมายเป=นผู&ประสานงาน) 
  ช่ือ-นามสกุล                        ตําแหน�ง                                
  โทรศัพท�      อีเมล�                  
 ๑.๑๐ สถานที่ต้ังของโครงการ 
  เลขท่ี                 หมู�ที่   ตรอก/ซอย       
  ถนน      แขวง/ตําบล                    
  เขต/อําเภอ   จังหวัด    รหัสไปรษณีย�              
  โทรศัพท�      โทรสาร       
  อีเมล�/ เว็บไซด�            
 ๑.๑๑  สถานที่ติดต�อ  […] ที่อยู�เดียวกับสถานที่ตั้งของโครงการ 
  เลขท่ี                 หมู�ที่   ตรอก/ซอย       
  ถนน      แขวง/ตําบล                    
  เขต/อําเภอ   จังหวัด    รหัสไปรษณีย�              
  โทรศัพท�      โทรสาร       
 
 
 
 

                แบบ ทบ.๐๐๑ 

เลขท่ี ๐๑ - .........../๕๗ 



-  ๓ -  
 

 
 
 ส�วนที่ ๒ รายการข&อมูลเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน 
ข าพเจ าได จัดส�งเอกสารและหลักฐานที่สําคัญ เพื่อประกอบการขอรับการส�งเสริมสนับสนุนเงินจากกองทุน ดังต�อไปนี้  
 […] เอกสารแสดงสถานะบุคคลที่ออกโดยหน�วยงานของรัฐและหลักฐานแสดงการดําเนินการในปGจจุบันอย�างต�อเนื่องไม�น อยกว�า
หน่ึงป;      
[…] หนังสือแสดงการเปHนผู มีอํานาจกระทําการแทนองค�กร พร อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ านของผู มี
อํานาจกระทําการแทนองค�กร ในกรณีที่มีการมอบอํานาจต องมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ านของผู มอบ
อํานาจและผู รับมอบอํานาจยื่นมาพร อมหนังสือมอบอํานาจตามกฎหมายด วย  
[…] เอกสารแสดงประวัติผู รับผิดชอบและบุคลากรท่ีจะดําเนินโครงการหรือกิจกรรม    
[…] สถานที่ดําเนินโครงการ 
[…] สําเนาหลักฐานท่ีแสดงถึงวัตถุประสงค� ข อบังคับ หรือระเบียบขององค�กร 
[…] สรุปผลการดําเนินการที่เก่ียวข องกับองค�กร และ/หรือกิจการท่ีเก่ียวข องกับภารกิจด านกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และ
กิจการโทรคมนาคมย อนหลังไม�น อยกว�าหนึ่งป;  
 […] เอกสารรับรองสถานภาพทางการเงินขององค�กร ที่เชื่อถือได  
[…] บัญชีรายชื่อบุคคลซ่ึงเปHนกรรมการหรือผู บริหารขององค�กรไม�น อยกว�าสามคน พร อมรายละเอียดเก่ียวกับ   ชื่อ เลขที่บัตร
ประจําตัวประชาชน ที่อยู� พร อมทั้งประวัติรายบุคคล 
[…]  ข อมูลรายละเอียดข อเสนอโครงการตามท่ีกําหนดในภาคผนวก (ถ ามี) 
 

ข&อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่ประกอบการย่ืนขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน ต&องลงนามรับรอง
สําเนาถูกต&องทุกฉบับ 
 ส�วนที่ ๓  คํารับรองของผู&ประสงค�ขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน   

๓.๑ ข าพเจ าได รับทราบ และทําความเข าใจกฎหมาย หลักเกณฑ� และเง่ือนไขของการดําเนินงานต�างๆ ที่เก่ียวกับการ
ส�งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนเปHนที่เข าใจแล ว และยินดีปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ� และเง่ือนไขดังกล�าว ตลอดจนคําสั่ง
ทางปกครองที่คณะกรรมการบริหารกองทุน เลขานุการกองทุน และสํานักงาน กําหนดทุกประการ  
 ๓.๒ ข าพเจ าขอรับรองว�าข อมูลท่ีปรากฏในแบบคําขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน พร อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับการส�งเสริมและสนับเงินจากกองทุนน้ีถูกต องครบถ วนและเปHนความจริงทุกประการ 
 
 
 ลงชื่อ    ผู ขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน 
        (    ) 
 วัน/เดือน/ป;     
 
หมายเหตุ  กรณีผู ขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนเปHนนิติบุคคล หมายถึงผู แทนนิติบุคคลหรือผู มีอํานาจกระทํา
การแทน เช�น ปลัดกระทรวงหรืออธิบดี อธิการบดี กรรมการผู จัดการใหญ� ประธานมูลนิธิ เปHนต น  
 กรณีผู ขอรับการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนไม�เป=นนิติบุคคล หมายถึงหัวหน าผู บริหารขององค�กร 

                แบบ ทบ.๐๐๑ 

เลขท่ี ๐๑ - .........../๕๗ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

แบบแสดงรายละเอยีดข้อเสนอโครงการเพื�อ

๑. ชื่อโครงการ(ไทย)   
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)   
ชื่อหน�วยงาน    

 ชื่อหัวหน�าโครงการ (ผู�รับผิดชอบโครงการ
 ชื่อ-นามสกุล                        
 โทรศัพท�    

๒. ลักษณะโครงการ 
  […]  โครงการใหม� […]  โครงการต�อเน่ือง โปรดระบุ

๓. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน 
ระบุความเก่ียวข'อง เชื่อมโยงกับโครงการหรือกิจกรรมของตัวเองหรือของผู'อ่ืนที่ได'มีการดําเนินการไปแล'ว

หรือกําลังดําเนินการอยู� มีความเชื่อมโยงเก่ียวอย�างไร

๔. ผู�ใช�ประโยชน+จากโครงการ (ตอบได�มากกวา 

[…] ๑. ผู'บริโภค   
[…] ๒. ผู'ประกอบกิจการ  
[…] ๓. ภาคเอกชน   
[…] ๔. หน�วยงานรัฐ   
[…] ๕. อ่ืน ๆ    

๕. ความสอดคล�องกับนโยบายภาครัฐและแผนที่เกี่ยวข�อง
 […]  นโยบายภาครัฐ (โปรดระบุ) 

[…]  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
[…]  แผนแม�บทกิจการโทรคมนาคม
[…]  แผนแม�บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�
[…] แผนแม�บทการบริหารคลื่นความถ่ี
[…]  อ่ืนๆ โปรดระบุ   

                

เสนอโครงการเพื�อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน

       
       
       

ผู�รับผิดชอบโครงการ) 
           ตาํแหน�ง             

   อีเมล�              

โครงการต�อเนื่อง โปรดระบุ    

ระบุความเก่ียวข'อง เชื่อมโยงกับโครงการหรือกิจกรรมของตัวเองหรือของผู'อ่ืนที่ได'มีการดําเนินการไปแล'ว
มีความเช่ือมโยงเก่ียวอย�างไร 

ตอบได�มากกวา 1 ข�อ)  
                                   
                              
                                 
                              
                              

ความสอดคล�องกับนโยบายภาครัฐและแผนที่เกี่ยวข�อง 
       

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
แผนแม�บทกิจการโทรคมนาคม 
แผนแม�บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
แผนแม�บทการบริหารคลื่นความถ่ี 

       

                แบบ ทบ.๐๐๒ 

เลขท่ี....... - .........../๕๗ 

ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน 

    
    
   

                   
    

ระบุความเก่ียวข'อง เช่ือมโยงกับโครงการหรือกิจกรรมของตัวเองหรือของผู'อ่ืนท่ีได'มีการดําเนินการไปแล'ว

                                               
            

            
                       
                              

  

 



 

-  ๓ -  
 

                แบบ ทบ.๐๐๒ 

เลขท่ี....... - .........../๕๗ 

๖. หลักการและเหตุผลความจําเป7น       
แสดงให'เห็นถึง ปBญหา/ความจําเปDน/เหตุผล ท่ีนําไปสู�การจัดทําโครงการนี้  หากไม�ทําโครงการเกิด

ผลกระทบอย�างไร ต�อใครบ'าง  เม่ือทําโครงการนี้แล'วจะเกิดประโยชน�กับใคร อย�างไร  และหากเปDนโครงการ
ต�อเนื่องกรุณาให'ข'อมูลโครงการเดิมโดยสรุป 

๗. วัตถุประสงค+ของโครงการ 
มีความชัดเจนสอดคล'องกับหลักการความจําเปDน  ตรงตามเปGาหมายของการจัดสรรเงินตามมาตรา ๕๒  

และสามารถทําให'เกิดผลสําเร็จได'ตามระยะเวลาท่ีกําหนด      

๘. ขอบเขต และกิจกรรมการดําเนินงาน     
ระบุขอบเขตของการทําโครงการ ว�ามีกิจกรรมสําคัญอะไรบ'าง มีการดําเนินการภายใต'เง่ือนไขใดบ'าง  

หรือภายใต'ข'อจํากัดใดบ'าง กลุ�มเปGาหมายคือใคร 

๙. ประโยชน+ที่คาดว�าจะได�รับ 
ระบุประโยชน�ที่ได'รับ สิ่งที่ได'รับ กลุ�มเปGาหมาย หากโครงการสําเร็จ    

๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต  
ตัวชี้วัดท่ีใช'ประเมินค�าความสําเร็จของโครงการและค�าเปGาหมายที่แสดงถึงความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ที่ตั้งไว' 

๑๑. ตัวช้ีวัดผลลัพธ+ 
ผลลัพธ�หรือประโยชน�ที่เกิดจากการนําผลผลิตจากโครงการไปใช'ให'เกิดประโยชน� 

๑๒. ทฤษฎี/งานวิจัย/โครงการที่เกี่ยวข�อง  
ระบุข'อมูลทฤษฎีหลักการหรือข'อเท็จจริงต�างๆท่ีมีความเก่ียวข'องกับการดําเนินโครงการ หรือที่จะนํามาใช'

ในโครงการ หรือโครงการที่ได'มีการดําเนินการแล'วในรูปแบบหรือลักษณะเดียวกัน อาจเปDนของตัวเองหรือของ
ผู'อ่ืนหรือหน�วยงานอ่ืนดําเนินการ พร'อมด'วยข'อมูลผลลัพธ� 

๑๓. กรอบแนวคิด หรือรายละเอียดด�านเทคนิค     
กรอบแนวคิดเปDนทิศทาง และแนวทางในการทําโครงการ  แนวทางในการ เก็บรวบรวมข'อมูล และการวิเคราะห�

ข'อมูล ท่ีสามารถตอบวัตถูประสงค�ของโครงการได'ครบถ'วน หรือเทคนิคหลักการท่ีจะนํามาใช'ในการทําโครงการ 

๑๔. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการ 
อธิบายถึงการทํางานในข้ันตอนต�างๆของโครงการหรือกิจกรรมอย�างละเอียด  เช�นวิธีการเก็บข'อมูล/การ

สุ�มตัวอย�าง/ การทดลอง/การจัดซ้ือจัดจ'าง/การติดต้ัง/การอบรม/การประมวลผลข'อมูลและการวิเคราะห�ข'อมูล / 
การประเมินผลโครงการ/ การนําไปใช'ประโยชน� ให'ชัดเจน/เขียนแผนงานข้ันตอนการดําเนินโครงการตั้งแต�เริ่มต'น
จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการโดยระบุรายละเอียดของข้ันตอน และกําหนดระยะเวลาเริ่มต'นและสิ้นสุด 

 



 

-  ๔ -  
 

                แบบ ทบ.๐๐๒ 

เลขท่ี....... - .........../๕๗ 

กิจกรรม 
เดือน 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 กิจกรรม ๑                         
 กิจกรรม ๒                         

                          

๑๕. .ความเสี่ยงของโครงการ 
ระบุความเสี่ยงหรือปBจจัยเสี่ยงที่อาจทําให'โครงการไม�ประสบความสําเร็จหรือเกิดปBญหา  ความเสี่ยงเรื่อง

ลิขสิทธิ์ ความเสี่ยงต�อสังคมคุณภาพชีวิต คุณธรรม จริยธรรม  พร'อมทั้งแนวทางการปGองกันหรือแก'ปBญหานั้น 

๑๖. สถานที่ดําเนินโครงการ 
กําหนดสถานที่ดําเนินการโครงการ สถานท่ีทําการทดลอง สถานท่ีใช'ในการเก็บรวมข'อมูล สถานที่

เก่ียวข'องอ่ืนๆ  

๑๗. บุคลากรในโครงการ 
ระบุรายละเอียด ตําแหน�ง จํานวนบุคลากร ในการดําเนินโครงการ 

๑๘. งบประมาณสมทบ (ถ�ามี) 
ระบุให'ชัดเจนว�าจะใช'จ�ายอะไรบ'าง (ตามภาคผนวก) จะต'องระบุให'ชัดเจนว�าหากมี ครุภัณฑ� ที่ใช'หลังจาก

การวิจัยแล'วจะดําเนินการอย�างไร หากมีการสมทบจากหน�วยงานต'นสังกัดให'ระบุด'วย 

๑๙. บรรณานุกรม/เอกสารอ�างอิง (ถ�ามี):  
ระบุเอกสารอ'างอิงท่ีเก่ียวข'อง อันได'แก� รายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ�อ่ืน ๆ โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนวิธีการ ท่ีได'

ข'อมูลมาเพื่อประกอบการจัดทําโครงการ 

๒๐. ทรัพย+สินทางปMญญา (เฉพาะทุนวิจัย) 
[…] ทรัพย�สินทางปBญญาในผลการวิจัยให'เปDนของผู'ให'ทุนแต�เพียงผู'เดียว 

[…] คู�สัญญาท้ังสองฝOายมีการตกลงกันเปDนอย�างอ่ืนก�อนการลงนามสัญญา โปรดระบุ :     

๒๑. ข�อมูลอ่ืนๆ เพิ่มเติม (ถ�ามี) 
สิ่งแนบมาด'วยเพิ่มเติม เช�นข'อมูลรายละเอียด อุปกรณ� หรือข'อมูลของโครงการเก่ียวข'อง 

 
 
 
 
 



 

 

แบบแสดงรายละเอียดค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

รายการ 
๑. ค�าตอบแทนบุคลากรหรือค�าจ�างนักวิจัย 

๑.๑ ค�าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ   
(จาํนวน ..... คนๆ ละ ...... บาท) 

๑.๒ ค�าตอบแทนคณะผู'วิจัย 
(จาํนวน ..... คนๆ ละ ...... บาท) 

๑.๓ ค�าจ'างชั่วคราวผู'ช�วยนักวจิัย 
(จาํนวน ......คนๆ ละ ...... บาท)   

๑.๔ ค�าตอบแทนผู'ทรงคุณวุฒิ 
(จาํนวน ..... คนๆ ละ ...... บาท) 

๑.๕ ค�าตอบแทนวิทยากร 
(จาํนวน ..... คนๆ ละ ...... บาท) 

๑.๖ ค�าตอบแทนกรรมการ 
(จาํนวน ..... คนๆ ละ ...... บาท) 

๑.๗ ค�าตอบแทนทํางานล�วงเวลา 
(จาํนวน ..... คนๆ ละ ...... บาท) 

๑.๘ ค�าตอบแทนผู'ให'ข'อมูล 
(จาํนวน ..... คนๆ ละ ...... บาท) 

๑.๙ ค�าตอบแทนกลุ�มตัวอย�าง 
(จาํนวน ..... คนๆ ละ ...... บาท) 

๑.๑๐ ค�าตอบแทนบุคลากรอ่ืนๆ โปรดระบุ
      
      
      

๒. ค�าใช�สอยหรือค�าดําเนินการ 
๒.๑ ค�าเบ้ียเลี้ยง   

(จาํนวน  ........ คน ๆ ละ ........ วัน ๆ ละ  .......... 
๒.๒ ค�าที่พัก   

(จาํนวน  ........ คน ๆ ละ ........ คืน ๆ ละ  .......... 
๒.๓ ค�าพาหนะ   

(จาํนวน  ....... คน ๆ ละ ........ เที่ยว ๆ ละ  .......... 
     ๒.๔ ค�าอาหาร(เช'า/กลางวัน/เย็น)   
(จาํนวน  ........ คน ๆ ละ ........ ม้ือ ๆ ละ  .......... 
 

                

 
ละเอียดค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานพร�อมทั้งสมมติฐานการประมาณการทางการเงิน

และเอกสารอ�างอิงที่เกี่ยวข�อง 

จํานวนเงิน 
 

ค�าตอบแทนบุคลากรอ่ืนๆ โปรดระบ ุ
    
    
      

 

 

.......... บาท)   

.......... บาท)   

.......... บาท) 

.......... บาท)   

 

                แบบ ทบ.๐๐๓ 

เลขท่ี....... - .........../๕๗ 

พร�อมทั้งสมมติฐานการประมาณการทางการเงิน                          

หมายเหต ุ
 

 

 
 



 

-  ๖ -  
 

                แบบ ทบ.๐๐๓ 

เลขท่ี....... - .........../๕๗ 

รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 
๒.๕ ค�าอาหารว�างและเคร่ืองดื่ม   

(จาํนวน  ........ คน ๆ ละ ........ ม้ือ ๆ ละ  .......... บาท)   
๒.๖ ค�าเช�าเหมารถ  

(จาํนวน ........  คัน ๆ ละ ......... วัน ๆ ละ ..........  บาท)   
๒.๗ ค�าน้ํามันเชื้อเพลิง (น้าํมันสําหรับยานพาหนะปฏิบัติงานโครงการ    
กิจกรรมต�าง ๆ ) 
๒.๘ ค�าเช�าพื้นที่/ห'องประชุม/ห'องสัมมนา/เต็นท�     

(จาํนวน ……… วัน ๆ ละ ......... บาท) 
๒.๙ ค�าพิมพ�เอกสาร/ค�ากระดาษแผ�นพับ 

(จาํนวน ........  แผ�น ๆ ละ ..........  บาท) 
๒.๑๐ ค�าจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 

(จาํนวน ........  เล�ม ๆ ละ ..........  บาท) 
๒.๑๑ ค�าใช'สอยหรือค�าดําเนนิการอ่ืนๆ โปรดระบุ 
         
         
          

  
๓. ค�าวัสดุ   

๓.๑ ค�าวัสดุสาํนักงาน 
๓.๒ ค�าวัสดุคอมพิวเตอร� 
๓.๓ ค�าวัสดุก�อสร'าง 
๓.๔ ค�าวัสดุการเกษตร 
๓.๕ ค�าวัสดุงานบ'านงานครัว           
๓.๖ ค�าวัสดุไฟฟGาและวิทย ุ
๓.๗ ค�าวัสดุการแพทย� 
๓.๘ ค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง 
๓.๙ ค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร� 
๓.๑๐ ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 
๓.๑๑ ค�าวัสดุอ่ืนๆ โปรดระบุ 
         
         
          
 

  

๔. ค�าครุภัณฑ+   
๔.๑ ค�าครุภัณฑ�การวิจัย 
         
         
          

  



 

-  ๗ -  
 

                แบบ ทบ.๐๐๓ 

เลขท่ี....... - .........../๕๗ 

รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 
๔.๒ ค�าครุภัณฑ�ดําเนินโครงการ 
- ค�าครุภัณฑ�สํานักงาน 
- ค�าครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 
- ค�าครุภัณฑ�ก�อสร'าง 
- ค�าครุภัณฑ�การเกษตร 
- ค�าครุภัณฑ�งานบ'านงานครัว 
- ค�าครุภัณฑ�ไฟฟGาและวิทยุ 
- ค�าครุภัณฑ�การแพทย� 
- ค�าครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�ง 
- ค�าครุภัณฑ�เชื้อเพลิงและหล�อลื่น 
- ค�าครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร� 
๔.๓ ค�าครุภัณฑ�อ่ืนๆ โปรดระบุ 
         
         
          
 

๕. ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ   
๕.๑ ค�าสาธารณูปโภค 
๕.๒ ค�าขนส�งไปรษณีย� 
๕.๓ ค�าใช'จ�ายอ่ืนๆ โปรดระบุ 
         
         
          
 

  

๖. ค�าบริหารจัดการโครงการ   
ค�าใช�จ�ายในการดําเนินโครงการ   

    ภาษีมูลค�าเพิ่ม (ถ�ามี)   
    รวมเป7นเงินทั้งสิ้น   

 


