






 

ภาคผนวก 



ตัวอย่างรูปแบบหนังสือน าส่ง (กรณีขอในนามบุคคล) 

        เลขที่ 10 หมู่ 18 ถนน อุดหนุน 

        แขวง/ต าบล ศิลปะ เขต/อ าเภอ ร่วมสมัย 

        จังหวัด วัฒนธรรม  90000 

      วันที่ …… ….เดือน…. …ปี… 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อด าเนินโครงการxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารรายละเอียดโครงการ จ านวน 1 ชุด 
  2. ส าเนาเอกสารรายละเอียดโครงการ จ านวน 8 ชุด 
  3. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ชุด 
  4. ประวัติ/ผลงาน ของผู้เสนอโครงการ 

  ข้าพเจ้า xxxx(ชื่อ – นามสกุล)xxxxx ประสงคจ์ะด าเนินโครงการ xxxxx(ชื่อโครงการ)xxxxx 
xxxxxxxxxxxx ระหว่างเดือน xxxxx – xxxxx (พ.ศ.xxxx) xxxxxxxxx (รายละเอียดของโครงการย่อๆ)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  ในการนี้ ในนามผู้เสนอโครงการ ข้าพเจ้า xxxxx(ชื่อ – นามสกุล)xxxx จึงขอรับการสนับสนุน
เงินอุดหนุนเพ่ือด าเนินโครงการ xxxxxx(ชื่อโครงการ)xxxxxx เป็นจ านวนเงิน xxxxxxxxx บาท (xxxxxx บาทถ้วน) 
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 

   

          ขอแสดงความนับถือ 

 

 

      (       ชื่อ – นามสกุล      ) 

             ผู้เสนอโครงการ 

 

 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0xx-xxx-xxxx  

 

 
 

 

 



ตัวอย่างเค้าโครงการเขียนโครงการ 

ชื่อโครงการ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1. หลักการและเหตุผล 
 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 เชิงคุณภาพ 
 1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4. ระยะเวลาการด าเนินงานของโครงการ 
 ด าเนินกิจกรรมระหว่าง เดือน xxxxx ถึง เดือน xxxxx พ.ศ. xxxx 

5. พื้นที่/สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ 
 Xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา รายละเอียด 
วัน / เดือน / ปี 
ตัวอย่าง สัปดาห์ที่ 1-2 ของเดือน กรกฎาคม 2564 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxx(รายละเอียด)xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

วัน / เดือน / ปี 
ตัวอย่าง สัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือน กรกฎาคม 2564 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxx(รายละเอียด)xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

วัน / เดือน / ปี 
ตัวอย่าง สัปดาห์ที่ 1-3 ของเดือน สิงหาคม 2564 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxx(รายละเอียด)xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

วัน / เดือน / ปี 
ตัวอย่าง สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน สิงหาคม และเดือน
กันยายน 2564 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxx(รายละเอียด)xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
7. รูปแบบการด าเนินการ 
 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

8. งบประมาณ 

รายละเอียด งบประมาณ 
1. ค่า xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxx บาท 

2. ค่า xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxx บาท 

3. ค่า xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxx บาท 

4. ค่า xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxx บาท 

5. ค่า xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxx บาท 

รวมงบประมาณทั้งโครงการทั้งสิ้น 
Xxxxxxxxxxxxx บาท 

ตัวอักษร (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxบาทถ้วน) 
 
 
  
 



 งบประมาณโดยภาพรวมทั้งโครงการ 
โดยสรุป งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการและขอรับสนับสนุนจากส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

เป็นเงินจ านวน xxxxxxxxxxxx บาท (xxxxxxxx บาทถ้วน) หรือตามที่ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
เห็นควร 

งบประมาณในส่วนที่ขอรับการสนับสนุนจากส านักงานศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
โดยสรุป งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการและขอรับสนับสนุนจากส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

เฉพาะ ค่าxxxxxxxxxxx เป็นเงินจ านวน xxxxxxxxxxxx บาท (xxxxxxxx บาทถ้วน) 

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

10. แนวทางการติดตามประเมินผล 
1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ตัวอย่างรูปแบบหนังสือน าส่ง (กรณีขอในนามกลุ่ม/คณะ/มูลนิธิ/บริษัท) 

 

 

 

        เลขที่ 10 หมู่ 18 ถนน อุดหนุน 

        แขวง/ต าบล ศิลปะ เขต/อ าเภอ ร่วมสมัย 

        จังหวัด วัฒนธรรม  90000 

      วันที่ …… ….เดือน…. …ปี… 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อด าเนินโครงการxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารรายละเอียดโครงการ จ านวน 1 ชุด 
  2. ส าเนาเอกสารรายละเอียดโครงการ จ านวน 8 ชุด 

  xxxx( ชื่ อ .กลุ่ ม /คณะ/มู ลนิ ธิ / บริ ษั ท /องค์ กร )xxxxx.ประสงค์ จะด า เนิ น โครงการ  
xxxxx(ชื่อโครงการ)xxxxx xxxxxxxxxxxx ระหว่างเดือน xxxxx – xxxxx (พ.ศ.xxxx) xxxxxxxxx (รายละเอียด
ของโครงการย่อๆxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  ในการนี้  ในนามผู้ เสนอโครงการ xxxxx(ชื่อ .กลุ่ม/คณะ/มูลนิธิ/บริษัท/องค์กร)xxxx  
จึงขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือด าเนินโครงการ xxxxxx(ชื่อโครงการ)xxxxxx เป็นจ านวนเงิน xxxxxxxxx บาท 
(xxxxxx บาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
   

      ของแสดงความนับถือ 

 

 

            (       ชื่อ – นามสกุล      ) 

     ประธานกรรมการบริษัท/นายกสมาคม 
            ประธานกรรมการมูลนิธิ  

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0xx-xxx-xxxx 

  

- โลโก้ - 

กลุ่ม/คณะ/มลูนิธิ/บริษัท/

องค์กร 


