
ข้อเสนอโครงการ ขอรับการสนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ 
จากกองทุนส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543  
มาตรา 34 (2)  

.................................... 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน 

1.1 ชื่อโครงการ                

1.2 ชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือ ___________________________________ 
      องค์การเอกชน              เลขทะเบียนนิติบุคคล --- 
      หนว่ยงานของรัฐ            เลขทะเบียนนิติบุคคล  --- 
      หนว่ยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ       
          ชื่อผู้รับมอบอ านาจ                   โทรศัพท์                โทรสาร        อีเมล์                 

1.3 งบประมาณโครงการ        (บาท) กรอกรายละเอียดในส่วนที่ 3 

1.4 หัวหน้าโครงการ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

 1.5 ทีมงานหลัก      

1.6 ทีมที่ปรึกษา (ถ้ามี) 

1.7 ผู้ประสานงาน  

ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์   
     

ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์   
     
     
     
     

ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์   
     
     

ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์   
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลรายละเอียดข้อเสนอโครงการ 

2.1 ชื่อโครงการ                           

2.2 งบประมาณโครงการ        (บาท)  

2.3 หลักการและเหตุผลความจ าเป็น  

แสดงให้เห็นถึง ความสอดคล้องตอ่โครงการฯ ของส านักงาน 

2.4 วัตถุประสงค์โครงการ 

มีความชัดเจนสอดคล้องกับหลักการความจ าเป็น ตรงตามเป้าหมายของโครงการ และสามารถท าให้เกิดผลส าเร็จได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

2.5 พื้นที่ด าเนินการ 
พื้นที่ในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม  

2.6 ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระบุระยะเวลาในการโครงการหรือกิจกรรม 

2.7 กลุ่มเป้าหมาย 
- กลุ่มเป้าหมายหลัก                                                                                                  
- กลุ่มเป้าหมายรอง                                                

2.8 ขอบเขตและกิจกรรมการด าเนินงาน (ระบุขอบเขตของการท าโครงการ  ว่ามีกิจกรรมส าคัญอะไรบ้าง มี
การด าเนินการภายใต้เงื่อนไขใดบ้างหรือภายใต้ข้อจ ากัดใดบ้าง กลุ่มเป้าหมายคือใครวิธีด าเนินการ) 

ระบุขอบเขตของการท าโครงการ ว่ามีกิจกรรมส าคัญอะไรบ้าง มีการด าเนินการภายใต้เงื่อนไขใดบ้าง หรือภายใต้ข้อจ ากัดใดบ้าง 
กลุ่มเป้าหมายคือใคร 

2.9 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
อธิบายถึงการท างานในข้ันตอนต่างๆ ของโครงการหรือกิจกรรมอยา่งละเอียด เช่น วิธีการเก็บข้อมูล/การอบรม/การประมวลผล

ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล / การประเมินผลโครงการ/ การน าไปใช้ประโยชน์ ให้ชัดเจน/เขียนแผนงานขั้นตอนการด าเนิน

รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ผลผลิต 
(output) 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา 

วันเร่ิมต้น วันสิ้นสุด 

      
      
      
      
   รวม   
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โครงการตั้งแต่เริม่ต้นจนกระทั่งสิน้สุดโครงการโดยระบุรายละเอียดของขั้นตอน และก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด 

2.10  ผลผลิต(Output) / ตัวช้ีวัดผลผลิต/ ผลลัพธ์ (Out come) 

2.11  ความเสี่ยงของโครงการ 

ระบุความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจท าให้โครงการไม่ประสบความส าเร็จหรือเกิดปญัหา ความเสี่ยงเรือ่งลิขสิทธิ์ ความเสีย่งเรื่อง
อื่นๆ พร้อมท้ังแนวทางการป้องกันหรือแก้ปัญหานั้น 

2.12  บุคลากรในโครงการ 

ระบทัุกษะความรู้ ประสบการณ์การท างาน ของหัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง (ตามข้อ 1.4 – 1.7) 

2.13  ทฤษฎี/งานวิจัย/โครงการที่เกี่ยวข้อง 

ระบรุูปแบบแนวคิด (Concept) / (Model) / ทฤษฎี ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ หรือท่ีจะน ามาใช้ใน
โครงการ หรือโครงการที่ไดม้ีการด าเนินการแล้วในรูปแบบหรือลักษณะเดียวกัน พร้อมด้วยข้อมูลผลลพัธ์และวิธีการค านวณ 

2.14  จุดเด่นของผลผลิตของโครงการเทียบกับโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามี) 
              

2.15  ผลลัพธ์ (Outcomes) 

ผลประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ / ผลกระทบที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือสิ่งแวดล้อม 
(พร้อมวิธีการค านวณ) 

2.16  ผู้ได้ประโยชน์จากโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ผู้ประกอบการ                                                                   
 อ่ืน ๆ                                             

2.17  วิเคราะห์ผลกระทบ (Cost Benefit Analysis) ทางด้านเศรษฐกิจ (ระบุรายละเอียด) 
                                                             

 

2.18  ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืนระบุความเกี่ยวข้อง  (เช่ือมโยงกับโครงการหรือกิจกรรมของตัวเองหรือของผู้อื่นที่ไดม้ี

การด าเนินการไปแล้วหรือก าลังด าเนินการอยู่ มีความเช่ือมโยงเกีย่วอย่างไร) 

                                   

ผลผลิต (Output) ตัวช้ีวัดผลผลิต/ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ (Out come) 
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2.19  โครงการหรือกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการได้มีการของบสนับสนุนหรือช่วยเหลือจากแหล่งอ่ืนอีกหรือไม่ 
 ไม่มี               

       มี (โปรดระบ ุช่ือโครงการหรือกิจกรรม/แหล่งเงินทุน)                                                                   
 
2.20 หน่วยงานที่ยื่นค าขอและข้อเสนอโครงการจะต้องจัดท าขอบเขตการด าเนินการเป็นตารางเปรียบเทียบ  

รายละเอียดดังนี้ 
 

ขอบเขตและกิจกรรม

การด าเนินการ

โครงการ  

ขอบเขตและ

กิจกรรมการ

ด าเนินการตาม

ข้อเสนอโครงการ 

เปรียบเทียบขอบเขต

และกิจกรรมการ

ด าเนินการ 

เอกสารอ้างอิง 

ให้ระบุขอบเขตการ

ด าเนินงานภายใต้

โครงการ / กิจกรรม  

ให้ระบุขอบเขตการ

ด าเนินการตาม

ข้อเสนอโครงการ/

กิจกรรม 

ให้ระบุจุดที่ดีกว่าหรือ

เทียบเท่า 

ให้ระบุเอกสารอ้างอิง

(ถ้ามี) 

 

2.21 ข้อมูลอ่ืนๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) 

        สิ่งแนบมาด้วยเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลรายละเอียด อุปกรณ์ หรือข้อมูลของโครงการเกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 3 ค ารับรองของผู้ประสงค์ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือ 

 3.1 ข้าพเจ้าได้รับทราบ และเข้าใจกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของการด าเนินงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนเป็นอย่างดีแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังกล่าว ตลอดจนค าสั่งทางปกครองใดๆ โดยเคร่งครัดทุกประการ  

 3.2 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

 3.3 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในแบบค าขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนนี้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ 
 

                                            ลงชื่อ ............................................... ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน 
                                                   (...............................................) 
                                วัน/เดือน/ปี     ..............................................  
         

แบบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานพร้อมทั้งสมมติฐานการประมาณการทางการเงิน และ 
 

เอกสารอ้างอิงท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1.              
2.              
3.              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

หมายเหตุ กรณีผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนเป็นนิติบุคคล หมายถึงผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจกระท า
การแทน เช่น ปลัดกระทรวงหรืออธิบดี อธิการบดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานมูลนิธิ เป็นต้น  
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แบบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (แผนการใช้จ่ายเงิน) 
หมวดค่าใช้จ่าย จ านวนหน่วย ค่าใช้จ่าย 

1. ค่าประชาสัมพนัธ์กิจกรรม และรับสมัคร   
เช่น สื่อ /โบว์ชัวร์/แผ่นปลิว/Back drop /Roll up  
 

  

2. ค่าประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้า   
(รวม ค่าอาหาร ค่าห้องประชุม ค่าจัดท าเอกสาร เป็นต้น)   

3. ค่าจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา    
เช่นกิจกรรมอบรม/สัมมนา/Focus group/Self Assessment  
(รวมค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าห้องประชุม ค่าจัดท า
เอกสาร ค่าบันทึกภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น) 

  

4. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา   
5. ค่าบริหาร ก ากับ    
6. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   
   

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ   
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   
 
หมายเหตุ :  สามารถปรับหมวดค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับแนวทางหรือกิจกรรม การด าเนินงาน 


