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ใบสมคัร โครงการความรว่มมอืทางเศรษฐกจิแบบใหเ้ปล่าเพือ่พืน้ฐานและ 

ความมัน่คงของมนุษย ์(จจีพี)ี โดยรฐับาลญีปุ่น่ 

 
ชื่อโครงการ:                                                                                          
 

1. ขอ้มลูทัว่ไป 

(1) วนัทีส่ง่ใบสมคัร  

(2) ชื่อองคก์ร 

กรุณาใสช่ื่อทางการขององคก์ร 

(3) ทีอ่ยู ่

 

(4) ผูต้ดิต่อ 

ชื่อ: 

ต าแหน่ง: 
เบอรโ์ทร: 
อเีมล: 

(5) ผูม้อี านาจรบัผดิชอบในการเซน็สญัญาส าหรบัขอทุน 

ชื่อ: 

ต าแหน่ง: 
เบอรโ์ทรศพัท:์ 

อเีมล: 

(6) สถานะองคก์ร 

(a) องค์กรNGOแหง่ชาติและท้องถ่ิน  (b) องคก์รNGOสากล (c) องค์กรราชการท้องถ่ิน 

(d) สถาบนัทางการแพทย์ (e) สถาบนัการศกึษ (f) หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัราชการ  

(g) องคก์รนานาชาต ิ(h) อื่นๆ 

กรุณาเลอืกสถานะองคก์รของท่านและแนบเอกสารการจดทะเบยีนหรอืเอกสารการจดัตัง้บรษิทัในประเทศของทา่น 
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(7) ปีทีก่่อตัง้  

(8) ขอ้มลูองคก์ร 

ระบุโครงสรา้งองคก์ร, จ านวนพนกังาน 

 

(9) กจิกรรมหลกัขององคก์ร 

ถา้มเีอกสารหรอืแผ่นพบัทีแ่นะน าองคก์ร กรุณาแนบมาพรอ้มใบสมค้รดว้ย 

(10) การเงนิขององคก์ร 

กรุณาอธบิายหลกัฐานการเงนิขององคก์รยอ้นหลงั 2 ปี โดยท าในรปูแบบภาคผนวก และในกรณีทีอ่งคก์รของท่านมทีัง้สนิท
รพยห์รอืหนี้สนิ ใหแ้จง้มาดว้ย 

 

(11) ประวตักิารไดร้บัการสนบัสนุนทีผ่่านมาขององคก์รผูส้มคัร 

องคก์รของผูส้มคัรเคยไดร้บัการสนบัสนุนทางการเงนิจากหน่วยงานต่างๆหรอืจากรฐับาลญีปุ่น่, รฐับาลจากต่างประเทศ, 
องคก์รนานาชาต ิหรอื NGO หรอืไม ่

พ.ศ. ชื่อผูบ้รจิาค จ านวนเงนิ ตดิต่อ 

    

    

    

2. โครงการทีจ่ะขอทุนสนบัสนุน 

(1) พืน้ทีท่ีจ่ะท าโครงการ 

กรุณาแนบแผนทีแ่ละระบุระยะทางจากกรุงเทพถงึพืน้ทีโ่ครงการ 

(2) ขอ้มลูพืน้ฐานของพืน้ทีเ่ป้าหมายของโครงการ 

(ก.*) จ านวนประชากร  

(ข.*) อาชพีของคนในพืน้ที ่(สดัสว่นของอาชพี) 
(ค.*) รายไดต่้อหวัประชากรในพืน้ที ่โดยเฉลีย่ 

*ขอ้มลูควรอา้งองิจากระดบัต าบลหรอืระดบัอ าเภอ 
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(3) ความเป็นมาของโครงการ 

อธบิายตามหวัขอ้ดา้นล่างนี้  
หมายเหตุ ถา้จ าเป็นตอ้งใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาแนบเอกสารอา้งองิมากบัใบสมคัร 
หวัขอ้ 

1. สถานการณ์ทางเศรษฐกจิและสงัคมในพืน้ทีท่ีจ่ะท าโครงการ 
2. ปญัหาทีช่าวบา้นเผชญิอยู่ ถา้เป็นโครงการทีม่กีารปรบัปรุงใหม่หรอืฟ้ืนฟูสิง่ปลูกสรา้งทีม่อียู่แลว้ กรุณาระบุว่าสิง่ปลกูสรา้ง
นี้ไดถู้กสรา้งขึน้ หรอืมมีาตัง้แต่เมื่อไหร่  
3. จุดเริม่ตน้ทีผู่ส้มคัรตอ้งการท าโครงการน้ี กรุณาชีแ้จงเหตุผลทีท่างผูส้มคัรหรอืองคก์รไม่สามารถแกป้ญัหานี้ได ้และเหตุผล
ทีท่างผูส้มคัรตอ้งการความช่วยเหลอืจากทางจจีพี ี

 

(4) จุดประสงคข์องโครงการ 

อธบิายจุดประสงคข์องโครงการใหช้ดัเจนทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได ้ 
อธบิายปญัหาทีเ่ผชญิและรายละเอยีดโครงการใหเ้ชื่อมโยงต่อจุดประสงคข์องโครงการ  
 

(5) ผลส าเรจ็ทีค่าดหวงัจากโครงการ 

ระบุกลุ่มเป้าหมายทีไ่ดร้บัผลประโยชน์จากโครงการ : 
ระบจุ านวนผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์จากโครงการ :  

ระบสุถานที/่พืน้ที ่และประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากผลของการท าโครงการ:  

 

(6) ค่าใชจ้่ายในการท าโครงการ 
กรุณาสง่ใบเสนอราคา 3 บรษิทั ส าหรบัการก่อสรา้งหรอืเครื่องมอือุปกรณ์ในกรณีทีผู่ส้มคัรตอ้งการใหท้างจจีพีสีนบัสนุนทุนให ้
หากไม่สามารถหาใบเสนอราคาได ้กรุณาอธบิายเหตุผล  
ส าหรบัใบเสนอราคาของอุปกรณ์ กรุณาระบุชนิดและบรษิทัผลติอุปกรณ์ 

  

【งบประมาณจจีพี ีทีต่อ้งการขอสนบัสนุน】 

รายการ 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน 
ราคาทัง้ 
หมด 

หมายเหตุ 

     

     

     

รวม     
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【งบประมาณองคก์ร ทีร่บัผดิชอบเองได】้ 

รายการ 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน ราคาทัง้หมด หมายเหตุ 

     

     

     

รวม     

(7)  แผนการด าเนินการ,ปฏบิตักิาร และ การดแูลรกัษา 

กรุณาอธบิายว่าผูส้มคัรจะสามารถท าโครงการน้ีใหส้ าเรจ็ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพไดอ้ย่างไร เช่น 

-ผลงานล่าสดุของการปฏบิตังิานขององคก์ร 

-จ านวนเจา้หน้าทีท่ีด่ าเนินโครงการ 

-มรีายไดท้ีเ่พยีงพอทีจ่ะท าโครงการใหเ้สรจ็สิน้แมว้่าจะเกดิงบประมาณไม่พอโดยทีไ่ม่คาดคดิ  
หากโครงการเสรจ็สิน้แลว้ ทางผูส้มคัรจะดแูลรกัษาและจดัการสิง่ปลกูสรา้งหรอือุปกรณ์ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากจจีพีนีี้อย่างไร 
กรุณาอธบิายแผนด าเนินการ 

 

 

(8)  ระยะเวลาของการท าโครงการ 

เริม่ตัง้แต่ เดอืน/ปี ถงึ เดอืน/ปี  (      จ านวนเดอืน) 

ตามกฎเกณฑข์องจจีพี ีโครงการจะตอ้งด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัทีเ่ซน็สญัญา 

 

 

ขอ้แนะน า 

1. ความรบัผดิชอบของผูท้ีไ่ดร้บัทุนสนบัสนุน 

เป็นความรบัผดิชอบของผูท้ีไ่ดร้บัทุนสนับสนุนทีจ่ะต้องใชทุ้นอย่างเหมาะสมและพจิารณาส าหรบัการจดัซือ้สิง่ของหรอื
การบริการที่จ าเป็นต่อการด าเนินโครงการ และ การค านึงถึงความเหมาะสมในการปฏิบตัิงานและดูแลโครงการใน
ระหว่างการด าเนินการ และ หลงัจากเสรจ็สิน้การด าเนินโครงการ 

 

2. สิง่ทีเ่ขา้เกณฑใ์นการสนบัสนุน  
(1) จจีพีสีนับสนุนสิง่ที่เป็นรูปธรรม เช่น การก่อสร้างอาคารเรยีน, การสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลอืในคลนิิก และ การ
สนับสนุนเครื่องมอืในการขุดหลุม เป็นต้น ในขณะเดยีวกนั สิง่ทีเ่ป็นนามธรรม เช่น การพฒันาขดีความสามารถ, การให้
ค าแนะน าทางเทคนิคในการปฏบิตังิานและการบ ารุงรกัษา, กจิกรรมรณรงคใ์หต้ระหนกัรู ้และการสรา้งความแขง็แกร่งใน
ชุมชน ทีเ่หน็เป็นรปูธรรมจบัตอ้งได ้อาจจะไดร้บัการสนบัสนุน 

       (2) ทุนของจจีพีไีม่ครอบคลมุสิง่เหล่านี้: 
A  ค่าใชจ้่ายในส านกังาน (ค่าเช่าส านกังาน, เงนิเดอืนพนกังาน เป็นตน้) 
B  เงนิกองทุน 
C  ค่าใชจ้่ายสว่นตวัหรอืการท ากจิกรรมการคา้แสวงหาก าไร 
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  D  ทุนและอุปกรณ์ทีมุ่่งเน้นแก่ทุนหรอืทรพัยส์นิสว่นบุคคล (เช่น ทุน, ทีอ่ยู่,เสือ้ผา้ เป็นตน้ อย่างไรกต็าม    ขอ้หา้มของทุน
และอุปกรณ์เหล่าน้ีไม่ไดถู้กจดัอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินในการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นมนุษยธรรม เช่น เหตุการณ์ภยั
พบิตัธิรรมชาต ิเป็นตน้)   

E  ค่าใชจ้่ายทีก่่อใหเ้กดิอนัตรายต่อร่างกาย เช่น สรุา และ บหุรี ่เป็นตน้ 

F  ค่าใชจ้่ายในการวจิยัทีไ่มม่ทีศิทางชดัเจนทีจ่ะเกดิประโยชน์แก่ประชาชน 

   (3) โดยปกตแิลว้ ทุนจจีพีจีะไม่ครอบคลุมสิง่ของรายการเหล่านี้ และผูไ้ดร้บัทุนจะต้องรบัภาระค่าใชจ้่ายและจดัหาเอง 
อย่างไรกต็าม จจีพีอีาจจะสนับสนุนได้ถ้าตรวจสอบว่าสิง่เหล่านี้เป็นของที่ขาดไม่ได้ในการด าเนินโครงการใหป้ระสบ
ผลส าเรจ็ หรอื มคีวามจ าเป็นเร่งด่วนในความตอ้งการดา้นมนุษยธรรม และ ตรวจสอบได้ว่าทางผูร้บัทุนสนับสนุนมกีาร
สรา้งกระบวนการจดัการและการดแูลรกัษารายการทีท่างจจีพีจีะสนบัสนุนให ้มดีงันี้ 

A ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตักิาร (ค่าใชจ้่ายสว่นบุคคลและการปฏบิตักิาร ทีต่อ้งใชใ้นการท าโครงการ) 

B  ค่าใชจ้่ายในการดแูลและจดัการส าหรบัการจดัหาสิง่ของ 

C  วคัซนี 

D  วสัดุสิง่ของทีใ่ชแ้ลว้หมดไป, วสัดุสิง่ของขนาดเลก็ เช่น อปุกรณ์เครื่องเขยีน, โน้ตบุ๊ก เป็นต้น 

E   หนงัสอื (อุปกรณ์ประกอบการสอน, อุปกรณ์อา้งองิส าหรบัโครงการการศกึษา, หนงัสอืส าหรบัการเกบ็ สะสมของ
หอ้งสมุด เป็นตน้)   

F  ยานพาหนะโดยสารทัว่ไป (ยานพาหนะทีใ่ชไ้ดห้ลากหลายวตัถุประสงคแ์ละใชส้ าหรบัเรื่องสว่นตวั) 
G  อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น คอมพวิเตอรส์ว่นบุคคล เป็นตน้ 
H    ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมโอนจากสถานเอกอคัรราชทตูญีปุ่น่ไปบญัชธีนาคารของผูร้บัทุนสนบัสนุน 

ค่าธรรมเนียมการเปิดและปิดบญัชธีนาคารทีใ่ชใ้นการท าโครงการจจีพี,ี คอมมชิชัน่ส าหรบัดแูลบญัชธีนาคาร, ค่า
แลกเปลีย่นเงนิตรา เป็นตน้) 

I  ค่าด าเนินการ, ค่าจดทะเบยีน ทีเ่ป็นแหล่งรายไดส้ าหรบัของประเทศและรฐับาล 

J  ภาษนี าเขา้ (ภาษศีุลกากร, ภาษเีงนิได,้ ภาษมีลูค่าเพิม่ เป็นตน้) 
  

*เพิม่เตมิเกีย่วกบัภาษ ี
・ ภาษนี าเขา้สนิคา้ทีท่างจจีพีสีนบัสนุนครอบคลุมให ้จะไดร้บัการยกเวน้หรอืชดเชยให ้เป็นความรบัผดิชอบของผูท้ีไ่ดร้บัทุน

สนบัสนุนทีจ่ะใหค้วามส าคญักบัมาตรการปลอดภาษ ี
・ หากว่าประเทศของผูไ้ดร้บัทุนสนบัสนุนไม่ยนิยอมในเรื่องการยกเวน้ภาษนี าเขา้ ผูไ้ดร้บัทุนจะตอ้งรบัผดิชอบภาษเีหล่าน้ี 
・ หากว่าประเทศของผูไ้ดร้บัทุนสนบัสนุนไม่ยนิยอมในเรื่องการยกเวน้ภาษนี าเขา้ หรอื ชดเชยภาษนี าเขา้ และหาก

จ าเป็นตอ้งใหค้วามช่วยเหลอืในการพจิารณาสถานการณ์ทางการเงนิของผูร้บัทุนสนบัสนุน ทุนของจจีพีอีาจจะครอบคลุม
ภาษเีหล่าน้ี 

・ ส าหรบัภาษอีื่นๆทีไ่ม่เกีย่วกบัภาษนี าเขา้นัน้ หากมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งไปสูส่ถานการณ์ทางการเงนิของผูส้มคัรทุนของจี
จพีอีาจจะครอบคลมุภาษเีหล่านี้ กรุณาปรกึษาสถานเอกอคัรราชทตูญีปุ่น่ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 

3. การเปิดบญัชสี าหรบัท าโครงการ 
   หลงัจากทีไ่ดร้บัอนุญาตและเซน็สญัญาขอทุนสนับสนุนแลว้นัน้ ทางผูร้บัทุนจะตอ้งเปิดบญัชธีนาคารเพื่อจดัการค่าใชจ้่าย
ของโครงการน้ี โดยเปิดแยกจากบญัชอีื่นทีใ่ชด้แูลค่าใชจ้่ายหรอืท าโครงการอื่นๆอยู่ อกีทัง้จะตอ้งรบัผดิชอบในค่าธรรมเนียม
จากการเปิดบญัชีทัง้ประเภท กระแสรายวนั หรือ ออมทรพัย์ และจะดีเป็นอย่างยิ่งหากเป็นธนาคารส าหรบัท าสญัญา
โดยเฉพาะ โดยมคีวามเหน็ชอบจากสถานเอกอคัรราชทตูญีปุ่น่ทีจ่ะเรยีกหรอืดกูารเงนิส าหรบัผูท้ีข่อทุนสนบัสนุนทีใ่ชจ้่ายกบั
ทางผูค้า้หรอืกลุ่มอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งทีท่ าธุรกรรมการเงนิกบับญัชนีี้  ในการนี้จงึเป็นความรบัผดิชอบของผูข้อทุนสนับสนุนทีจ่ะ
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เปิดบญัชกีบัธนาคารทีเ่หน็ว่าเหมาะสมในประเทศของผูร้บัทุนสนบัสนุน  
  

4. การตรวจสอบบญัชจีากภายนอก 
(1)  หลงัจากด าเนินโครงการเสรจ็สิน้ ผูร้บัทุนจะตอ้งด าเนินการตรวจสอบบญัชจีากผูต้รวจสอบบญัชภีายนอกเพื่อตรวจสอบ

การใชทุ้นทีส่นบัสนุนใหน้ัน้ เป็นไปในทางเหมาะสมหรอืไม่ การตรวจสอบบญัชนีัน้จะกระท าโดยกลุ่มองคก์รหรอืบุคคลที่
มคีุณสมบตัใินการตรวจบญัชถีูกตอ้งตามกฏหมายในประเทศของผูร้บัการสนบัสนุน 

(2)  ค่าตรวจสอบบญัชอีาจจะไดร้บัการสนบัสนุนจากจจีพี ีแต่จะนบัเป็นรายการอุปกรณ์ทีข่อการสนบัสนุนเช่นกนั จงึตอ้งมใีบ
เสนอราคาจาก 3 บรษิทั 

(3) เมื่อด าเนินโครงการเสรจ็สิน้ ผูต้รวจสอบบญัชภีายนอกตอ้งสง่รายงานการตรวจสอบบญัชใีหแ้ก่ผูร้บัทุน ผูร้บัทุนจะสง่ตวั
ส าเนาของรายงานการตรวจสอบบญัชใีหก้บัทางสถานเอกอคัรราชทตูญีปุ่น่ รายงานจะมเีน้ือหาดงันี้: 

 A การตรวจสอบบนัทกึการเงนิ (รายรบั,รายจ่ายโดยตรง, รายจา่ยการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ เป็นตน้) 
B การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ (การจดัซือ้จดัจา้ง และ การจดัสง่อุปกรณ์, การใชอุ้ปกรณ์ เป็นตน้) 
C การลงพืน้ทีต่รวจสอบโครงการ (แนบรปูมากบัรายงานตรวจสอบบญัช)ี 

(4) บางกรณีทีย่กเวน้ไม่ตอ้งท ารายงานตรวจสอบบญัชคีอื ไมม่อีงคก์รหรอืบุคคลทีม่คีุณสมบตัผิูต้รวจสอบในประเทศของผูร้บั
ทุน, ตอ้งการการสนบัสนุนเพยีงเลก็น้อย หรอื เป็นโครงการทีย่ากในการท ารายงานตรวจสอบบญัชจีากภายนอก ดงันัน้จงึ
อาจจะไดร้บัการยกเวน้ แต่ใหม้ทีางเลอืกอื่นเพื่อใชใ้นการตรวจสอบเช่นกนั กรุณาปรกึษาสถานเอกอคัรราชทตูญีปุ่น่ส าหรบั
เน้ือหาเพิม่เตมิ 
 

 
5. กรณีทีไ่ม่เป็นไปตามทีค่าดไว ้

 หลงัจากไดร้บัการอนุมตัแิละเซน็สญัญาแลว้ ทางผูร้บัทุนจะตอ้งรบัผดิชอบท าโครงการใหเ้สรจ็สิน้ตามแผน แมว้่าจะเกดิ
เรื่องทีไ่ม่คาดคดิ เช่น เกดิภาวะขาดแคลน เป็นตน้ อย่างไรกต็ามหากเกดิภาวะขาดแคลนซึง่มาจากสภาวะทีห่ลกีเลีย่งไม่ได ้
เช่น ภยัธรรมชาต,ิ ราคาวสัดุสงูขึน้อย่างรวดเรว็ หรอื อตัราแลกเปลีย่นผนัผวน ผูข้อทุนสามารถขอรอ้งสถานเอกอคัรราชทตู
ญีปุ่น่ในการชว่ยเหลอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ตามมาเพื่อทีจ่ะด าเนินโครงการใหเ้สรจ็สิน้  
กรุณาตดิต่อสถานเอกอคัรราชทตูญีปุ่น่ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

6. การท ารายงาน 
  เป็นหน้าทีข่องผูร้บัทุนทีจ่ะตอ้งสง่“รายงานระหว่างด าเนินโครงการ”แกส่ถานเอกอคัรราชทตูญีปุ่น่ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของ
จจีพี ีและ “รายงานเสรจ็สิน้โครงการ” โดยใชแ้บบฟอรม์ท ารายงาน 

  

7. การแสดงสญัลกัษณ์ของโครงการทีส่นบัสนุนโดยจจีพี ี
 ผูร้บัทุนจะตอ้งร่วมมอืกบัทางสถานเอกอคัรราชทตูญีปุ่น่ในการประชาสมัพนัธก์จิกรรม เช่น การจดัพธิสีง่มอบโครงการ การ
ตดิสตกิเกอร ์ และการตดิป้ายหรอืสญัลกัษณ์รปูธงญีปุ่น่ในการช่วยเหลอืจดัหาและก่อสรา้งโครงการ เพื่อทีจ่ะใหเ้หน็การ
สนบัสนุนจากความช่วยเหลอืของประเทศญีปุ่น่ 

 
8. สิง่ทีแ่นบมาดว้ยพรอ้มใบสมคัร 
□ แผนที ่
□ (กรณีเป็นสิง่ปลกูสรา้ง) แบบแผนผงั และ/หรอื งานเขยีนแบบ 

□ รายงานงบประมาณรายรบั-รายจ่าย 2 ปียอ้นหลงั 
□ ใบเสนอราคา/ประเมนิราคา 3 บรษิทั ส าหรบัสนิคา้ และ/หรอื การบรกิาร  
□ (กรณีเป็นสิง่ปลกูสรา้ง) ส าเนาโฉนดหรอืสญัญาเช่าทีด่นิ 
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□ (หากจ าเป็น) ใบอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

□  (ส าหรบัการจดัซือ้จดัจา้งเครื่องมอือุปกรณ์) ใบรบัรอง หรอื ใบอนุญาต จากหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้งในการใชเ้ครื่องมอื) 
□ (ส าหรบัการเจาะหรอืขดุหลมุ ในจุดทีอ่นุญาตใหท้ าได)้ ผลงานวจิยั หรอื ขอ้มลูเทยีบเท่า จากการประปา 

□ (หากจ าเป็น) หลกัฐานหรอืการรบัรองดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมในเรื่องการจดัการความปลอดภยัระหว่างก่อสรา้ง 

□ (ส าหรบัการจดัซือ้ยานพาหนะ, รวมถงึรถพยาบาลฉุกเฉนิ และ รถดบัเพลงิ) หลกัฐานหรอืการรบัรองพืน้ทีจ่อดรถและ
ประกนัภยัรถยนต ์

□ (หากเป็นไปได)้แผ่นพบั หรอื จุลสารขององคก์ร  

ขา้พเจา้ผูล้งนามดา้นล่างนี้ขอรบัรองว่าขอ้มลูทัง้หมดทีก่รอกในแบบฟอรม์การสมคัรนี้รวมถงึเอกสารทีแ่นบอา้งองินัน้เป็น
ความจรงิ ถูกตอ้งและครบถว้นทีส่ดุเท่าทีข่า้พเจา้ทราบ และยอมรบัขอ้ก าหนดเงื่อนไขขา้งตน้ 

 

                                                                          

(วนั)  (เดอืน)  (พ.ศ.) 
                           

(ชื่อผูร้บัผดิชอบโครงการ) 
                           

  (ต าแหน่ง) 
                           

(ชื่อองคก์ร) 
                                             

                                            (ลายเซน็)  
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Financial report for the past two years 

(Currency:       )

Total (A)

Total (B)
Balance (A)-(B)

【Example】 (Currency: USD)

Grant from Donors (Please specify their names) 40,000 50,000
Budget allocation from the Ministry of Health 12,000 11,000
Medical treatment fees 9,000 9,500
Prescription charges 1,000 1,200

Total (A) 62,000 71,700

Labor 45,000 42,000
Purchase of Medicine 1,200 1,200
Meals for Patients 5,000 6,000
Cleaning 500 550
Electricity 1,300 1,450
Water 1,250 1,580
Fuel 3,500 3,280

Total (B) 57,750 56,060

Balance (A)-(B) 4,250 15,640

 Applicant  Organization:

Income

Expenditure

Item

Item

Income

Expenditure

20XX 20XX

2017 2018

 

 


