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[August 17, 2018] 

 

THE GOVERNMENT OF JAPAN 

GRANT ASSISTANCE FOR GRASSROOTS HUMAN SECURITY PROJECTS 

(KUSANONE) CONSULATE-GENERAL OF JAPAN IN CHIANG MAI 

ใบสมคัรส ำหรับควำมร่วมมือทำงดำ้นเศรษฐกิจแบบให้เปล่ำเพื่อพ้ืนฐำนและควำมมัน่คงของมนุษย ์ของรัฐบำลญ่ีปุ่ น (คุซะโนะเนะ) 
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ 

 

APPLICATION FORM 

ใบสมัคร 

กรุณำกรอกใบสมคัรเป็นภำษำไทยหรือภำษำองักฤษ 

This application form should be completed in Thai or English. 

 

1. Title of the project: ช่ือโครงกำร  

※ช่ือโครงกำรของท่ำนจะถูกใชเ้ป็นช่ือโครงกำรชัว่ครำว และอำจไดรั้บกำรเปล่ียนแปลงในภำยหลงั  

    The project title indicated here will be used as a tentative title, and will possibly be changed 

later. 

 

 

2. Organization: ช่ือองคก์ร  

※ในหวัขอ้ 2.1 ถึง 2.5 ดำ้นล่ำงน้ี กรุณำระบุทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ  

    For Nos. 2.1 to 2.5 below, please indicate both in Thai and English. 

 
2.1 Name of the organization: (English) 

ช่ือองคก์ร (ภำษำไทย) 
2.2 Representative of the organization: ตวัแทนขององคก์ร 

1) Name: (English) 

ช่ือ (ภำษำไทย) 
2) Position: (English) 

ต ำแหน่ง (ภำษำไทย) 
2.3 Person in charge of the project: ผูรั้บผิดชอบโครงกำร  

※ผูรั้บต ำแหน่งผูรั้บผิดชอบโครงกำรอำจเป็นผูเ้ดียวกบัตวัแทนองคก์รหรือไม่ก็ได ้และจะเป็นผูรั้บหนำ้ท่ีลงนำมในสญัญำขอ้ตกลงของโครงกำร  

     The person in charge of the project could be the same as the representative of the organization or not, 

and this person is to sign the Grant Contract for the project.  

 

1) Name: (English) 

   ช่ือ (ภำษำไทย) 
2) Position: (English) 

   ต ำแหน่ง (ภำษำไทย) 
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2.4 Address: (English) 

      ท่ีอยู ่(ภำษำไทย) 
 

2.5 Project coordinator: ผูป้ระสำนงำนโครงกำร  

※ผูรั้บต ำแหน่งผูป้ระสำนงำนโครงกำรอำจเป็นผูเ้ดียวกบัผูรั้บผิดชอบโครงกำรหรือตวัแทนองคก์รหรือไม่ก็ได ้และจะเป็นผูรั้บหนำ้ท่ีติดต่อ

ประสำนงำนกบัสถำนกงสุลใหญ่ญ่ีปุ่ นฯ ตลอดระยะเวลำโครงกำร 
    The project coordinator could be the same as the person in charge of the project, or the representative of 

the organization or not, and this person is to communicate with the Consulate-General throughout the 

project.  

 

Contact: กำรติดต่อ 
1) Phone number: หมำยเลขโทรศพัท ์ 

2) Fax number: หมำยเลขโทรสำร 
3) E-mail address: อีเมล ์
4) Website: เวบ็ไซต ์

 

 

3. Estimated amount that you request from KUSANONE: ประมำณกำรจ ำนวนเงินท่ีตอ้งกำรจำกคุซะโนะเนะ 
 
  Total/จ ำนวนเงินรวม ___________Baht/บำท 

 

 

4. Project: โครงกำร 
4.1 Outline of the project: เคำ้โครงของโครงกำร 

 

 

4.2 Project location: ท่ีตั้งโครงกำร พ้ืนท่ีปฏิบติัโครงกำร 
 

 

4.3 Local characteristics, size, population etc. of project area: ลกัษณะภูมิประเทศโดยรอบ ขอบเขตหรือขนำดจ ำนวน
ประชำกรในพ้ืนท่ี และอ่ืน ๆ  
 

 

4.4 Background of the project: ควำมเป็นมำของโครงกำร (กรุณำระบุสำเหตุท่ีจะท ำโครงกำรน้ี) 
1) Current problems : ปัญหำท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 

 

2) Necessity for the project (What are required to solve the current problems?/why do you 

need to request assistance from outside?) : ควำมจ ำเป็นของโครงกำร (อะไรคือส่ิงจ ำเป็นในกำรแกไ้ขปัญหำท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนั/เหตุใดท่ำนจ ำเป็นตอ้งขอควำมช่วยเหลือจำกภำยนอก) 

 

 

4.5 Content of the project: เน้ือหำของโครงกำร 
1) Objective of the project: วตัถุประสงคข์องโครงกำร 
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2) Details of the project:  รำยละเอียดโครงกำร  
Plan/Activities 

 แผนงำน/กิจกรรม 

Objective 

จุดประสงค ์

Results/Outcome 

 ผลท่ีไดรั้บ 

Remarks 

หมำยเหตุ 
 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

3) Implementation planning แผนงำนในกำรด ำเนินงำน 

Plan/Activities 

 แผนงำน/กิจกรรม 
Monthly Scale  เดือนท่ี Remarks 

หมำยเหตุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ex. 

Construction 
เช่น แผนงำนก่อสร้ำง 

             

Ex. 

Audit  
เช่น กำรตรวจสอบบญัชี 

             

              

              

 

4) Period of grant use: ระยะเวลำกำรใชเ้งินสนบัสนุน 
 

 

4.6 Name list of persons in charge of this project (Please indicate positions) :  รำยนำมผูรั้บผิดชอบ 
คณะกรรมกำรและต ำแหน่งของผูท่ี้ด ำเนินโครงกำรน้ี 

 

 

4.7 Target group (beneficiaries) of the project and the estimated population that would benefit 

from the project: กลุ่มเป้ำหมำย (ผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์) และประมำณกำรของจ ำนวนประชำกรท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์จำกโครงกำรน้ี 

1) Direct beneficiaries/population size: ผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์โดยตรง/จ ำนวนคน 

 

 

2) Indirect beneficiaries/population size: ผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์โดยออ้ม/จ ำนวนคน 

 

 

4.8 Expected results of the project: ผลท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกโครงกำรน้ี กรุณำระบุโดยละเอียด 

 

 

4.9 Maintenance arrangements: กำรจดักำรในกำรดูแลรักษำ 
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4.10 Additional information (if any): ขอ้มูลอ่ืนๆ (ถำ้มี) 
 

 

5 Project costs: ค่ำใชจ่้ำยของโครงกำร 
5.1 Estimated cost of the entire project: ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดของโครงกำร 
  Total/จ ำนวนเงินรวม ___________Baht/บำท 

 

5.2 Estimated amount that you request from KUSANONE: ประมำณกำรจ ำนวนเงินท่ีตอ้งกำรจำกคุซะโนะเนะ 
           Total/จ ำนวนเงินรวม ___________Baht/บำท 

1)  Breakdown of each item requested (If the space below is insufficient, please attach 

additional pages): แสดงรำยละเอียดของแต่ละรำยกำรท่ีท่ำนตอ้งกำรขอทุน (หำกไม่สำมำรถแสดงรำยกำรทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม
ดำ้นล่ำงน้ี กรุณำแนบรำยกำรดงักล่ำวมำพร้อมกบัเอกสำรชุดน้ี)  

※ รำยกำรท่ีระบุมำทั้งหมดน้ี รวมทั้งใบเสนอรำคำ จะตอ้งไม่รวม “รำยไดข้องรัฐบำลไทย” เช่น ภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีศุลกำกร ค่ำธรรมเนียม

ใบอนุญำตส ำหรับกำรด ำเนินงำน ค่ำจดทะเบียนรถ เป็นตน้ All items to be listed here, as well as all quotations, 

must exclude any part of “Thai government revenue” (e.g. Value-Added Tax, customs fees, 

license fees, car registration fees, etc.) 

※กรุณำระบุค่ำตรวจสอบบญัชี เพ่ือตรวจสอบบญัชีในกรณีท่ีโครงกำรของท่ำนเสนอขอทุนในวงเงินมำกกวำ่ 3 ลำ้นเยน (หรือประมำณ 1 ลำ้น

บำท) Please also indicate external auditing fees required to audit projects requesting a budget 

over 3 million yen (approximately 1 million yen).  

 

Activities 

กิจกรรม 

Item 

 รำยกำร 
KUSANONE 

Fund  

งบประมำณคุซะโนะเนะ 

Organization Fund 

งบประมำณตนเอง 
Remarks 

หมำยเหตุ 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

2) Items for which you should submit quotations; Please indicate purpose, ownership & 

management system: ส ำหรับรำยกำรท่ีควรจะยืน่ใบเสนอรำคำ กรุณำระบุวตัถุประสงคข์องแต่ละรำยกำร และผูเ้ป็นเจำ้ของ
กรรมสิทธ์ิ หรือผูจ้ดักำรระบบกำรด ำเนินกำรกิจกรรมนั้น ๆ  

Item 

รำยกำร 
Quantity 

จ ำนวน 
Cheapest price 

as shown on 

quotations 

from 3 

companies 

รำคำต ่ำสุด 

จำกใบเสนอรำคำ
จ ำนวน 3 รำย 

Purpose 

วตัถุประสงค ์
Ownership & 

Management 

system 

ผูเ้ป็นเจำ้ของและ 
ระบบกำรจดักำร 

Remarks 

หมำยเหตุ 
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※ กรณีท่ีไม่สำมำรถหำใบเสนอรำคำไดจ้ำกผูจ้  ำหน่ำย 3 แห่งได ้ ควรมีใบเสนอรำคำจำกผูจ้  ำหน่ำยอยำ่งน้อย 2 แห่ง พร้อมทั้งระบุเหตุผลและช้ีแจง

ควำมเหมำะสมของรำคำท่ีเสนอมำ โดยใชพ้ื้นท่ีดำ้นล่ำงน้ี 

     In cases where quotations from three companies are difficult to obtain, please provide them at 

least from two companies, along with reasons and explanation regarding the appropriateness of the 

costs: 

     เหตุผลหรือค าช้ีแจง / Reasons or explanation: ____________________________________________ 

 

 

 

5.3 If you are applying KUSANONE for a part of the project, how will you finance the remaining 

costs?: ถำ้ท่ำนสมคัรโครงกำรคุซะโนะเนะให้เป็นส่วนหน่ึงของโครงกำรของท่ำน  จะมีกำรจดักำรเร่ืองค่ำใชจ่้ำยนอกเหนือจำกน้ีไดอ้ยำ่งไร  
 

 

5.4 How will you finance the budget for following years?: ท่ำนวำงแผนดำ้นกำรเงินส ำหรับปีถดั ๆ ไปไวอ้ยำ่งไร 
 

 

6 Feasibility of the project (Capability of the organization, committee to implement the project, 

technical feasibility etc.): ควำมเป็นไปไดใ้นกำรด ำเนินโครงกำรให้ส ำเร็จภำยในระยะเวลำท่ีวำงแผนไว ้  ควำมพร้อมขององคก์ร ทีมงำน
ในกำรบริหำรจดักำร และควำมพร้อมดำ้นเทคนิค อ่ืนๆ  

 

 

7 Applicant: ผูส้มคัร 
 

 

(7.1) Name of the 

organization :  ช่ือองค์กร  
 

(7.2) Category : ประเภทขององค์กร  

(7.3) Date of establishment:  
วนัท่ีก่อตั้งองคก์ร 

 

(7.4) Purpose of establishment 

and brief history: วตัถุประสงคข์องกำร
ก่อตั้ง และประวติัขององคก์รโดยยอ่ 

 

(7.5) Is the organization 

registered with the Thai 

government or not: เป็นองค์กรท่ีจด
ทะเบียนกบัรัฐบาลไทยหรือไม ่

Date of registration with the 

government: วนัท่ีจดทะเบียน 
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(7.6) Personnel structure 

(Total number of staff  

and breakdown (e.g. paid staff 

5, volunteer staff 10) : โครงสร้ำง
องคก์ร จ ำนวนเจำ้หนำ้ท่ีทั้งหมดขององคก์ร
พร้อมช้ีแจงขอ้มลูอยำ่งละเอียด (เช่น เจำ้หนำ้ท่ี
ประจ ำ  5 คน เจำ้หนำ้ท่ีอำสำสมคัร 10 คน) 

 

(7.7)  Main activities including 

past experience in similar 

activities to the project : 
กิจกรรมหลกัขององคก์ร รวมถึง
ประสบกำรณ์ท่ีผำ่นมำในกำรด ำเนิน
กิจกรรมท่ีคลำ้ยคลึงหรือเก่ียวเน่ืองกบั
โครงกำรน้ี 

 

(7.8) Financial records for past 

2 years : บนัทึกทำงกำรเงินยอ้นหลงั
เป็นระยะเวลำ 2 ปี 

①Financial records for past 2 years （Unit:THB） งบรำยรับรำยจ่ำย 2 ปียอ้นหลงั 

 

Fiscal year 

งบ2ปียอ้นหลงั 

Total income 

รำยรับทั้งหมด 

Total 

expenditure 

รำยจ่ำยทั้งหมด 

Balance 

คงเหลือ 

2016 2559    

2017 2560    

 

②Income Statement for fiscal 2017（Unit：THB）งบรำยรับรำยจ่ำย (หน่วย: บำท) 

Income รายรับ  Expenditure รายจ่าย  

    

    

    

    

    

    

Total（THB）รวม 
(บำท) 

 
Total（THB）รวม 

(บำท) 
 

  

 

③Balance Sheet for fiscal 2017（Unit：THB）งบดุลทรัพยสิ์นและหน้ีสิน (หน่วย: บำท) 
 

Assets ทรัพยสิ์น Liabilities หน้ีสิน 
Current assets 
ทรัพยสิ์นหมุนเวยีน 

 Current 

liabilities 

หน้ีสินหมุนเวยีน 

 

Fixed assets 

ทรัพยสิ์นไม่
หมุนเวยีน 

 Fixed 

liabilities 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 

 

Capital stock 

ทุน 
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Total （ THB ）

รวม (บำท) 
 Total （ THB ）

รวม (บำท) 
 

 

 

 

 
 

7.9 Are any other organizations cooperating in implementing this project? If yes, please mention 

the name(s) of such organization(s): มีองคก์รใดท่ีร่วมมือในกำรด ำเนินโครงกำรน้ีหรือไม่  ถำ้มีโปรดระบุช่ือขององคก์ร
เหล่ำนั้นดว้ย 

 

7.10 Has KUSANONE assistance been provided to the applicant organization in the past or not? 

If yes, give the name of the project and the year of assistance: 

องคก์รของผูส้มคัรเคยไดรั้บกำรสนบัสนุนคุซะโนะเนะหรือไม่  ถำ้ใช่ ขอทรำบช่ือโครงกำรและปีท่ีไดรั้บกำรสนบัสนุน 

 

 

7.11 How do you know about KUSANONE assistance? คุณทรำบเก่ียวกบัโครงกำรคุซะโนะเนะไดอ้ยำ่งไร 
1) Website (please indicate) จำกเวบ็ไซต ์(โปรดระบุ) ___________________________________ 

2) Other organization (please indicate) จำกองคก์รอ่ืน (โปรดระบุ) _________________________ 

3) Other (please indicate)  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ________________________________________ 

 

 

 

8 Related statistics/data: สถิติ / ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 

9 Other remarks: ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ 

 

 

10 Further information: ขอ้มูลอ่ืนๆ 

10.1 Distance/Travel time/Means of transportation from the Consulate-General of Japan in Chiang 

Mai: ระยะทำง/เวลำในกำรเดินทำง/วิธีกำรเดินทำงจำก สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ไปถึงพ้ืนท่ีด ำเนินโครงกำร 

 

 

 

 

          ลงนำมผูรั้บผิดชอบโครงกำร 
 

Date: วนัท่ี        

Name: ช่ือ        

Position: ต ำแหน่ง       

 

Signature: ลำยเซ็น       
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Checklist for Applicants รำยกำรตรวจสอบส ำหรับผูส้มคัร 
 

 Application cover letter from head of your organization addressed to the Embassy of 

Japan 

      จดหมำยน ำท่ีมีหวัจดหมำยองคก์รของผูส้มคัรส่งถึงสถำนทูตญ่ีปุ่ น 

 

 Application form in the Embassy of Japan’s format 

      ใบสมคัร (รูปแบบตำมท่ีสถำนทูตญ่ีปุ่ นก ำหนด)  

 

 Financial reports of the applicant(s) for the past two years (Balance Sheet (B/S) and  

Profit and  Loss Account (P/L)) 

      งบกำรเงินขององคก์รยอ้นหลงั 2 ปี (งบดุลและงบก ำไรขำดทุน)  

 

 Map showing the project site 

      แผนท่ีท่ีตั้งโครงกำร 

 

 Photos showing the current situation and project site  

      รูปภำพแสดงขอ้มูลท่ีชดัเจนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ในปัจจุบนัและสภำพพ้ืนท่ีของโครงกำร 
 

 Quotations for each requested item from three different companies or suppliers       
ใบเสนอรำคำจำกผูข้ำยหรือผูรั้บเหมำจ ำนวน 3 รำย 

 

 Brief explanation about the project and the applicant organization  
เอกสำรแนะน ำองคก์รของผูส้มคัร และกิจกรรมของโครงกำร 
 

 Building design and design specification, if any  

รูปแบบของอำคำร และรำยละเอียดของกำรออกแบบ (ถำ้มี)   
 

 Newspaper articles about the applicant organization, if any  
บทควำมจำกหนงัสือพิมพท่ี์เก่ียวกบัองคก์รผูส้มคัร (ถำ้มี) 

 


