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บนัทึกความเขา้ใจในทางปฏิบตัิ 

ส าหรบัองคก์รทีใ่หค้วามร่วมมือ 

ระหว่าง 
[ช่ือสโมสรโรตารีอปุถมัป์ หรือ ภาค ประเทศ] “เจ้าภาพผู้อปุถมัป์” 

[ช่ือสโมสรโรตารีต่างประเทศ หรือ ภาค ประเทศ] “ผู้อปุถมัป์ต่างประเทศ” 
[ช่ือองคก์รท่ีให้ความร่วมมือ ประเทศ] “องคก์รท่ี 1” 
[ช่ือองคก์รท่ีให้ความร่วมมือ ประเทศ] “องคก์รท่ี 2” 

 
หมายเหตุ  มูลนิธจิ าเป็นตอ้งไดร้บับนัทกึความเขา้ใจตามแบบฉบบันี้เท่านัน้ กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหส้มบูรณ์แต่หา้ม
แก้ไขข้อความใด ๆ ในแบบฟอร์มทัง้สิ้น หากท่านไม่แน่ใจว่าจะกรอกข้อความในแต่ละช่องอย่างไร โปรดอ้างอิง 
ค าแนะน าทีอ่ยู่ตอนทา้ย 
 

1.  ช่ือเรื่อง (Subject) 
โกลบอลแกรน้ท ์# [หมายเลขแกรน้ท]์, [ชื่อโครงการ],ใน [ชมุชน], [ประเทศ], “ทุนสนับสนุนของโรตาร”ี 

 

2.  ความหมาย (Definition) 
องค์กรที่ให้ความร่วมมือคือองค์กรที่ไม่ใช่โรตารีที่มีชื่อเสียง  มีความเชี่ยวชาญ สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน 
ค าแนะน า การอบรมให้ความรู้และการสนับสนุนอื่น ๆ แก่โครงการทุนสนับสนุน องค์กรที่ให้ความร่วมมือต้อง 
ปฏิบตัิตามเงื่อนไข รายงานกจิกรรมและการตรวจสอบบญัชีทุกอย่างตามที่มูลนิธโิรตารีก าหนดและต้องจดัหา
ใบเสรจ็รบัเงนิตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ 

 

3.  วตัถปุระสงค ์(Purpose) 
เอกสารนี้ก าหนดขอ้ตกลงระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ทีม่รีายชื่อขา้งตน้เพื่อด าเนินโครงการทีไ่ดร้บัทุนสนับสนุนจากมลูนธิิ
โรตาร ีเอกสารนี้อาจจะใช้กบักลุ่มอื่น ๆ ที่มสี่วนร่วมในโครงการ เช่น องค์กรที่ได้รบัประโยชน์ ผู้ท าสญัญาที่ไม่
หวงัผลก าไร หรอืหน่วยงานของรฐั 

 

4.  วตัถปุระสงคข์องโครงการ (Project Objectives) 
ทุกกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งตามรายชื่อในขอ้ตกลงนี้จะร่วมมอืกนัเพื่อท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโครงการดงัต่อไปนี้ 

ก. [ใสว่ตัถุประสงค]์ 
ข. [ใสว่ตัถุประสงค]์ 
ค. [ใสว่ตัถุประสงค]์ 
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5.  หน้าท่ีความรบัผิดชอบของเจ้าภาพผู้อปุถมัภ ์(Host Sponsor Responsibilities) 
อธบิายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยเฉพาะของเจา้ภาพผูอุ้ปถมัภ ์ เจา้ภาพผูอุ้ปถมัภจ์ะด าเนินการดงันี้ 

ก. [หน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยเฉพาะส าหรบัโครงการนี้] 
ข. [หน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยเฉพาะส าหรบัโครงการนี้] 
ค. [หน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยเฉพาะส าหรบัโครงการนี้] 

 

6.  หน้าท่ีความรบัผิดชอบของผู้อปุถมัภต่์างประเทศ (International Sponsor 
Responsibilities) 

 อธบิายหน้าทีร่บัผดิชอบโดยเฉพาะของผูอุ้ปถมัภต์่างประเทศ  ผูอุ้ปถมัภต์่างประเทศจะด าเนินการดงันี้ 
ก. [หน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยเฉพาะส าหรบัโครงการนี้] 
ข. [หน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยเฉพาะส าหรบัโครงการนี้] 
ค. [หน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยเฉพาะส าหรบัโครงการนี้] 

 

7.  หน้าท่ีความรบัผิดชอบขององคก์รความร่วมมอื องคก์รท่ี 1 (Organization 1 
Responsibilities) 

 อธบิายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยเฉพาะขององคก์รที ่1  องคก์รที ่1 จะด าเนินการดงันี้ 
ก. [หน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยเฉพาะส าหรบัโครงการนี้] 
ข. [หน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยเฉพาะส าหรบัโครงการนี้] 
ค. [หน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยเฉพาะส าหรบัโครงการนี้] 

 

8.  หน้าท่ีความรบัผิดชอบขององคก์รความร่วมมอื องคก์รท่ี 2 (Organization 2 
Responsibilities) 

 อธบิายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยเฉพาะขององคก์รที ่2  องคก์รที ่2 จะด าเนินการดงันี้ 
ก. [หน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยเฉพาะส าหรบัโครงการนี้] 
ข. [หน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยเฉพาะส าหรบัโครงการนี้] 
ค. [หน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยเฉพาะส าหรบัโครงการนี้] 

 

9. ความเขา้ใจร่วมกนั (Mutual Understandings) 
ทุกกลุ่มยนิยอมดงันี้ 

ก. ทุนสนับสนุนของโรตารทีีไ่ดร้บัการอนุมตัจิะถูกสง่ใหเ้จา้ภาพผูอุ้ปถมัภแ์ละผูอุ้ปถมัภร์ะหว่างประเทศ  
ข. เจ้าภาพผู้อุปถมัภ์และผู้อุปถมัภ์ระหว่างประเทศจะเป็นผู้ควบคุมและบรหิารจดัการทุนสนับสนุนของ  

โรตาร ี 
ค. เจา้ภาพผูอุ้ปถมัภ์และผูอุ้ปถมัภร์ะหว่างประเทศจะมสีว่นร่วมในทุกขัน้ตอนของโครงการ  
ง. เจา้ภาพผูอุ้ปถมัภ์และผูอุ้ปถมัภ์ระหว่างประเทศต่างกม็คีณะกรรมการบรหิารโครงการทุนสนับสนุนทีม่ี

สมาชกิอย่างน้อย 3 คน มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการบรหิารโครงการในนามของตน  
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จ. เจา้ภาพผูอุ้ปถมัภ์และผูอุ้ปถมัภ์ระหว่างประเทศและองค์กรต่าง ๆ จะต้องยดึถอืเงื่อนไขและขอ้ก าหนด
ของ District Grant และ Global Grant ของมูลนิธโิรตาร ี(Terms and Conditions for Rotary Founda- 
tion District Grants and Global Grants) 

ฉ. เจา้ภาพผูอุ้ปถมัภ์และผูอุ้ปถมัภ์ระหว่างประเทศยนืยนัว่าองคก์รต่าง ๆ มชีื่อเสยีงและมคีวามรบัผดิชอบ
และกระท าการภายใตก้ฎหมายของประเทศทีต่ัง้โครงการ  

ช. ทุนสนับสนุนทัง้หมดที่จะได้รบัจะต้องบริหารจัดการโดยเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์หรือผู้อุปถัมภ์ระหว่าง
ประเทศ และจะไม่มกีารบรหิารโดยองคก์รต่าง ๆ 

ซ. ทุนสนับสนุนจะถูกเกบ็ไวใ้นบญัชธีนาคารของโครงการทุนสนับสนุนจนกว่าจะมคีวามจ าเป็นต้องจ่าย
ออกไปใหแ้ก่ผูข้ายหรอืใชเ้งนิคนืใหแ้ก่การจดัซื้อ 

ฌ. การจ่ายเงนิทุกประเภทใหแ้ก่ผูข้ายและการใชเ้งนิคนืใหแ้ก่องค์กรต่าง ๆ จะตอ้งมใีบเสรจ็รบัเงนิ ใบแจง้
หนี้ ใบส าคญัจ่าย หรอืขอ้ตกลงทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรประกอบดว้ย 

ญ. องค์กรต่าง ๆ อาจจะร่วมบรจิาคเงนิใหแ้ก่โครงการโดยตรงได้ แต่มูลนิธโิรตารจีะไม่มกีารสมทบใหแ้ก่
เงนิทุนเหล่านี้ 

ฎ. เอกสารขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาจจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะถูกตรวจสอบการ
ด าเนินงานและการเงนิอย่างเป็นอสิระโดยมลูนิธโิรตาร ี

ฏ. ในบนัทึกความเข้าใจเกี่ยวกบัการมีคุณสมบตัิของภาคหรอืสโมสรซึ่งแยกออกจากกนันัน้ เจ้าภาพผู้
อุปถมัภแ์ละผูอุ้ปถมัภร์ะหว่างประเทศยนิยอมทีจ่ะ 
• ท าให้มัน่ใจว่ากิจกรรมทุนสนับสนุนทัง้หมดรวมทัง้การแลกเปลี่ยนเงนิจากสกุลหนึ่งไปยงัอีกสกุล

หนึ่งสอดคลอ้งกบักฎหมายทอ้งถิน่ 
• ท าให้มัน่ใจว่าโครงการปฎิบตัิตามมาตรการการดูแลเงนิทุนของมูลนิธโิรตารแีละวธิปีฏบิตัิในการ

จดัการเงนิทุนสนับสนุน  
• ท าใหม้ัน่ใจว่าทุกคนทีเ่กี่ยวขอ้งในทุนสนับสนุนด าเนินกจิกรรมในแนวทางทีห่ลกีเลีย่งผลประโยชน์

ทบัซอ้นทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืถูกมองว่าเกดิขึน้  
• รายงานใหภ้าคได้รบัทราบถงึการใชเ้งนิผดิประเภทหรอืการบรหิารงานผดิพลาดทีเ่กดิขึ้นจรงิหรอื

อาจจะเกดิขึน้เกีย่วกบัทุนสนับสนุน 
• ใหค้วามร่วมมอืกบัการตรวจสอบการด าเนินการทุนสนับสนุนหรอืการเงนิ 
• จดัท าบญัชตี่าง ๆ ตามมาตรฐาน ซึ่งหมายรวมถงึบญัชแียกประเภททัว่ไปและบนัทกึใบเสรจ็รบัเงนิ

และการเบกิจ่ายเงนิทุนสนับสนุนทุกประเภทอย่างสมบูรณ์ 
• เบกิจ่ายเงนิทุนสนับสนุนในแนวทางทีส่อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดและเงื่อนไขส าหรบัทุน District Grant 

และ Global Grant ของมลูนิธโิรตาร ี 
• เกบ็รกัษาบนัทกึรายการสิง่ของต่างๆ ทีไ่ดจ้ดัซื้อ ผลติ หรอืแจกจ่ายผ่านกจิกรรมทุนสนับสนุน 
• เกบ็รกัษาบญัชธีนาคารทีใ่ชเ้ฉพาะการรบัและการจ่ายเงนิทุนสนับสนุนเท่านัน้ 
• มผีู้อ านาจลงนามในบญัชีซึ่งเป็นโรแทเรยีนอย่างน้อย 2 คนจากสโมสรหรอืภาคที่อุปถมัภ์เพื่อการ

เบกิจ่ายเงนิต่าง ๆ 
• แบ่งแยกหน้าทีใ่นการจดัการเงนิทุนเพื่อมใิหใ้ครคนหนึ่งเป็นผูค้วบคุมการเงนิเพยีงล าพงั  
• จดัให้มีแผนงานที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรเกี่ยวกบัการโอนย้ายความรบัผดิชอบในบญัชีธนาคารใน

กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงผูม้อี านาจลงนาม 
• เกบ็รกัษารายงานการเงนิของธนาคารเพื่อยนืยนักบัใบเสรจ็รบัเงนิและการใชเ้งนิทุน 
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• เก็บรกัษาเอกสารที่เกี่ยวกบัทุนสนับสนุนในสถานที่ซึ่งสมาชกิ เจ้าหน้าที่ของสโมสรและภาครู้จกั 
และสามารถเขา้ถงึได ้

• เกบ็รกัษาเอกสารเกี่ยวกบัทุนสนับสนุนเอาไวอ้ย่างน้อย 5 ปีหรอืนานกว่านัน้ตามทีก่ฎหมายทอ้งถิน่
ก าหนด 

 

10. ผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflicts of Interest) 
ต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงหรือมองว่าอาจจะเกิดขึ้นแก่มูลนิธิโรตาร ีเพื่อให้สอดคล้องกับ 
นโยบายผลประโยชน์ทบัซ้อนส าหรบัผูร้่วมโปรแกรมของมลูนิธโิรตารี  Rotary Foundation’s Conflict of Interest 
Policy for Program Participants in the Terms and Conditions for Rotary Foundation District Grants and 
Global Grants ในเอกสารเงื่อนไขและข้อก าหนดส าหรบั ทุน District Grants และ Global Grants ของมูลนิธ ิ
โรตารี (Terms and Conditions for Rotary Foundation District Grants and Global Grants) หมายรวมถึง 
เหตุการณ์ใด ๆ ที่โรแทเรยีนเป็นผู้ขายหรอืท าหน้าที่เป็นกรรมการการเงนิ กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ หรือ
พนักงานขององคก์รใดองคก์รหนึ่ง หากมขีอ้สงสยัหรอืมขีอ้ขดัแยง้ทีอ่าจจะเกดิขึน้จะตอ้งเปิดเผยใหท้ราบ 
 
บ่งชีข้อ้ขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้จรงิหรอือาจจะเกดิขึน้ไดท้ีน่ี่ 
 
[ชื่อ, บทบาท] 

 

11. การแก้ไขเปล่ียนแปลง (Modification) 
การเปลีย่นแปลงแก้ไขเอกสารนี้จะต้องท าโดยความเหน็ชอบร่วมกนัของกลุ่มต่าง ๆ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงทีเ่ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรซึง่ลงนามและลงวนัทีโ่ดยทุกฝ่ายและไดร้บัการอนุมตัจิากมลูนิธโิรตารจีะตอ้งท าออกมาก่อนทีจ่ะ
กระท าตามการเปลีย่นแปลงใด ๆ 

 

12. รายละเอียดการติดต่อ (Contact Information) 
ความเป็นส่วนตวัของท่านเป็นเรื่องส าคญัส าหรบัโรตารสีากลและมูลนิธโิรตาร ี(เรยีกรวมกนัว่าโรตาร)ี และขอ้มูล
สว่นตวัทีท่่านแบ่งปันกบัโรตารจีะถูกใชใ้นงานโรตารทีีเ่ป็นทางการเท่านัน้ เช่นในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทุนสนับสนุน
ของโรตารี ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บจากแบบฟอร์มนี้จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของโรตารี (Rotary 
Privacy Policy) 
 

13. การลงนามอนุมติั (Authorizations) 
โดยการลงนามขา้งลา่งนี้ ทุกฝ่ายยนิยอมตามเงือ่นไขของบนัทกึความเขา้ใจฉบบันี้ 

 ผูม้อี านาจลงนามฝ่ายเจา้ภาพผูอุ้ปถมัภ:์ 
ลายมอืชื่อ…………………………………………………..............…..…..   วนัที.่.............................................. 
ชื่อตวับรรจง ...................................................................... ต าแหน่ง ............................................................. 
ทีอ่ยู่ส าหรบัไปรษณีย ์........................................................................................................ ............................. 
โทรศพัท ์.............................................................   อเีมล............................................................................... 
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 ผูม้อี านาจลงนามฝ่ายผูอุ้ปถมัภร์ะหว่างประเทศ 
ลายมอืชื่อ…………………………………………………..............…..…..   วนัที.่.............................................. 
ชื่อตวับรรจง ...................................................................... ต าแหน่ง ............................................................. 
ทีอ่ยู่ส าหรบัไปรษณีย ์........................................................................................................ ............................. 
โทรศพัท ์.............................................................   อเีมล............................................................................... 

 
 ผูม้อี านาจลงนามฝ่ายองคก์รที ่1 

ลายมอืชื่อ…………………………………………………..............…..…..   วนัที.่.............................................. 
ชื่อตวับรรจง ...................................................................... ต าแหน่ง ............................................................. 
ทีอ่ยู่ส าหรบัไปรษณีย ์..................................................................................................................................... 
โทรศพัท ์.............................................................   อเีมล............................................................................... 

 
 ผูม้อี านาจลงนามฝ่ายองคก์รที ่2 

ลายมอืชื่อ…………………………………………………..............…..…..   วนัที.่.............................................. 
ชื่อตวับรรจง ...................................................................... ต าแหน่ง ............................................................. 
ทีอ่ยู่ส าหรบัไปรษณีย ์........................................................................................................ ............................. 
โทรศพัท ์.............................................................   อเีมล............................................................................... 
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ค าแนะน าในการกรอกแบบฟอรม์ (Tips for Completing This Form) 
 

ค าแนะน าทัว่ไป 
หากท่านท างานร่วมกบัองค์กรเพียงองค์กรเดียว ให้ข้อมูลส าหรบัองค์กรที่ 1 เท่านัน้ และจะต้องรวมถึงเจ้าภาพผู้
อุปถมัภแ์ละผูอุ้ปถมัภร์ะหว่างประเทศของโรตารเีสมอ 
 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
ในส่วนนี้  หุ้นส่วนโครงการจะต้องเขยีนโครงร่างเป้าหมายทัง้หมดของโครงการที่หุ้นส่วนทุกฝ่ายคาดหวงัว่าจะบรรลุ
ความส าเรจ็ร่วมกนั 
 
ตวัอย่างเช่น 

• ปรบัปรุงคุณภาพการศกึษาทีน่ักเรยีนจะไดร้บัในโรงเรยีนประถมศกึษาของชุมชน 
• ปรบัปรุงคุณภาพสุขอนามยัของผูป่้วยมะเรง็ทีโ่รงพยาบาลชุมชน 
• เพิม่ผลผลติของเกษตรกรใหไ้ดถ้งึรอ้ยละ 10  ผ่านการชลประทานระบบน ้าหยด 

 

ส่วนท่ีเป็นหน้าท่ีความรบัผิดชอบ (Responsibilities Sections) 
การประชุมกับหุ้นส่วนโครงการทัง้หมดเพื่อมอบหมายหน้าที่ความรบัผิดชอบและจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อกัษร
สามารถป้องกนัขอ้ขดัแย้งและเพิม่พูนโอกาสในความส าเรจ็ของโครงการได้  และยงัช่วยท าให้มัน่ใจว่าทุกคนยนิยอม
เกี่ยวกบัพื้นฐานของแผนงานโครงการและป้องกนัความสบัสนในระหว่างการด าเนินการ  เมื่อท่านได้ก าหนดหน้าที่
ความรบัผดิชอบของหุน้สว่นแต่ละฝ่ายแลว้ ควรพจิารณาอย่างถีถ่้วนถงึทรพัยากรและทกัษะของพวกเขา จงจ าไวว้่าแต่
ละโครงการจะมีบทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบเฉพาะตวัซึ่งมคีวามส าคญัต่อการด าเนินการที่มปีระสทิธภิาพ จดัท า
รายการหน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยเฉพาะและมรีายละเอยีดส าหรบัโครงการ 
 
ค าถามเพื่อการพจิารณาเมื่อก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

• ใครจะเป็นผูใ้หบ้รกิารทางดา้นเทคนิคและวชิาชพี บรกิารพเิศษเฉพาะดา้นทีต่อ้งจดัหามอีะไรบา้ง และมคีวาม
ช านาญเฉพาะเรื่องอะไรบา้งทีจ่ าเป็น  

• จ าเป็นจะตอ้งมพีนักงาน โครงสรา้งพืน้ฐาน หรอือุปกรณ์อะไรบา้ง และใครจะเป็นผูจ้ดัหา 
• ใครจะเป็นผูใ้หก้ารอบรม เป็นพีเ่ลีย้ง ใหค้วามรู ้ใหค้ าแนะน า และตรวจสอบการเงนิ 
• ใครจะเป็นผูช้ีแ้นวทางและประสานงานการใหค้วามรูแ้ก่ชุมชนทอ้งถิน่และการประชาสมัพนัธ์ 
• ใครจะเป็นผูห้าการสนับสนุนและทรพัยากรส าหรบัโครงการ 
• ใครจะจดัการเงนิทุนสนับสนุนและจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูจ้ดัหาสนิคา้ ผูข้ายและผูร้บัเหมา 
• องค์กรทีใ่หค้วามร่วมมอืจะสง่รายงานค่าใชจ้า่ยในรายละเอยีดและใบเสรจ็รบัเงนิก่อนทีจ่ะรบัทุนสนับสนุน

หรอืไม่ 
• ใครจะเป็นผูจ้ดัการและประสานความพยายามในการหาทุน 
• ใครจะเป็นผูจ้่ายเงนิส าหรบัการบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ในระยะยาว การด าเนินงาน โปรแกรมและเจา้หน้าที ่

หลงัจากทีใ่ชทุ้นสนับสนุนของโรตารหีมดไป (หมายเหตุ โรแทเรยีนอาจจะยงัคงใหก้ารสนบัสนุนแก่โครงการ 
แต่โครงการไม่ควรจะพึง่พาการสนบัสนุนนัน้แต่เพยีงฝ่ายเดยีว) 
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• ใครจะเป็นผูจ้ดัเตรยีมรายงานทุนสนับสนุนของโรตาร ีใครจะเป็นผูร้่วมมอืในการรายงาน 
• จะมกีารเกบ็รกัษาบนัทกึการเงนิอย่างไร ใครจะเป็นผูเ้กบ็รกัษาบนัทกึนัน้ มแีผนงานในการเกบ็รกัษาเอกสาร

อย่างไรบา้ง 
• ใครจะเป็นผูว้ดัและประเมนิผลทีไ่ดร้บัของโครงการ จะด าเนนิการอย่างไร ใครจะเป็นผูเ้กบ็รวบรวมผลทีไ่ดร้บั 

และจะมกีารแบ่งปันผลทีไ่ดร้บัอย่างไร 
 

ความเขา้ใจร่วมกนั (Mutual Understandings) 
ด้วยเหตุผลทางด้านกฎหมายมูลนิธติ้องการให้ส่วนนี้คงอยู่เช่นเดิม จะต้องไม่มีการเพิม่เติมหรอืแก้ไข เราเข้าใจว่า
ส าหรบัความสมัพนัธ์บางอย่าง โรแทเรียนอาจจะต้องการลงนามใน MOU ฉบับที่ 2 หรือสญัญาฉบับที่ 2 เพื่อให้
สอดคล้องกบักฎหมายท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีกรณีเช่นนัน้มูลนิธติ้องการ MOU ฉบบันี้ส่งไปพร้อมกบัใบ
สมคัรทุนสนับสนุนของท่าน 
 

การมอบอ านาจ (Authorizations) 
ตอ้งมัน่ใจว่าทุกฝ่ายไดล้งนามใน MOU หากมลีายมอืชื่อใดทีข่าดหายไปจะพจิารณาว่าไม่สมบูรณ์ ผูอุ้ปถมัภ์และองคก์ร
แต่ละองคก์รจะตอ้งตดัสนิใจว่าใครจะเป็นผูแ้ทนในการลงนาม  
 
หากท่านมคีวามกงัวลหรอืค าถามใด ๆ  เจา้หน้าทีทุ่นสนับสนุนในภูมภิาคสามารถช่วยพจิารณา MOU ของท่าน ก่อนที่
ท่านจะลงนาม เพื่อท าใหม้ัน่ใจว่า MOU จะมคีวามสมบูรณ์ 
 
 
 


