บันทึกความเข้าใจในทางปฏิบตั ิ
สาหรับองค์กรทีใ่ ห้ความร่วมมือ
ระหว่าง
[ชื่อสโมสรโรตารีอปุ ถัมป์ หรือ ภาค ประเทศ] “เจ้าภาพผู้อปุ ถัมป์ ”
[ชื่อสโมสรโรตารีต่างประเทศ หรือ ภาค ประเทศ] “ผู้อปุ ถัมป์ ต่างประเทศ”
[ชื่อองค์กรที่ให้ความร่วมมือ ประเทศ] “องค์กรที่ 1”
[ชื่อองค์กรที่ให้ความร่วมมือ ประเทศ] “องค์กรที่ 2”
หมายเหตุ มูลนิธจิ าเป็ นต้องได้รบั บันทึกความเข้าใจตามแบบฉบับนี้เท่านัน้ กรุณากรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์แต่หา้ ม
แก้ไขข้อความใด ๆ ในแบบฟอร์ม ทัง้ สิ้น หากท่ า นไม่ แน่ ใจว่าจะกรอกข้อความในแต่ล ะช่ องอย่ างไร โปรดอ้างอิง
คาแนะนาทีอ่ ยู่ตอนท้าย

1. ชื่อเรื่อง (Subject)
โกลบอลแกร้นท์ # [หมายเลขแกร้นท์], [ชื่อโครงการ],ใน [ชุมชน], [ประเทศ], “ทุนสนับสนุนของโรตารี”

2. ความหมาย (Definition)
องค์กรที่ให้ความร่ว มมือ คือองค์ก รที่ไม่ ใช่ โรตารีท่ีมีช่ือเสีย ง มีค วามเชี่ย วชาญ สนั บ สนุ น โครงสร้า งพื้น ฐาน
คาแนะนา การอบรมให้ความรู้และการสนับสนุ นอื่น ๆ แก่โครงการทุนสนับสนุ น องค์กรที่ให้ความร่วมมือต้อง
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข รายงานกิจกรรมและการตรวจสอบบัญชีทุกอย่างตามที่มูลนิธโิ รตารีกาหนดและต้องจัดหา
ใบเสร็จรับเงินตามทีไ่ ด้รบั การร้องขอ

3. วัตถุประสงค์ (Purpose)
เอกสารนี้กาหนดข้อตกลงระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ทีม่ รี ายชื่อข้างต้นเพื่อดาเนินโครงการทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ
โรตารี เอกสารนี้อาจจะใช้กบั กลุ่มอื่น ๆ ที่มสี ่วนร่วมในโครงการ เช่น องค์กรที่ได้รบั ประโยชน์ ผู้ทาสัญญาที่ไม่
หวังผลกาไร หรือหน่วยงานของรัฐ

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Objectives)
ทุกกลุ่มทีเ่ กีย่ วข้องตามรายชื่อในข้อตกลงนี้จะร่วมมือกันเพื่อทางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการดังต่อไปนี้
ก. [ใส่วตั ถุประสงค์]
ข. [ใส่วตั ถุประสงค์]
ค. [ใส่วตั ถุประสงค์]
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5. หน้ าที่ความรับผิดชอบของเจ้าภาพผู้อปุ ถัมภ์ (Host Sponsor Responsibilities)
อธิบายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยเฉพาะของเจ้าภาพผูอ้ ุปถัมภ์ เจ้าภาพผูอ้ ุปถัมภ์จะดาเนินการดังนี้
ก. [หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยเฉพาะสาหรับโครงการนี้]
ข. [หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยเฉพาะสาหรับโครงการนี้]
ค. [หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยเฉพาะสาหรับโครงการนี้]

6. หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้อปุ ถัมภ์ต่างประเทศ (International Sponsor
Responsibilities)
อธิบายหน้าทีร่ บั ผิดชอบโดยเฉพาะของผูอ้ ุปถัมภ์ต่างประเทศ ผูอ้ ุปถัมภ์ต่างประเทศจะดาเนินการดังนี้
ก. [หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยเฉพาะสาหรับโครงการนี้]
ข. [หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยเฉพาะสาหรับโครงการนี้]
ค. [หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยเฉพาะสาหรับโครงการนี้]

7. หน้ าที่ความรับผิดชอบขององค์กรความร่วมมือ องค์กรที่ 1 (Organization 1
Responsibilities)
อธิบายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยเฉพาะขององค์กรที่ 1 องค์กรที่ 1 จะดาเนินการดังนี้
ก. [หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยเฉพาะสาหรับโครงการนี้]
ข. [หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยเฉพาะสาหรับโครงการนี้]
ค. [หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยเฉพาะสาหรับโครงการนี้]

8. หน้ าที่ความรับผิดชอบขององค์กรความร่วมมือ องค์กรที่ 2 (Organization 2
Responsibilities)
อธิบายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยเฉพาะขององค์กรที่ 2 องค์กรที่ 2 จะดาเนินการดังนี้
ก. [หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยเฉพาะสาหรับโครงการนี้]
ข. [หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยเฉพาะสาหรับโครงการนี้]
ค. [หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยเฉพาะสาหรับโครงการนี้]

9. ความเข้าใจร่วมกัน (Mutual Understandings)
ทุกกลุ่มยินยอมดังนี้
ก. ทุนสนับสนุนของโรตารีทไ่ี ด้รบั การอนุมตั จิ ะถูกส่งให้เจ้าภาพผูอ้ ุปถัมภ์และผูอ้ ุปถัมภ์ระหว่างประเทศ
ข. เจ้าภาพผู้อุปถัมภ์ และผู้อุปถัมภ์ระหว่างประเทศจะเป็ นผู้ควบคุมและบริหารจัดการทุนสนับสนุ นของ
โรตารี
ค. เจ้าภาพผูอ้ ุปถัมภ์และผูอ้ ุปถัมภ์ระหว่างประเทศจะมีสว่ นร่วมในทุกขัน้ ตอนของโครงการ
ง. เจ้าภาพผูอ้ ุปถัมภ์และผูอ้ ุปถัมภ์ระหว่างประเทศต่างก็มคี ณะกรรมการบริหารโครงการทุนสนับสนุ นทีม่ ี
สมาชิกอย่างน้อย 3 คน มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการบริหารโครงการในนามของตน
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จ. เจ้าภาพผูอ้ ุปถัมภ์และผูอ้ ุปถัมภ์ระหว่างประเทศและองค์กรต่าง ๆ จะต้องยึดถือเงื่อนไขและข้อกาหนด
ของ District Grant และ Global Grant ของมูลนิธโิ รตารี (Terms and Conditions for Rotary Foundation District Grants and Global Grants)
ฉ. เจ้าภาพผูอ้ ุปถัมภ์และผูอ้ ุปถัมภ์ระหว่างประเทศยืนยันว่าองค์กรต่าง ๆ มีช่อื เสียงและมีความรับผิดชอบ
และกระทาการภายใต้กฎหมายของประเทศทีต่ งั ้ โครงการ
ช. ทุ น สนั บ สนุ น ทัง้ หมดที่จะได้ร บั จะต้องบริห ารจัด การโดยเจ้า ภาพผู้อุป ถัม ภ์ ห รือ ผู้อุป ถัม ภ์ ระหว่ า ง
ประเทศ และจะไม่มกี ารบริหารโดยองค์กรต่าง ๆ
ซ. ทุนสนับสนุ นจะถูกเก็บไว้ในบัญชีธนาคารของโครงการทุนสนับสนุ นจนกว่าจะมีความจาเป็ นต้องจ่าย
ออกไปให้แก่ผขู้ ายหรือใช้เงินคืนให้แก่การจัดซื้อ
ฌ. การจ่ายเงินทุกประเภทให้แก่ผขู้ ายและการใช้เงินคืนให้แก่องค์กรต่าง ๆ จะต้องมีใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้ง
หนี้ ใบสาคัญจ่าย หรือข้อตกลงทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรประกอบด้วย
ญ. องค์กรต่าง ๆ อาจจะร่วมบริจาคเงินให้แก่โครงการโดยตรงได้ แต่มูลนิธโิ รตารีจะไม่มกี ารสมทบให้แก่
เงินทุนเหล่านี้
ฎ. เอกสารขององค์ก รต่า ง ๆ ที่เกี่ย วข้องกับ โครงการอาจจะอยู่ภ ายใต้ เงื่อนไขที่จ ะถูกตรวจสอบการ
ดาเนินงานและการเงินอย่างเป็ นอิสระโดยมูลนิธโิ รตารี
ฏ. ในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการมีคุณสมบัติของภาคหรือสโมสรซึ่งแยกออกจากกันนัน้ เจ้าภาพผู้
อุปถัมภ์และผูอ้ ุปถัมภ์ระหว่างประเทศยินยอมทีจ่ ะ
• ทาให้มนใจว่
ั ่ ากิจกรรมทุนสนับสนุ นทัง้ หมดรวมทัง้ การแลกเปลี่ยนเงินจากสกุลหนึ่งไปยัง อีกสกุล
หนึ่งสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิน่
• ทาให้มนใจว่
ั ่ าโครงการปฎิบตั ิตามมาตรการการดูแลเงินทุนของมูลนิธโิ รตารีและวิธปี ฏิบตั ิในการ
จัดการเงินทุนสนับสนุน
• ทาให้มนใจว่
ั ่ าทุกคนทีเ่ กี่ยวข้องในทุนสนับสนุ นดาเนินกิจกรรมในแนวทางทีห่ ลีกเลีย่ งผลประโยชน์
ทับซ้อนทีเ่ กิดขึน้ จริงหรือถูกมองว่าเกิดขึน้
• รายงานให้ภาคได้รบ
ั ทราบถึงการใช้เงินผิดประเภทหรือการบริหารงานผิดพลาดทีเ่ กิดขึ้นจริงหรือ
อาจจะเกิดขึน้ เกีย่ วกับทุนสนับสนุน
• ให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบการดาเนินการทุนสนับสนุ นหรือการเงิน
• จัดทาบัญชีต่าง ๆ ตามมาตรฐาน ซึ่งหมายรวมถึง บัญชีแยกประเภททัวไปและบั
่
นทึกใบเสร็จรับเงิน
และการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนทุกประเภทอย่างสมบูรณ์
• เบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุ นในแนวทางทีส
่ อดคล้องกับข้อกาหนดและเงื่อนไขสาหรับทุน District Grant
และ Global Grant ของมูลนิธโิ รตารี
• เก็บรักษาบันทึกรายการสิง่ ของต่างๆ ทีไ่ ด้จด
ั ซื้อ ผลิต หรือแจกจ่ายผ่านกิจกรรมทุนสนับสนุน
• เก็บรักษาบัญชีธนาคารทีใ่ ช้เฉพาะการรับและการจ่ายเงินทุนสนับสนุ นเท่านัน
้
• มีผู้อานาจลงนามในบัญชีซ่งึ เป็ นโรแทเรียนอย่างน้อย 2 คนจากสโมสรหรือภาคที่อุปถัมภ์ เพื่อการ
เบิกจ่ายเงินต่าง ๆ
• แบ่งแยกหน้าทีใ่ นการจัดการเงินทุนเพื่อมิให้ใครคนหนึ่งเป็ นผูค
้ วบคุมการเงินเพียงลาพัง
• จัดให้ม ีแผนงานที่เป็ นลายลักษณ์ อก
ั ษรเกี่ยวกับการโอนย้ายความรับผิดชอบในบัญชีธนาคารใน
กรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงผูม้ อี านาจลงนาม
• เก็บรักษารายงานการเงินของธนาคารเพื่อยืนยันกับใบเสร็จรับเงินและการใช้เงินทุน
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•

•

เก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวกับทุนสนับสนุ นในสถานที่ซ่ึงสมาชิก เจ้าหน้ าที่ของสโมสรและภาครู้จกั
และสามารถเข้าถึงได้
เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทุนสนับสนุนเอาไว้อย่างน้อย 5 ปี หรือนานกว่านัน้ ตามทีก่ ฎหมายท้องถิน่
กาหนด

10. ผลประโยชน์ ทบั ซ้อน (Conflicts of Interest)
ต้องเปิ ดเผยผลประโยชน์ ทับซ้อนที่เกิดขึ้น จริงหรือมองว่าอาจจะเกิดขึ้น แก่มูลนิธิ โรตารี เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายผลประโยชน์ทบั ซ้อนสาหรับผูร้ ่วมโปรแกรมของมูลนิธโิ รตารี Rotary Foundation’s Conflict of Interest
Policy for Program Participants in the Terms and Conditions for Rotary Foundation District Grants and
Global Grants ในเอกสารเงื่อ นไขและข้อ ก าหนดส าหรับ ทุ น District Grants และ Global Grants ของมู ล นิ ธิ
โรตารี (Terms and Conditions for Rotary Foundation District Grants and Global Grants) หมายรวมถึ ง
เหตุ การณ์ ใด ๆ ที่โรแทเรีย นเป็ น ผู้ข ายหรือทาหน้ าที่เป็ น กรรมการการเงิน กรรมการบริหาร เจ้าหน้ าที่ หรือ
พนักงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง หากมีขอ้ สงสัยหรือมีขอ้ ขัดแย้งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จะต้องเปิ ดเผยให้ทราบ
บ่งชีข้ อ้ ขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ จริงหรืออาจจะเกิดขึน้ ได้ทน่ี ่ี
[ชื่อ, บทบาท]

11. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง (Modification)
การเปลีย่ นแปลงแก้ไขเอกสารนี้จะต้องทาโดยความเห็นชอบร่วมกันของกลุ่มต่าง ๆ การแก้ไขเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรซึง่ ลงนามและลงวันทีโ่ ดยทุกฝ่ ายและได้รบั การอนุมตั จิ ากมูลนิธโิ รตารีจะต้องทาออกมาก่อนทีจ่ ะ
กระทาตามการเปลีย่ นแปลงใด ๆ

12. รายละเอียดการติ ดต่อ (Contact Information)
ความเป็ นส่วนตัวของท่านเป็ นเรื่องสาคัญสาหรับโรตารีสากลและมูลนิธโิ รตารี (เรียกรวมกันว่าโรตารี) และข้อมูล
ส่วนตัวทีท่ ่านแบ่งปั นกับโรตารีจะถูกใช้ในงานโรตารีทเ่ี ป็ นทางการเท่านัน้ เช่นในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับทุนสนับสนุ น
ของโรตารี ข้อมูล ส่วนตัวที่เ ก็บ จากแบบฟอร์ม นี้ จะเป็ น ไปตามนโยบายความเป็ น ส่ว นตัวของโรตารี (Rotary
Privacy Policy)

13. การลงนามอนุมตั ิ (Authorizations)
โดยการลงนามข้างล่างนี้ ทุกฝ่ ายยินยอมตามเงือ่ นไขของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้
ผูม้ อี านาจลงนามฝ่ ายเจ้าภาพผูอ้ ุปถัมภ์:
ลายมือชื่อ…………………………………………………..............…..….. วันที.่ ..............................................
ชื่อตัวบรรจง ...................................................................... ตาแหน่ง .............................................................
ทีอ่ ยู่สาหรับไปรษณีย์ .....................................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................................. อีเมล...............................................................................
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ผูม้ อี านาจลงนามฝ่ ายผูอ้ ุปถัมภ์ระหว่างประเทศ
ลายมือชื่อ…………………………………………………..............…..….. วันที.่ ..............................................
ชื่อตัวบรรจง ...................................................................... ตาแหน่ง .............................................................
ทีอ่ ยู่สาหรับไปรษณีย์ .....................................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................................. อีเมล...............................................................................
ผูม้ อี านาจลงนามฝ่ ายองค์กรที่ 1
ลายมือชื่อ…………………………………………………..............…..….. วันที.่ ..............................................
ชื่อตัวบรรจง ...................................................................... ตาแหน่ง .............................................................
ทีอ่ ยู่สาหรับไปรษณีย์ .....................................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................................. อีเมล...............................................................................
ผูม้ อี านาจลงนามฝ่ ายองค์กรที่ 2
ลายมือชื่อ…………………………………………………..............…..….. วันที.่ ..............................................
ชื่อตัวบรรจง ...................................................................... ตาแหน่ง .............................................................
ทีอ่ ยู่สาหรับไปรษณีย์ .....................................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................................. อีเมล...............................................................................
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คาแนะนาในการกรอกแบบฟอร์ม (Tips for Completing This Form)
คาแนะนาทัวไป
่
หากท่ านทางานร่วมกับ องค์กรเพียงองค์กรเดียว ให้ข้อมูลสาหรับ องค์กรที่ 1 เท่านัน้ และจะต้องรวมถึง เจ้าภาพผู้
อุปถัมภ์และผูอ้ ุปถัมภ์ระหว่างประเทศของโรตารีเสมอ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
ในส่วนนี้ หุ้นส่วนโครงการจะต้องเขียนโครงร่างเป้ าหมายทัง้ หมดของโครงการที่หุ้นส่วนทุกฝ่ ายคาดหวังว่าจะบรรลุ
ความสาเร็จร่วมกัน
ตัวอย่างเช่น
• ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทีน
่ ักเรียนจะได้รบั ในโรงเรียนประถมศึกษาของชุมชน
• ปรับปรุงคุณภาพสุขอนามัยของผูป
้ ่ วยมะเร็งทีโ่ รงพยาบาลชุมชน
• เพิม
่ ผลผลิตของเกษตรกรให้ได้ถงึ ร้อยละ 10 ผ่านการชลประทานระบบน้าหยด

ส่วนที่เป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities Sections)
การประชุ มกับหุ้น ส่วนโครงการทัง้ หมดเพื่อมอบหมายหน้ าที่ความรับ ผิดชอบและจดบัน ทึกเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
สามารถป้ องกันข้อขัดแย้งและเพิม่ พูนโอกาสในความสาเร็จของโครงการได้ และยังช่วยทาให้มนใจว่
ั ่ าทุกคนยินยอม
เกี่ยวกับพื้นฐานของแผนงานโครงการและป้ องกันความสับสนในระหว่างการดาเนินการ เมื่อท่านได้กาหนดหน้ าที่
ความรับผิดชอบของหุน้ ส่วนแต่ละฝ่ ายแล้ว ควรพิจารณาอย่างถีถ่ ้วนถึงทรัพยากรและทักษะของพวกเขา จงจาไว้ว่าแต่
ละโครงการจะมีบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบเฉพาะตัวซึ่งมีความสาคัญ ต่อการดาเนินการที่มปี ระสิทธิภาพ จัดทา
รายการหน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยเฉพาะและมีรายละเอียดสาหรับโครงการ
คาถามเพื่อการพิจารณาเมื่อกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
• ใครจะเป็ นผูใ้ ห้บริการทางด้านเทคนิคและวิชาชีพ บริการพิเศษเฉพาะด้านทีต
่ อ้ งจัดหามีอะไรบ้าง และมีความ
ชานาญเฉพาะเรื่องอะไรบ้างทีจ่ าเป็ น
• จาเป็ นจะต้องมีพนักงาน โครงสร้างพืน
้ ฐาน หรืออุปกรณ์อะไรบ้าง และใครจะเป็ นผูจ้ ดั หา
• ใครจะเป็ นผูใ้ ห้การอบรม เป็ นพีเ่ ลีย
้ ง ให้ความรู้ ให้คาแนะนา และตรวจสอบการเงิน
• ใครจะเป็ นผูช
้ แ้ี นวทางและประสานงานการให้ความรูแ้ ก่ชุมชนท้องถิน่ และการประชาสัมพันธ์
• ใครจะเป็ นผูห
้ าการสนับสนุนและทรัพยากรสาหรับโครงการ
• ใครจะจัดการเงินทุนสนับสนุ นและจ่ายเงินให้แก่ผจ
ู้ ดั หาสินค้า ผูข้ ายและผูร้ บั เหมา
• องค์กรทีใ่ ห้ความร่วมมือจะส่งรายงานค่าใช้จา่ ยในรายละเอียดและใบเสร็จรับเงินก่อนทีจ
่ ะรับทุนสนับสนุน
หรือไม่
• ใครจะเป็ นผูจ
้ ดั การและประสานความพยายามในการหาทุน
• ใครจะเป็ นผูจ
้ ่ายเงินสาหรับการบารุงรักษาอุปกรณ์ในระยะยาว การดาเนินงาน โปรแกรมและเจ้าหน้าที่
หลังจากทีใ่ ช้ทุนสนับสนุนของโรตารีหมดไป (หมายเหตุ โรแทเรียนอาจจะยังคงให้การสนับสนุนแก่โครงการ
แต่โครงการไม่ควรจะพึง่ พาการสนับสนุนนัน้ แต่เพียงฝ่ ายเดียว)
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•
•

•

ใครจะเป็ นผูจ้ ดั เตรียมรายงานทุนสนับสนุนของโรตารี ใครจะเป็ นผูร้ ่วมมือในการรายงาน
จะมีการเก็บรักษาบันทึกการเงินอย่างไร ใครจะเป็ นผูเ้ ก็บรักษาบันทึกนัน้ มีแผนงานในการเก็บรักษาเอกสาร
อย่างไรบ้าง
ใครจะเป็ นผูว้ ดั และประเมินผลทีไ่ ด้รบั ของโครงการ จะดาเนินการอย่างไร ใครจะเป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมผลทีไ่ ด้รบั
และจะมีการแบ่งปั นผลทีไ่ ด้รบั อย่างไร

ความเข้าใจร่วมกัน (Mutual Understandings)
ด้วยเหตุผลทางด้านกฎหมายมูลนิธติ ้องการให้ส่วนนี้คงอยู่เช่นเดิม จะต้องไม่มีการเพิม่ เติมหรือแก้ไข เราเข้าใจว่า
สาหรับ ความสัม พัน ธ์บ างอย่า ง โรแทเรีย นอาจจะต้องการลงนามใน MOU ฉบับ ที่ 2 หรือสัญ ญาฉบับ ที่ 2 เพื่อ ให้
สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีกรณีเช่นนัน้ มูลนิธติ ้องการ MOU ฉบับนี้ส่งไปพร้อมกับใบ
สมัครทุนสนับสนุนของท่าน

การมอบอานาจ (Authorizations)
ต้องมันใจว่
่ าทุกฝ่ ายได้ลงนามใน MOU หากมีลายมือชื่อใดทีข่ าดหายไปจะพิจารณาว่าไม่สมบูรณ์ ผูอ้ ุปถัมภ์และองค์กร
แต่ละองค์กรจะต้องตัดสินใจว่าใครจะเป็ นผูแ้ ทนในการลงนาม
หากท่านมีความกังวลหรือคาถามใด ๆ เจ้าหน้าทีท่ ุนสนับสนุ นในภูมภิ าคสามารถช่วยพิจารณา MOU ของท่าน ก่อนที่
ท่านจะลงนาม เพื่อทาให้มนใจว่
ั ่ า MOU จะมีความสมบูรณ์
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