แนบท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
เรื่องกาหนดระยะเวลาในการยื่นขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
๑. วัตถุประสงค์
เป็นทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑.๑ เพื่อให้การอุดหนุนกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย
๑.๒ เพื่อร่วมลงทุนในกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
๑.๓ เพื่อดาเนินการอื่นที่เกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยตามที่คณะกรรมการกาหนด
๒. ลักษณะของโครงการที่มีสิทธิ์ขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยต้องมีลักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
๒.๑ เป็นการสร้างเสริมภูมิปัญญาทางศิลปะร่วมสมัย
๒.๒ เป็นการสร้างสรรค์ สะสม และเพิ่มพูนคุณค่าทางศิลปะร่วมสมัยให้แก่สังคมในระดับท้องถิ่น
ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
๒.๓ เป็นการพัฒนาให้เกิดคุณประโยชน์ต่อชาติในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและศิลปะร่วมสมัย
๒.๔ เป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ทางด้านศิลปะร่วมสมัย
๒.๕ เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
๓. แนวทางในการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒
กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย จะให้การส่งเสริมแก่ผู้ขอรับการส่งเสริมจากกองทุนฯ ดังนี้
๓.1 ให้การส่งเสริมงานวิจัยองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เกี่ยวกับการสร้างรายได้จากงานศิลปะ
๓.2 ให้การส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และแหล่งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
๓.3 ให้การส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่ระดับนานาชาติ
๔. คุณสมบัติของผู้ขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
๔.๑ บุคคลธรรมดา
- มีสัญชาติไทย
- ไม่เคยต้องคาพิพากษาให้จาคุกในความผิดฐานฉ้อโกงหรือยักยอก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือ
มีการรอการลงโทษ
- ไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
- ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๔.๒ กลุ่มบุคคล
- ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4.๑ ตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มารวมตัวกัน
- ต้องเป็นการรวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินงานด้านศิลปะร่วมสมัย
๔.๓ มูลนิธิหรือสมาคม
- ต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม
๔.๔ สถานศึกษา
๕. เอกสารประกอบ ...

-๒๕. เอกสารประกอบการขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
๕.๑ แบบขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
๕.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ( รับรองสาเนา )
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน ( รับรองสาเนา ) จานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สาเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล (ถ้ามี) ( รับรองสาเนา ) จานวน ๑ ฉบับ
๕.๕ สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (ชื่อบัญชีผู้ขอรับการส่งเสริม) (รับรองสาเนา) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ กรณีมูลนิธิ / สมาคม จะต้องมีสาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนมูลนิธิ / สมาคม และมีสาเนาใบ
แสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิ / สมาคมชุดปัจจุบัน
๔.๗ กรณีสถานศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองการจัดตั้ง หรือหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา
๖. รายละเอียดโครงการ
๖.๑ ชื่อผู้ขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
- กรณีบุคคลธรรมดา ต้องเป็นชื่อบุคคลผู้ขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
- กรณีกลุ่มบุคคล ต้องเป็นชื่อสมาชิกทั้งหมดของผู้ขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
- กรณีมูลนิธิหรือสมาคม ต้องเป็นชื่อกรรมการบริหารผู้มีอานาจลงนามผูกพันมูลนิธิหรือสมาคม
- กรณีสถานศึกษา ต้องเป็นชื่อผู้บริหารสถานศึกษา
๖.2 หลักการและเหตุผล
๖.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๖.4 เป้าหมาย
- เป้าหมายเชิงปริมาณ
- เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๖.5 วิธีการดาเนินงาน
๖.6 ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
๖.7 แผนปฏิบัติการ
๖. สถานที่ดาเนินงาน
๖.9 ผู้รับผิดชอบโครงการ
๖.๑0 งบประมาณ
- งบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในการดาเนินงาน
- งบประมาณที่ขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
๖.๑1 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผลผลิต/ผลงาน (Output)
- ผลลัพธ์ (Outcome)
- ตัวชี้วัดผลผลิต/ผลงาน/ผลลัพธ์
๖.๑2 ชื่อผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินหรือประโยชน์อื่นพร้อมรายละเอียด (ถ้ามี)

7. การยื่นคาขอ ...

-๓๗. การยื่นคาขอรับการส่งเสริมและกาหนดระยะเวลาการยื่นคาขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริม
ศิลปะร่วมสมัย
7.1 ให้ผู้ขอรับการส่งเสริมยื่นแบบขอรับการส่งเสริมต่อกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สานักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยจัดทาเอกสารรายละเอียดโครงการตามข้อ ๖ จานวน ๑๕ ชุด
กรณียื่นด้วยตนเอง (ที่อยู่)
กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ชั้น ๓ อาคารที่ทาการกระทรวงวัฒนธรรม
๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๕๔
โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๔๒
กรณีส่งทางไปรษณีย์ (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)
ส่งตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่ยื่นพร้อมคาขอ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสาร หลักฐานใด จะแจ้งให้ผู้ขอรับการส่งเสริมจากกองทุน
ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย แก้ไข เพิ่มเติมเอกสารหลักฐานภายใน ๑๕ วันทาการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
๗.๒ ระยะเวลาในการยื่นคาขอรับการส่งเสริมประจาปี ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
กาหนด

แบบขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
เขียนที่...............................................................................................
วันที่............................................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................................................
ขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ผู้ขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย (เลือกกรอกข้อมูลในข้อ 1.1 - 1.4 เพียงข้อเดียว)
๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดา
(ชื่อ-นามสกุล) ..............................................................................................................................................
(ที่อยู่ติดต่อได้โดยสะดวก) บ้านเลขที่.......................อาคาร/หมู่บ้าน.................................ซอย....................
ถนน.........................................ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต..........................................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์..............................................
โทรสาร..........................................................Email......................…….......…....……….…...…................……...
คุณสมบัติ (กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน ( ) ให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติที่มี)
( ) สัญชาติไทย
( ) ไม่เคยต้องคาพิพากษาให้จาคุกในความผิดฐานฉ้อโกงหรือยักยอก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมี
การรอลงโทษ
( ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
( ) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๑.๒ กรณีกลุ่มบุคคล
(ชื่อกลุ่มบุคคล)............................................................................................................................................
ระบุรายชื่อตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่ทาหน้าที่ยื่นขอรับการส่งเสริม และติดต่อประสานงาน จานวน 2 คน และแนบเอกสาร
รายชื่อสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มบุคคล ทีอ่ ยูแ่ ละเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

๑. (ชื่อ-นามสกุล) .........................................................................................................................................
(ที่อยู่ติดต่อได้โดยสะดวก) บ้านเลขที่...................อาคาร/หมู่บ้าน................................ซอย....................
ถนน......................................ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต..........................................
จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย.์ ...................................โทรศัพท์............................................
โทรสาร....................................................Email......................…….......…....……….…...…................……...
2. (ชื่อ-นามสกุล) ........................................................................................................................................ .
(ที่อยู่ติดต่อได้โดยสะดวก) บ้านเลขที่...................อาคาร/หมู่บ้าน................................ซอย....................
ถนน......................................ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต............................... ...........
จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์............................................
โทรสาร....................................................Email......................…….......…....……….…...…................……...
คุณสมบัติ (กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน ( ) ให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติที่มี)
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

สัญชาติไทย
ไม่เคยต้องคาพิพากษาให้จาคุกในความผิดฐานฉ้อโกงหรือยักยอก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอลงโทษ
ไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
มีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินงานด้านศิลปะร่วมสมัย
แบบขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ๑

๑.๓ กรณีมูลนิธิหรือสมาคม
๑. ชื่อมูลนิธิหรือสมาคม
(ภาษาไทย)..............................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................... ......................
(ที่อยู่ติดต่อได้โดยสะดวก) บ้านเลขที่...................อาคาร/หมู่บ้าน................................ซอย....................
ถนน......................................ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต..........................................
จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย.์ .................................โทรศัพท์..............................................
โทรสาร....................................................Email......................…….......…....……….…...…................……...
๒. รายชื่อกรรมการบริหารมูลนิธิหรือสมาคม (กรุณาแนบเอกสารรายชื่อ)
๓. สถานที่จดทะเบียน ( ) ในประเทศไทย ( ) ที่อื่นๆ โปรดระบุ.....................................................
๔. วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน.........................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๑.๔ กรณีสถานศึกษา
๑. ชื่อสถานศึกษาซึ่งขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
(ภาษาไทย)..............................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................................
๒. ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา..........................................................................................................................
(ที่อยู่ติดต่อได้โดยสะดวก) บ้านเลขที่...................อาคาร/หมู่บ้าน................................ซอย....................
ถนน......................................ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต..........................................
จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย.์ .................................โทรศัพท์..............................................
โทรสาร....................................................Email......................…….......…....……….…...…................……...
2. แนวทางที่ต้องการขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย (เลือกเพียงข้อเดียว)
( ) 1. การส่งเสริมงานวิจัยองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เกี่ยวกับการสร้างรายได้จากงานศิลปะ
( ) 2. การส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และแหล่งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
( ) 3. การส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติ
3. งบประมาณทีข่ อรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
จานวน.............................................บาท (...........................................................................................................)
(ตามรายละเอียดโครงการที่ขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยที่แนบมาพร้อมนี้)

4. รายละเอียดโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
4.๑ ชื่อโครงการ
4.๑.๑ (ชื่อภาษาไทย)
4.๑.๒ (ชื่อภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี)
4.๒ หลักการและเหตุผล
4.๓ วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.๔ เป้าหมาย
๓.๔.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๓.๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
แบบขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
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4.๕ วิธีการดาเนินงาน
4.๖ ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
4.๗ แผนปฏิบัติการ
4.๘ สถานที่ดาเนินงาน
4.๙ ผู้รับผิดชอบโครงการ
4.๑๐ งบประมาณ
4.๑๐.๑ งบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในการดาเนินงาน
4.๑๐.๒ งบประมาณทีข่ อรับการส่งเสริมจากองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
4.10.3 งบประมาณที่ขอรับการส่งเสริมจากแหล่งอื่น (ถ้ามี)
4.๑๑ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4.๑๑.๑ ผลผลิต /ผลงาน (Output)
4.๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
4.๑๑.๓ ตัวชี้วัดผลผลิต /ผลงาน /ผลลัพธ์

๔. เอกสารประกอบการขอรับการส่งเสริม
( ) แบบขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
( ) รายละเอียดโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
( ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (รับรองสาเนา) จานวน ๑ ฉบับ
( ) สาเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนา) จานวน ๑ ฉบับ
( ) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวและชือ่ สกุล (ถ้ามี) (รับรองสาเนา) จานวน ๑ ฉบับ
( ) กรณีเป็นมูลนิธิ /สมาคม สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนมูลนิธิ /สมาคม และสาเนาใบแสดงการจดทะเบียน
การแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิ /สมาคม ชุดปัจจุบัน (รับรองสาเนา) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
( ) กรณีเป็นสถานศึกษา หนังสือรับรองการจัดตั้ง หรือหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา จานวน ๑ ฉบับ

ลงนาม.....................................................................ผู้ขอรับการส่งเสริม
(....................................................................)
วันที่...............................................................

ลงนาม.....................................................................ผู้รับเอกสาร
(....................................................................)
วันที่...............................................................
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