
ใบสมคัรขอรบัทนุ กองทนุเสร�มสรา้งสื�อ

แนะนํา

เราขอขอบคณุที�คณุสนใจในโครงการของ Google News Initiative (GNI) คณุจะต้องกรอกใบสมคัรต่อไปนี�
เพื�อรว่มกิจรรมกับโครงการ ขอ้มลูที�คณุมอบให้เราจะนําไปใช:้ (1) สําหรบั Google พิจารณาวา่ผา่นคณุสมบัติใน
การเขา้รว่มโครงการกับ GNI หร�อไม ่(2) ขอ้มลูนี�จะถกูจดัเก็บโดย Google ตลอดระยะเวลาที�คณุรว่มกิจกรรมกับ
เรา และจะถกูเก็บต่อหลังจากนั�นอีก 180 วนั (3) เราจดัเก็บขอ้มลูตามนโยบายความเป�นส่วนตัวของ Google เรา
ขอย�าอีกครั�งวา่ เพื�อการปกป�องความเป�นส่วนตัว ขอความกรณุาไมเ่ป�ดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลที�มคีวามละเอียดอ่อน
คณุสามารถส่งคํารอ้งให้ Google อัพเดต ลบ หร�อคัดลอกสําเนาการตอบรบัของคณุทางอีเมล
gnidata@google.com โดยเราขอเวลาในการตอบคํารอ้งของคณุภายใน 7 วนัหลังจากที�คณุส่งคํารอ้งมา
คณุสามารถส่งคําถามเพิ�มเติมเกี�ยวกับ กองทนุเสร�มสรา้งสื�อ ได้ที� newsequityfund@google.com

เชค็ลิสก่อนการกรอกใบสมคัร
○ ดาวน �โหลดสําเนาใบสมคัรแบบ PDF สําหรบัใชอ้้างอิง ที�นี�
○ ตรวจสอบเง��อนไข กฎ และคณุสมบติัของผูส้มคัร ที�นี�
○ กองทนุเสร�มสรา้งสื�อโดย GNI มวีตัถปุระสงค์เพื�อสนับสนุนการทาํงานของผูผ้ลิตเนื�อหาขา่ว

ขนาดกลางและขนาดเล็กที�ผลิตเนื�อให้กับผูด้้อยโอกาส โดยผูส้มคัรจะต้องมจีาํนวนของนักขา่ว
ในกองบรรณาธกิารไมเ่กิน 50 คน

ใบสมคัรขอรบัทนุ กองทนุเสร�มสรา้งสื�อ
หมายเหต:ุ * หมายถึงขอ้มลูนี�จาํเป�นต้องใส่ ชอ่งที�เหลือคณุสามารถใส่ได้ตามความสมัครใจ

Pa� 1: Applicant's Information
ตอนที� 1: ขอ้มลูผู้สมคัร

Please provide your title/publication name. *
กรณุากรอกชื�อของสํานักพมิพ/์องค์กร *

Are you pa� of a larger Group/parent company? *
องค์กรของคณุเป�นส่วนหนึ�งในองค์กรขนาดใหญห่ร�อไม ่*

● Yes
ใช่

● No
ไมใ่ช่

○ If yes, please list your parent company’s legal name.
หากใช ่กรณุาระบชุื�อบร�ษัทแม ่หร�อหน่วยงานต้นสังกัดของคณุ

Note: The following questions refer to your title/publication (not your Group/parent company
unless explicitly stated).

https://newsinitiative.withgoogle.com/
https://policies.google.com/privacy
mailto:gnidata@google.com
mailto:newsequityfund@google.com


หมายเหต:ุ คําถามต่อไปนี�เกี�ยวขอ้งกับ ชื�อหน่วยงาน/สํานักพมิพ ์(ไมเ่กี�ยวกับบร�ษัทแม ่หร�อหน่วยงานต้นสังกัด
ของคณุ เวน้แต่คณุจะระบไุวก่้อนหน้า)

Please provide your title/publication’s full legal name. *
กรณุาระบชุื�อสิ�งพมิพ/์ชื�อหน่วยงานอยา่งเป�นทางการของคณุ *

What is the type of your title/publication? *
ประเภทของสื�อที�คณุผลิต *

● Newspaper (includes print)
หนังสือพมิพ ์(และสื�อสิ�งพมิพต่์างๆ)

● Digital Only (no print)
สื�อดิจทิลัเทา่นั�น (ไมม่สืี�อสิ�งพมิพ)์

● Magazine
นิตยสาร

● Broadcaster
โทรทศัน์ ว�ทยุ

● News Agency
สํานักขา่ว

● Podcast
พอตคาส

● Newsle�er
จดหมายขา่ว

● YouTube Creator
ผลิตว�ดีโอบน YouTube

● Independent Journalist
นักขา่วอิสระ

● Other social pla�orm
ผลิตเนื�อหาบนสื�อโซเชยีล

○ If you selected other social pla�orm, please specify:
กรณุาระบแุพลตฟอรม์โซเชยีลที�คณุใช:้

Do you have a website?*
คณุมเีวบ็ไซต์หร�อไม ่*

● Yes
มี

● No
ไมม่ี

○ If yes, please provide a link:
หากม ีกรณุาใส่ลิงค์:

How many full time journalists does your title/publication’s newsroom have? * (number only)
คณุมจีาํนวนนักขา่วที�เป�นพนักงานประจาํในกองบรรณาธกิารเทา่ไร? * (กรณุาระบเุป�นตัวเลข)



Which of the following best describes your primary coverage area? *
ขอ้ใดต่อไปนี�อธบิายถึงระดับการนําเสนอขา่วหลักของกองบรรณาธกิารของคณุ? *

● Hyperlocal
ทอ้งถิ�นระดับล่าง

● Local
ทอ้งถิ�นทั�วไป

● Regional
ระดับภาค

● National
ระดับประเทศ

● International
ระดับต่างประเทศ

● Other
อื�นๆ

○ If you selected Other, please explain
หากเลือกอื�นๆ กรณุาอธบิายเพิ�มเติม

Which of the following best describes your content focus? *
ขอ้ใดต่อไปนี�อธบิายถึงประเภทขา่วที�กองบรรณาธกิารของคณุนําเสนอเป�นหลัก? *

● Business to Business (e.g. trade publications)
ธรุกิจเพื�อธรุกิจ (เชน่ สื�อสําหรบัภาคการค้า)

● Economy / Business News
ขา่วเศรษฐกิจ / ขา่วธรุกิจ

● General News
ขา่วทั�วไป

● Lifestyle Coverage
ขา่วไลฟ�สไตล์

● Special Interest
ขา่วที�มปีระเด็นพเิศษเฉพาะกลุ่ม

● Spo�
ขา่วกีฬา

● Other
อื�นๆ

○ If other, please explain
หากเลือก อื�นๆ กรณุาอธบิายเพิ�มเติม

Do you primarily serve a minority or historically underrepresented audience? *
คณุนําเสนอขา่วสารให้กับกลุ่มคนที�มพีื�นที�น้อยในสังคม หร�อกลุ่มคนด้อยโอกาสหร�อไม?่ *

● Yes
ใช่

● No
ไม่



Please select which best describes the underrepresented status of the primary audience you
serve (select all that apply): *
คณุนําเสนอขา่วสารให้กับกลุ่มคนด้อยโอกาสกลุ่มใดเป�นหลัก (เลือกทกุขอ้ที�เกี�ยวขอ้ง): *

● Age
อายุ

● Caste
วรรณะ

● Class
ชนชั�น

● Disability
ความพกิาร

● Gender
เพศสภาพ

● Geographic location
พื�นที�ห่างไกล

● Immigration status
บคุคลต่างด้าว

● Language
ภาษา

● Race
เชื�อชาติ

● Religion
ศาสนา

● Sexual orientation
รสนิยมทางเพศ

● Socioeconomic Status
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม

● Veteran status
ทหารผา่นศึก

●
○ Other __________________

อื�นๆ _________________

Please include links of three recent a�icles from 2022 that demonstrate the primary focus of your
publication. *
กรณุาใส่ลิงค์เนื�อหาขา่ว 3 ขา่วที�คณุนําเสนอไปในป� 2022 ที�เกี�ยวขอ้งกับประเด็นที�หน่วยงานของคณุให้ความสนใจ
เป�นหลัก *

How o�en do you publish/produce content?*
หน่วยงานของคณุตีพมิพ/์นําเสนอเนื�อหาบอ่ยครั�งแค่ไหน? *

● Daily
รายวนั

● Weekly
รายสัปดาห์



● Monthly
รายเดือน

● Less than monthly
นานกวา่รายเดือน

When was your title/publication founded? *
หน่วยงานของคณุก่อตั�งมานานแค่ไหน? *

● <12 months
น้อยกวา่ 12 เดือน

● 1-5 years
1-5 ป�

● 5-10 years
5-10 ป�

● 10+ years
มากกวา่ 10 ป�

○ Please specify the year of founding
กรณุาระบปุ�ที�ก่อตั�ง

What was your  title/publication total revenue in 2021 (in USD)?*
หน่วยงานของคณุมรีายได �ในป� 2021 เทา่ไร (ในสกลุ USD)? *

● Less than $100K
น้อยกวา่ 1 แสนดอลลาร์

● $100K - $500K
1-5 แสนดอลลาร์

● $500K - $1M
5 แสน - 1 ล้านดอลลาร์

● $1M - $5M
1-5 ล้านดอลลาร์

● $5M - $10M
5-10 ล้านดอลลาร์

● More than $10M
มากกวา่ 10 ล้านดอลลาร์

How many monthly average unique users did your online title/publication have in 2021? *
จาํนวนผู้เขา้ชมเวบ็ไซต์ หร�อสื�อออนไลน์ของหน่วยงานของคณุที�ไมซ่�ากันในป� 2021 มจีาํนวนเทา่ใด? *

● Up to 1M
ไมถึ่ง 1 ล้านคน

● 1M to 5M
1-5 ล้านคน

● More than 5M
มากกวา่ 5 ล้านคน



Is your title/publication or Group/parent company a member of any news trade bodies, news
association(s) and/or press councils (or national equivalents)? *
หน่วยงานของคณุ หร�อบร�ษัท/หน่วยงานต้นสังกัดของคณุเป�นสมาชกิสมาคมว�ชาชพีหร�อไม?่ *

● Yes
เป�น

● No
ไมเ่ป�น

● N/A
ไมร่ะบุ

○ หากคณุเลือก ใช ่กรณุาระบชุื�อสมาคมว�ชาชพีที�หน่วยงานคณุเป�นสมาชกิอยา่งน้อย 1 ชื�อ (หาก
เป�นสมาชกิมากกวา่ 2 ที� กรณุาคั�นระหวา่งชื�อด้วยเคร��องหมาย ,)

What is your company registration number? (eg: Federal Tax Identi�cation Number, Employer
Identi�cation Number, or any equivalent registration reference) *
หมายเลขจดทะเบยีน/จดัตั�งบร�ษัท หร�อหน่วยงานของคณุ? (เชน่ เลขประจาํตัวผูเ้สียภาษี, เลขประจาํตัวพนักงาน,
หร�อหมายเลขจดทะเบยีนที�คล้ายกัน)

● Enter ‘N/A’ if this is not applicable
เลือก N/A หากไมม่ี

Pa� 2: Applicant’s Contact Details
ตอนที� 2: ขอ้มลูติดต่อของผูส้มคัร

Street Address *
ที�อยู*่

Postal Code *
รหัสไปรษณีย ์*

City *
เมอืง *

State/Province
จงัหวดั *

Country (Note: Please review the Terms and Conditions to ensure your country is eligible.) *
ประเทศ (หมายเหต:ุ กรณุาอ่านขอ้ตกลงและเง��อนไขเพื�อให้แน่ใจวา่ประเทศของคณุอยูใ่นกลุ่มที�สมคัรได้)*

Point of Contact Information:
ผูท้ี�สามารถติดต่อได้

First (given) name *
ชื�อจร�ง*



Last (family) name *
นามสกลุ*

Title *
ตําแหน่ง*

Phone number *
หมายเลขโทรศัพท*์

Email *
อีเมล*

Are you, or any member of your Group/parent company or title/publication, a government
employee, candidate for public o�ce, employee of government-owned or
government-controlled company, public international organization, or political pa�y, or
otherwise working on behalf of a government entity, in any capacity? *
หน่วยงานของคณุ หร�อบร�ษัทแม/่หน่วยงานต้นสังกัด ตัวคณุ หร�อพนักงานในหน่วยงานของคณุเป�นวา่ที�ผู้สมคัร
ตําแหน่งทางการเมอืง เป�นหน่วยงานในการกํากับของรฐั บร�ษัทที�อยูใ่นการกํากับของรฐั หน่วยงานระหวา่งประเทศ
พรรคการเมอืง หร�อทาํงานให้กับรฐับาลหร�อไม?่ *

● Yes
ใช่

● No
ไมใ่ช่

○ If yes, please provide some details on the nature of your or your Group/parent
company’s involvement.
หากเลือก ใช ่กรณุาระบคุวามเกี�ยวขอ้งระหวา่งคณุ และบร�ษัทแม/่หน่วยงานต้นสังกัดกับงานที�
คณุทาํ

Does any government organization/or political pa�y hold any level of ownership, control or
voting rights within your Group/parent company? *
หน่วยงานภาครฐั หร�อพรรคการเมอืงเป�นเจา้ของ หร�อควบคมุการบร�หาร หร�อลงคะแนนเสียงในบร�ษัทแม/่หน่วย
งานต้นสังกัดของคณุหร�อไม?่*

● Yes
ใช่

● No
ไม่

○ If yes, please provide some details.
หากเลือก ใช ่กรณุาระบรุายละเอียดเพิ�มเติม



Pa� 3: Deployment of the News Equity Fund
ตอนที� 3: การส่งมอบทนุของกองทนุเสร�มสรา้งสื�อ

Please brie�y explain how this funding will help you serve your community and promote
diversity, equity, and inclusion in the news ecosystem* (2,000 characters)
กรณุาอธบิายวา่คณุจะนําเง�นทนุที�ได �ไปใช �ในการนําเสนอขา่วเพื�อชว่ยกลุ่มผูด้้อยโอกาสในสังคม รวมทั�งส่งเสร�มการ
ยอมรบัในเร��องความเทา่เทยีม ความหลากหลาย และการมส่ีวนรว่มในมติิต่างๆ ของสังคมอยา่งไร? (ไมเ่กิน 2,000
ตัวอักษร)

If selected, do you agree to submit a conclusion repo� detailing how the funding was used and
to answer a follow up and research survey? *
หากคณุได้รบัเลือกให้รบัทนุ คณุจะตกลงที�จะส่งรายงานสรปุการใชเ้ง�น พรอ้มกับตอบผลสํารวจที�เราจะส่งตามมา
หร�อไม?่*

● Yes
ตกลง

● No
ไมต่กลง

Would you like to receive updates by email on the Google News Initiative?*
คณุต้องการรบัขา่วสารจาก Google News Initiative ทางอีเมลหร�อไม?่ *

● Yes
ต้องการ

● No
ไมต้่องการ

Pa� 4: [Optional] Questions to help us be�er suppo� you with tools and
programs we have and are developing
ตอนที� 4: [ตามความสมคัรใจ] แบบสอบถามโครงการและเคร��องมอืที�เรามแีละกําลัง
พฒันาอยู่

What are your title/publication’s most impo�ant needs? Select up to 3.
หน่วยงาน/สื�อสิ�งพมิพ ์ของคณุมคีวามต้องการอะไรมากที�สดุ? เลือกได้ 3 ขอ้

● Growing audience and engagement
เพิ�มจาํนวนผูช้ม และจาํนวนความสนใจ

● Growing adve�ising revenue
เพิ�มยอดโฆษณา



● Building and growing subscriptions
เพิ�มจาํนวนสมาชกิ

● Building and growing other revenue streams
สรา้งระบบที�ชว่ยเพิ�มรายได้

● Enhancing digital capabilities
เพิ�มศักยภาพในระบบดิจทิลั

● Improving data collection and usage
ปรบัปรงุระบบการจดัเก็บขอ้มลูให้ดียิ�งขึ�น

● Improving organizational structure and processes
ปรบัปรงุโครงสรา้งการทาํงานขององค์กร

● Building management skills in the organization
เสร�มสรา้งทกัษะการบร�หารในองค์กร

● Reducing costs
ลดค่าใชจ้า่ย

● Improving approach to diversity, equity, and inclusion
เสร�มสรา้งความเขา้ใจในเร��องความหลากหลาย ความเทา่เทยีม และการมส่ีวนรว่ม

● Other (please specify)
อื�นๆ (โปรดระบ)ุ

Do you have any of the following digital reader revenue models? Select all that apply.
คณุมรีปูแบบการสรา้งรายได้จากผูอ่้านบนสื�อดิจทิลัหร�อไม?่ เลือกทกุขอ้ที�เกี�ยวขอ้ง

● I don’t have a digital reader revenue model
ฉันไมม่รีปูแบบการสรา้งรายได้จากสื�อดิจทิลั

● Subscription - Hard paywall (all content behind a gate)
รปูแบบบอกรบัสมาชกิ - ทั�งหมด (ต้องสมคัรสมาชกิถึงจะเขา้ถึงเนื�อหาทั�งหมดได้)

● Subscription - Hybrid/freemium model (some free content, separate premium tier)
รปูแบบบอกรบัสมาชกิ - แบบผสม/ฟร�เมยีม (เนื�อหาบางอยา่งเขา้ถึงฟร�, บางอยา่งเป�นเนื�อหาพร�เมยีม)

● Subscription - Fixed meter (e.g., speci�c number of free a�icles per month)
รปูแบบบอกรบัสมาชกิ - ระบจุาํนวน (เชน่ จาํนวนที�อ่านฟร�ได้แต่ละเดือน)

● Subscription - Dynamic Paywall (variable number of free a�icles per month)
รปูแบบบอกรบัสมาชกิ - รปูแบบหลากหลาย (จาํนวนบทความฟร�แต่ละเดือนไมเ่ทา่กัน)

● Membership
รปูแบบสมาชกิทั�วไป

● Contributions (incl. donations)
รปูแบบคณูุปการ (รวมการบร�จาค)

● Other (please specify)
อื�นๆ (โปรดระบ)ุ

If you don’t have a reader revenue model, are you planning one? Select all that apply.
หากคณุไมม่รีปูแบบการสรา้งได้จากผูอ่้านบนระบบดิจทิลั คณุวางแผนที�จะจดัเก็บรายได้ด้วยว�ธนีี�หร�อไม?่ เลือก
ทกุขอ้ที�เกี�ยวขอ้ง

● No, I am not planning one
ไม ่ฉันจะไมใ่ชร้ปูแบบการจดัเก็บรายได้แบบนี�



● Subscription
แบบบอกรบัสมาชกิ

● Membership
แบบสมาชกิทั�วไป

● Contribution
แบบคณูุปการ

● Other (please specify)
อื�นๆ (โปรดระบ)ุ

If you have a digital reader revenue model or are planning one, which paywall provider does
your title/publication use? (self-built is an option)
หากคณุมกีารจดัเก็บรายได้จากผูอ่้านบนระบบดิจทิลั คณุใชร้ะบบจดัเก็บเง�นใด? (รวมถึงระบบจดัเก็บเง�นที�พฒันา
ด้วยหน่วยงานคณุเอง)

Which content management system (CMS) does your title/publication use?
หน่วยงานของคณุใชร้ะบบจดัการเนื�อหา (CMS) ใด?

● Adobe CQ
● Arc
● Drupal
● Joomla
● Self-built

พฒันาโดยหน่วยงานคณุเอง
● Stibo DX
● Polopoly
● Prestige
● TownNews
● WordPress
● Other (please specify)

อื�นๆ (โปรดระบ)ุ

I accept the News Equity Fund Terms and Conditions*
ฉันยอมรบัขอ้ตกลงและเง��อนไขของกองทนุเสร�มสรา้งสื�อ

● Yes, I declare that by submi�ing this application I am accepting the terms and
conditions for the News Equity Fund.
ใช ่ฉันยนิยอมที�จะส่งใบสมคัรและยอมรบัขอ้ตกลงและเง��อนไขของกองทนุเสร�มสรา้งสื�อ

● No
ไม่


