
ใบสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานแปลของไตหวัน 

Grant for the Publication of Taiwanese Works in Translation (GPT) 

1. Grant for the Publication of Taiwanese Works in Translation (GPT) 

GPT กอตั้งโดยกระทรวงวัฒนธรรมไตหวัน (ซ่ึงตอไปนี้ในเอกสารจะเรียกวา “กระทรวง”) เพ่ือสนับสนุน

ผลงานไตหวันใหเปนท่ีรูจักมากข้ึนในระดับสากล และสงเสริมใหอุตสาหกรรมสิ่งพิมพไตหวันขยายสูตลาด

หนังสือนานาชาติ  

 

2. สมัครอยางไร?  

เปดรับสมัครสองชวงเวลา โดยชวงเวลาแรกตั้งแตวันท่ี 1 – 30 เมษายน 2565 และชวงเวลาท่ีสองตั้งแตวันท่ี 

1 – 31 ตุลาคม 2565 หากมีการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาการรับสมัคร กระทรวงจะประกาศแจงอีกครั้ง 

ระหวางนี้ ผู ท่ีสนใจสามารถเขาไปลงทะเบียนและสมัครเขารวมโครงการทางออนไลนไดท่ีเว็บไซตของ

กระทรวง (https://grants.moc.gov.tw/Web/index.jsp) ใบสมัครท่ียื่นหลังจากระยะเวลาท่ีกําหนดไวจะไมได

รับการพิจารณา 

 

3. เง่ือนไขการสมัคร 

3.1. ผูสมัครตองเปนสํานักพิมพตางประเทศท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลหรือจัดตั้งถูกตองตามกฎหมายของ

ประเทศนั้น ๆ เทานั้น  

3.2. ผลงานไตหวันท่ีขอทุนสนับสนุนจะตองมีเกณฑดังตอไปนี้ 

- ผลงานเปนภาษาจีนตัวเต็ม 

- ผลงานเขียนโดยผูถือบัตรประจําตัวประชาชนของไตหวัน (R.O.C) 

- เปนหนังสือท่ีมีหมายเลข ISBN ในไตหวัน 

เชน ผูแตงเปนชาวไตหวัน และมีหมายเลข ISBN 6 หลักแรก คือ 978-957-XXX-XXX-X, 978-986-

XXX-XXX-X, or 978-626-XXX-XXX-X 

3.3. ผูสมัครตองมีเอกสารรับรองวาเจาของลิขสิทธิ์ผลงานไตหวันชิ้นนั้น ๆ ยินยอมใหนําไปแปลและตีพิมพเปน

ภาษาตางประเทศ (ไมมีแบบฟอรมบังคับ) 

3.4. ผูสมัครตองสงตัวอยางงานแปลของผลงานไตหวันท่ียื่นขอทุนสนับสนุน (ไมจํากัดรูปแบบและความยาว) 

3.5. ผลงานแปลตองไดรับการตีพิมพภายใน 2 ป หลังจากวันแรกท่ีสมัคร 
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4. เง่ือนไขการใหทุน 

4.1. ทุนสนับสนุนสูงสุดมูลคากวา 600,000 ดอลลารไตหวัน ซ่ึงครอบคลุมดังนี้ 

- คาลิขสิทธิ์ลวงหนา 

- คาแปล 

- คาการตลาดและโปรโมชั่น  

- คาผลิตหนังสือ 

- ภาษี 20% จากจํานวนทุนท่ีไดรับ 

- คาธรรมเนียมการโอนเงิน 

4.2. หนังสือท่ีไดรับรางวัล Golden Tripod Award / Golden Comic Award หรือ Taiwan Literature 

Award จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ   

4.3. ผูรับทุนจะไดรับทุนเต็มจํานวนในครั้งเดียว หลังจากยื่นเอกสารไปยังกระทรวงภายใน 1 เดือนนับจากการ

ตีพิมพ รายการเอกสาร ดังนี้ 

- ใบรับเงิน (แบบฟอรมแจงตามประกาศกระทรวง) 

- รายการจายอยางละเอียด 

- ผลงานฉบับสมบูรณ 10 ชุด สงไปยังกระทรวง (ถาตีพิมพใบรูปแบบ e-book ผูรับทุนตองแสดง

หลักฐานการซ้ือ 10 คน) 

- ไฟล PDF 

 

5. ประกาศผล 

กระทรวงจะประกาศรายชื่อผูไดรับทุนสนับสนุนภายใน 3 เดือนหลังจากหมดเขตรับสมัครท่ีเว็บไซต 

https://grants.moc.gov.tw/Web/index.jsp  

 

6. กระบวนการคัดเลือกและเกณฑการพิจารณา 

6.1. การคัดเลือกเบื้องตน ดําเนินการโดยกระทรวง 

ผูสมัครท่ีไมตรงตามเง่ือนไขระบุในขอ 3 จะไดรับแจงและขอใหแกไขใบสมัครใหเรียบรอย หากไมแกไขใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดจะไมไดรับการพิจารณา (จํากัดการแกไขไดเพียง 1 ครั้ง) 

6.2. การคัดเลือกข้ันสุดทาย 

คณะกรรมการคัดเลือกประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ และเจาหนาท่ีของรัฐ เปนผูประเมินและ

คัดเลือกโครงการเสนอกระทรวง จากนั้นกระทรวงจะเปนผูอนุมัติในข้ันตอนสุดทาย คําตัดสินของ

คณะกรรมการตั้งอยูบนหลักการเพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแยงกันของผลประโยชนทับซอน และปฏิบัติ
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หนาท่ีอยางยุติธรรมและเปนกลาง ผูท่ีไดรับทุนสนับสนุนและจํานวนเงินท่ีไดรับจะตัดสินตามเกณฑ 

ดังตอไปนี้ 

- ความเหมาะสมของงบประมาณท่ีเสนอ 

- ความพิเศษของสํานักพิมพ 

- ชื่อเสียงและอิทธิพลของสํานักพิมพในประเทศ 

- แนวคิดดานการตลาดและสงเสริมการขายของสํานักพิมพ 

- ผลงานท่ีผานมาของสํานักพิมพดานการตลาดและการสงเสริมนักเขียนหรือหนังสือไตหวัน 

 

7. หมายเหตุ : 

7.1. ทุนท่ีไดรับอนุมัติจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย 20% โดยรัฐบาลไตหวัน  

7.2. เพ่ือหลีกเลี่ยงความซํ้าซอนของทุน/เงินสนับสนุน ผูรับทุนจะตองรับประกันวาไมไดรับทุน/เงินสนับสนุน

ใด ๆ จาก National Culture and Arts Foundation / National Performing Arts Center / 

Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) / Ministry and its affiliated organizations หรือ 

Taiwan Film Institute 

7.3. ผูรับทุนท่ีประสงคปฏิเสธทุนจะตองทําจดหมายแจงกระทรวงเปนลายลักษณอักษร พรอมระบุสาเหตุของ

การคืนทุน กระทรวงขอสงวนสิทธิ์ในการใหทุนแกผูสมัครรายอ่ืน 

7.4. ผูรับทุนตองระบุวาผลงาน “ไดรับการสนับสนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรมไตหวัน” ในหนาลิขสิทธิ์หรือใน

หนาท่ีสังเกตเห็นไดงาย กระทรวงขอสงวนสิทธิ์ในการลดทุน 10% หากผูรับทุนไมสามารถปฏิบัติตาม

ขอกําหนดนี้ หากจําเปนตองระบุประเทศท่ีมาของผลงาน ใหระบุวา “สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)” หรือ 

“ไตหวัน” 

7.5. หากโครงการท่ีไดรับทุนละเมิดสิทธิของบุคคลท่ีสาม ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และระเบียบอ่ืน ๆ ผูรับทุน

จะตองรับผิดชอบคาชดเชยหากสิทธิ์และผลประโยชนของกระทรวงเสียหายอันเปนผลมาจากการละเมิด 

กระทรวงขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกโครงการหรือเรียกคืนเงินสนับสนุน 

7.6. ผูรับทุนตองดําเนินโครงการตามท่ีไดรับประกาศแจงจากกระทรวง กรณีผูรับทุนปะสงคเปลี่ยนแปลง/

แกไขรายละเอียดโครงการ จะตองทําหนังสือแจงรายละเอียดเปนลายลักษณอักษรพรอมระบุเหตุผล 

ท้ังนี้ สามารถแจงเปลี่ยนแปลงไดเพียงครั้งเดียว 

7.7. กรณีไดรับทุนไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของมูลคาการจัดซ้ือและถึงเกณฑ 1,000,000 ดอลลารไตหวัน เชน 

สํานักพิมพไดรับรางวัลท่ีไดรับทุนตั้งแตสองรายการข้ึนไปใน GPT 2020 ผูรับทุนจะตองดําเนินการจัดซ้ือ 

จัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางของรัฐบาลและอยูภายใตการดูแลของกระทรวง ท้ังนี้ ไม 



รวมถึงการจัดซ้ือเพ่ือวัตถุประสงคดานศิลปะหรือวัฒนธรรม และผูรับทุนตองไมฝาฝนมาตรา 12 ของ

ระเบียบวาดวยการจัดซ้ือจัดจางดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยนิติบุคคลหรือกลุมบัญชีรับเงินทุนรัฐบาล 

(Link: https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=H0170154)  

7.8. กระทรวงจะแจงรายละเอียดอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมจากท่ีระบุในเอกสารฉบับนี้ ผูรับทุนพึงปฏิบัติตามกระทรวง

อยางเครงครัด  

https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=H0170154

