ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
การคัดเลือกผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ
เพื่อดําเนินโครงการจัดทําดัชนีชี้วัดระดับของผลกระทบสําหรับบริการดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคม
(Impact Indicator for Digital Service in Telecommunications)
๑. หลักการและเหตุผล

------------------------------------

เนื่องจากการพัฒนาดานเทคโนโลยีสื่อสารไรสายของประเทศไทยกาวหนาอยางเร็ว กําลังจะเขาสู
ยุค 5G อยางเต็มรูปแบบดวยการขับเคลื่อนของสํานักงาน กสทช. ทําใหการสื่อสารผานโทรศัพทเคลื่อนที่
เปลี่ยนรูปแบบไปอยางเร็วและไมเหมือนเดิม มีการสื่อสารทั้งเสียง ขอความ และมัลติมีเดียผานแอปพลิเค
ชันที่ใหบริการผานอินเทอรเน็ตในรูปแบบบริการดิจิทัลหรือที่เรียกวาบริการประเภท over-the-top (OTT)
กลาวคือผูบริโภคทุกวันนี้กําลังนิยมใชงานบริการ Social Media อยางมาก มีจํานวนบัญชีจากในประเทศ
ไทยรวมกันกวา 50 ลานบัญชี และแอปพลิเคชันที่ไดรับความนิยมติด 1 ใน 5 อันดับคือ Facebook และ
Line จากขอมูลของ Digital 2020: Thailand จัดทําโดย WeAreSocial และ Hootsuite ซึ่งทั้ง 2 แอป
พลิเคชัน เปนเพียงตัวอยางของบริการดิจิทัลที่ผูบริโภคใชในการโทรและสงขอความหากันโดยไมมีคาใชจาย
แทนที่บริการ Voice SMS และ MMS อยางมีนัยสําคัญในระดับที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ลักษณะที่สําคัญและเปนขอไดเปรียบในการแขง ขันของบริการดิจิทัลคือการใชบริการไดโดยไมมี
คาใชจาย หรือคาใชจายต่ํากวาบริการโทรคมนาคมแบบเดิมมาก และในปจจุบันไมไดอยูในระบบการกํากับ
ดูแลดวยใบอนุญาตในกิจการโทรคมนาคมทําใหไมมีตนทุนในการกํากับดูแลอีกดวย แมวาในมุมหนึ่งบริการ
ดิจิทัลเหลานี้อาจเปนทางเลือกที่เปนประโยชนตอผูใชบริการ ทําใหไดใชงานบริการที่คลายคลึงกับบริการ
โทรคมนาคมแบบไมเสียคาใชจาย กลาวคือ สามารถโทรหากันผาน Application ไดฟรี สงขอความ ภาพ
และวิดีโอหากันไดไมจํากัด แตในอีกมุมหนึ่งบริการดิจิทัลเหลานี้ซึ่งสวนใหญเปนของตางชาติก็มีการใชงาน
ทรัพยากรโทรคมนาคมของประเทศในระดับที่สูงและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามการใชงานของผูบริโภค ไมวาจะ
เปนการใชงานโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไรสายผานโครงขายของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของ
ไทย หรือโครงขายของผูใหบริการอินเทอรเน็ตแบบประจําที่ของไทย นอกจากนั้น บริการดิจิทัลเหลานี้ยัง
กอใหเกิดความกัง วลในเรื่องผลกระทบตอการแขง ขันในตลาดโทรคมนาคมไทยเนื่องจากอาจเปนไดทั้ง
บริการทดแทนหรือบริการที่สงเสริมกันกับบริการโทรคมนาคมแบบเดิม อาทิ บริการโทรผาน Application
ตางๆ ใน Smart Phone อาจทดแทนบริการโทรแบบเดิมไดแตก็สง เสริมบริการอินเทอรเน็ต ซึ่งทําให
ผูใชงานอาจเนนซื้อรายการสงเสริมการขายที่มีปริมาณการใชงานดาตามากกวาจํานวนนาทีการโทร หรือ
อาจไมตองการนาทีการโทรเลยก็ได เปนตน
แมวาในปจจุบันยังไมมีการกํากับดูแลบริการดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคมภายใตระบบใบอนุญาต
แตดวยแนวโนมของผลกระทบจากบริการดิจิทัลเหลานี้ที่จะเพิ่มขึ้นไดในอนาคต ซึ่ง เปนสิ่ง ที่ไ ดรับการ
ยอมรั บ ในระดั บ นานาชาติ ดั ง เห็ น ได จ ากที่ ส หภาพโทรคมนาคมระหว า งประเทศ (International
Telecommunication Union: ITU) ไดมีการศึกษาในเรื่องนี้และมีขอแนะนําที่ Recommendation ITUT D.262 ในป ๒๕๖๒ ในการกําหนดนิยามของบริการดิจิทัลหรือ OTT ไววา “An application accessed
and delivered over the public Internet that may be a direct technical/functional
substitute for traditional international telecommunication services.” ซึ่งหมายถึง Application
ที่สามารถเขาถึงไดบนอินเทอรเน็ตและอาจทดแทนบริการโทรคมนาคมแบบเดิมไดทั้งในเชิงเทคนิคและการ

๒
ใชงาน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาและจัดทําดัชนีชี้วัดระดับของผลกระทบสําหรับบริการดิจิทัล
ในกิจการโทรคมนาคมในมิติที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการติดตามและเฝาระวัง ผลกระทบของบริการดิจิทัลที่
ใหบริการโทรคมนาคม ที่มีตอสภาพแวดลอมของกิจการโทรคมนาคมไทย ประกอบกับเปนเครื่องชี้วัดใน
การกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลที่เหมาะสมและเปนรูปธรรมตอไป
ในการนี้ สํานักงาน กสทช. โดยสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาจะดําเนินการคัดเลือกผูขอรับการ
สง เสริมสนับสนุนเงินกองทุน ประเภทที่ ๒ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนวิจัยและพัฒ นา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะดังกลาวขางตน
ตอไป
๒. ความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนแมบท หรือแผนยุทธศาสตร กสทช.
๒.๑ พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๒ โดยมีวัตถุประสงคที่เกี่ยวของ ดังนี้
มาตรา ๕๒ (๒) สง เสริมและสนับสนุนการพัฒ นาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนา
ดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรูเทาทันสื่อ
เทคโนโลยีดานการใชคลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ
ผูสูงอายุ หรือผูดอยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมตอเนื่อง
มาตรา ๕๒ (๔) สนับสนุน สงเสริม และคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
๒.๒ แผนแม บ ทกิ จ การโทรคมนาคม ฉบั บ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ยุ ท ธศาสตร ที่ ๖
สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เพื่อสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีไปใชในการเสริมสรางระบบ
นิเวศดิจิทัล ผานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ
๒.๓ แผนยุทธศาสตร สํานักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๓
เสริมสรางความเขมแข็งดานดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ภายใตกลยุทธสนับสนุนการยกระดับ
ขี ด ความสามารถในการเข า ถึ ง และการใช ป ระโยชน จ ากบริ ก ารกิ จ การกระจายเสี ย ง โทรทั ศ น และ
โทรคมนาคมของประชาชน และใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อศึกษาและวิเคราะหสถานการณของบริการดิจิทัลประเภท over-the-top (OTT) ใน
กิจการโทรคมนาคม
๓.๒ เพื่อศึกษาผลกระทบของบริการดิจิทัลประเภท OTT ในกิจการโทรคมนาคม ที่มีตอ
โครงสรางพื้นฐานหรือโครงขายโทรคมนาคม สภาพแวดลอมการแขงขันในตลาดโทรคมนาคม และบริการ
โทรคมนาคม
๓.๓ เพื่อจัดทําดัชนีชี้วัดระดับของผลกระทบสําหรับบริการดิจิทัลประเภท OTT ในกิจการ
โทรคมนาคมในประเทศไทย
๓.๔ เพื่ อ จั ด ทํ า แนวนโยบายในการกํ า กั บ ดู แ ลบริ ก ารดิ จิ ทั ล ประเภท OTT ในกิ จ การ
โทรคมนาคม ตามดัชนีชี้วัดระดับของผลกระทบสําหรับบริการดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย
๔. ขอบเขตการดําเนินงาน

๓
ผูขอรับการสง เสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ที่ไดรับการคัดเลือก (ผูรับทุน) จะตองนําเงินทุน
ที่ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน ไปดําเนินการโครงการจัดทําดัชนีชี้วัดระดับของผลกระทบสําหรับบริการ
ดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคม โดยมีภาระหนาที่รับผิดชอบตามขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
๔.๑ วิ เ คราะห ส ภาพตลาด หรื อ สถานการณ ข องบริ ก ารดิ จิ ทั ล ประเภท OTT ในกิ จ การ
โทรคมนาคม พรอมนําเสนอกรอบแนวคิดที่ประกอบดวยทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร หรือองคความรูดานใน
แขนงอื่น ที่อาศัยการประยุกตใชหลักการทางเศรษฐศาสตร ในการจัดทําดัชนีชี้วัดระดับของผลกระทบ
สําหรับบริการดิจทิ ัลในกิจการโทรคมนาคมใน ๓ มิติ ดังนี้
๔.๑.๑ มิ ติ ด า นผลกระทบต อ โครงสร า งพื้ น ฐานโทรคมนาคม ได แ ก โครงข า ย
โทรศัพทเคลื่อนที่ และโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย เปนอยางนอย
๔.๑.๒ มิติดานผลกระทบตอสภาพภูมิทัศนการแขงขัน (Competitive Landscape) ใน
กิจการโทรคมนาคมของไทย
๔.๑.๓ มิติดานผลกระทบตอบริการโทรคมนาคมตามที่ไดรับอนุญาตจาก กสทช.
๔.๒ วิเคราะห และเปรียบเทียบสภาพตลาด หรือสถานการณและการกํากับดูแลบริการดิจิทัล
ประเภท OTT ในกิจการโทรคมนาคม ตามขอ ๔.๑ ในตางประเทศ ไดแก ทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ
อเมริกาใต แอฟริกา และโอเชียเนีย อยางนอยทวีปละ 1 ประเทศ หรือจํานวนรวมไมนอยกวา 6 ประเทศ
ตามขอจํากัดของขอมูล โดยในจํานวนนี้ตองมีการนําเสนอขอมูลการวิเคราะหที่ไดจากการสัมภาษณผูให
บริการดิจิทัลประเภท OTT ในกิจการโทรคมนาคม หรือผูเชี่ยวชาญ หรือผูเกี่ยวของ อยางนอย 2 ประเทศ
๔.๓ สํารวจและวิเคราะหการเลือกใชบริการดิจิทัลประเภท OTT ในกิจการโทรคมนาคม พรอม
นําเสนอปจจัยที่มีผลตอความตองการใชงาน โดยใชเครื่องมือทางสถิติและเศรษฐมิติ เชน แบบจําลองการ
วิเคราะหแบบ Discrete Choice Model (DCM) การประมาณการดวย Logistic Regression การ
ประมาณการดวยสมการโครงสราง หรือ Structural Equation Model (SEM) Exploratory Factor
Analysis (EFA) และ Confirmatory Factor Analysis (CFA) เปนตน ทั้ง นี้สามารถใชเครื่องมือการ
วิเคราะหอื่นไดตามความเหมาะสมและขอจํากัดของขอมูล โดยขอมูลที่จะใชวิเคราะหตองประกอบดวย
๔.๓.๑ การสํ า รวจกลุ ม ตั ว อย า งประชากรตามหลั ก สถิ ติ ไ ม น อ ยกว า ๕,๐๐๐ ตั ว อย า ง
โดยครอบคลุมพื้นที่ 5 พื้นที่ของประเทศ ไดแก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต
และ กรุง เทพมหานครและปริมณฑล ครอบคลุมปจจัยตางๆ ที่จําเปนในการศึกษาผลกระทบของบริการ
ดิจิ ทั ลประเภท OTT ในกิจ การโทรคมนาคม ที่ มี ตอ โครงสร า งพื้ น ฐานหรื อ โครงข า ยโทรคมนาคม
สภาพแวดลอมการแขงขันในตลาดโทรคมนาคม และบริการโทรคมนาคม
๔.๓.๒ การสํารวจความเห็นผูใหบริการโทรคมนาคมที่มีสวนเกี่ยวของกับบริการดิจิทัล
ประเภท OTT ในกิจการโทรคมนาคม โดยใชแบบสอบถามหรือการสัมภาษณเชิงลึก
๔.๔ จั ด ทํ า ดั ช นี ชี้ วั ด ระดั บ ของผลกระทบสํ า หรั บ บริ ก ารดิ จิ ทั ล ประเภท OTT ในกิ จ การ
โทรคมนาคมตามมิติตางๆ ตามขอ ๔.๑ ที่คํานึงถึงปจจัยที่มีผลตอความตองการใชงาน ตามขอ ๔.๒ และ
นําเสนอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของดัชนีในระยะเวลาอีก ๑๐ ปเปนอยางนอย พรอมระบุจุดหรือชวง
ระยะเวลาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ
๔.๕ จัดทําขอเสนอแนะและแนวนโยบายในการกํากับดูแลบริการดิจิทัลประเภท OTT ในกิจการ
โทรคมนาคมในประเทศไทย ตามดัชนีชี้วัดตามขอ ๔.๔ และสอดคลองหรือไมขัดกับแนวทางการกํากับดูแล
ในสากลที่ไดตามขอ ๔.๒ โดยขอเสนอแนะและแนวนโยบายประกอบดวย
๔.๕.๑ การจัดกลุมและรายชื่อของบริการดิจิทัลประเภท OTT ในกิจการโทรคมนาคม
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๔.๕.๒ การใชดัชนีชี้วัดในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางการกํากับดูแล
๔.๕.๓ การมุงเนนในดานโครงสรางพื้นฐานหรือโครงขายโทรคมนาคม สภาพแวดลอมการ
แขงขันในตลาดโทรคมนาคม และบริการโทรคมนาคมที่ไดรับผลกระทบ
๔.๖ จัดประชุมและนําเสนอผลการศึกษาฉบับสมบูรณใหบุคลากรของสํานักงาน กสทช. และ
ผูเกี่ยวของตามที่สํานักงาน กสทช. กําหนด อยางนอย ๑ ครั้ง โดยมีผูเขารวมรวมกันทั้งสิ้นไมนอยกวา 80
คน
๔.๗ ประเมินผล สรุปผล และประเมินผลสัมฤทธิ์ภาพรวมของโครงการตามตัวชี้วัดที่กําหนด
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
ภายในกําหนดเวลา ๓๖๐ วัน (๑๒ เดือน)
๖. การจัดสรรเงินทุนสงเสริมและสนับสนุน
วงเงินทั้งสิ้นไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบลานบาทถวน) (รวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษี
อากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว)
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ มีเครื่องมีเชิง ปริมาณเปนแนวทางการกําหนดนโยบายหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบริการ
ดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคมประเภท OTT ในประเทศไทยใน ๓ มิติ ไดแก
๗.๑.๑ มิติดานผลกระทบตอโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม
๗.๑.๒ มิติดานผลกระทบตอสภาพภูมิทัศนการแขงขัน (Competitive Landscape) ใน
กิจการโทรคมนาคมของไทย
๗.๑.๓ มิติดานผลกระทบตอบริการโทรคมนาคมตามที่ไดรับอนุญาตจาก กสทช.
๗.๒ มี ค วามเข า ใจในความต อ งการและพฤติ ก รรมการใช ง านบริ ก ารดิ จิ ทั ล ในกิ จ การ
โทรคมนาคมประเภท OTT ในประเทศไทย
๗.๓ มีความรูค วามเขาใจเกี่ย วกับ สถานการณหรื อแนวทางการกํากับ ดูแลบริการดิจิ ทัลใน
กิจการโทรคมนาคมประเภท OTT ในตางประเทศ
๗.๔ มีแนวทางการกําหนดนโยบายหรือแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับบริการดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคม
ประเภท OTT ในประเทศไทยโดยอาศัยเครื่องมีเชิงปริมาณที่พัฒนาขึ้น
๘. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๑ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
๘.๑.๑ รายงานวิ เ คราะห ที่ มี เ นื้ อ หา ขอบเขต วิ ธี ก ารและผลการศึ ก ษาครอบคลุ ม
รายละเอียดตางๆ ดังตอไปนี้
(๑) ผลการศึ ก ษาสภาพตลาด หรื อ สถานการณ ข องบริ ก ารดิ จิ ทั ล ในกิ จ การ
โทรคมนาคมประเภท OTT ในประเทศไทย
(๒) ผลการศึ ก ษาเชิ ง เปรี ย บเที ย บในด า นสภาพตลาด หรื อ สถานการณ ข อง
บริการดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคมประเภท OTT ในตางประเทศ
(๓) ผลการศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับบริการดิจิทัลในกิจการ
โทรคมนาคมประเภท OTT ของประเทศไทย
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(๔) ผลการวิจัยศึกษาเชิงคุณภาพและปริมาณจากกลุมผูใชงานและผูใหบริการ
ในเรื่องปจจัยที่สงผลตอความตองการใชงานและการเลือกใชบริการดิจิทัลใน
กิจการโทรคมนาคมประเภท OTT
(๕) ดัชนีชี้วัดระดับของผลกระทบสําหรับบริการดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคม
ประเภท OTT ในประเทศไทย
(๖) แบบจํ า ลองเพื่ อ ใช ใ นการวิ เ คราะห ก ารเลื อ กใช บ ริ ก ารดิ จิ ทั ล ในกิ จ การ
โทรคมนาคมประเภท OTT และปจจัยที่มีผลตอความตองการใชงาน
(๗) ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายในการกํ า กั บ ดู แ ลบริ ก ารดิ จิ ทั ล ในกิ จ การ
โทรคมนาคมประเภท OTT ในประเทศไทย
๘.๑.๒ มีดัชนีชี้วัดวัดระดับของผลกระทบสําหรับบริการดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคม
ประเภท OTT ในประเทศไทย
๘.๑.๓ มีรางแนวนโยบายในการกํากับดูแลบริการดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคมประเภท
OTT ตามดัชนีชี้วัดระดับของผลกระทบ และสอดคลองกับแนวทางที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล
๘.๑.๔ มีการประชุมและนํา เสนอผลการศึก ษาฉบับสมบูรณ ใหบุค ลากรของสํานั กงาน
กสทช. และผูเกี่ยวของตามที่สํานักงาน กสทช. กําหนด อยางนอย ๑ ครั้ง โดยมีผูเขารวมรวมกันทั้งสิ้นไม
นอยกวา ๘๐ คน
๘.๒ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ
๘.๒.๑ มีแนวทางในการกําหนดนโยบายหรือแนวปฏิบัติสําหรับการกํากับดูแลบริการดิจิทัล
ในกิจการโทรคมนาคมประเภท OTT
๘.๒.๒ มีเครื่องมือเชิงปริมาณในการเฝาติดตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
การใหบริการดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคมประเภท OTT ในประเทศไทย
๘.๒.๓ เกิดการแลกเปลี่ย นเรียนรูและความเขาใจรวมกั นระหวางสํา นักงาน กสทช. ผู
ใหบริการและผูใชบริการ ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการใหบริการโทรคมนาคมที่ไดรับผลกระทบจาก
บริการประเภท OTT
๙. คุณสมบัติผูขอรับการสงเสริมสนับสนุน
ผูมีสิทธิขอรับการสง เสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ เพื่อดําเนินการโครงการจัดทําดัชนีชี้วัดระดับ
ของผลกระทบสําหรับบริการดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคมจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๙.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๙.๑.๒ เป น ผู ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมกระจายเสี ย ง อุ ต สาหกรรมโทรทั ศ น
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง
๙.๑.๓ เปนหนวยงานของรัฐ ไดแก
(๑) ราชการส ว นกลาง ราชการสว นภูมิ ภาค ราชการส ว นท อ งถิ่ น ที่มี ก ารจั ด
ระเบียบบริหารราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือตามกฎหมายอื่น
(๓) หนวยงานอื่นของรัฐ
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(๔) หนวยงานภายในของหนวยงานรัฐตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
๙.๑.๔ เปนสถานศึกษา ไดแก สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
๙.๑.๕ เปนสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค
ในการดําเนินกิจการเพื่อประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ โดย
มีวัตถุประสงค และการดําเนินงานที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน
๙.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๙.๑.๖ ตองมีบุคลากรผูมีความรู ความชํานาญ และประสบการณในการดําเนินงานทาง
วิ ช าการและทางวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานด า นเศรษฐศาสตร หรื อ ด า นการ
วิเคราะหขอมูลเชิงเศรษฐศาสตร และดานการวิเคราะหนโยบายภาครัฐ ไมนอย
กวา ๕ ป
๙.๑.๗ ตองไมเปน ผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๓ กรณีผูขอรับการสง เสริมสนับสนุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติที่กําหนดดังกลาว
ขางตน ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการพิจารณายกเวน ผอนผัน โดยคํานึงถึง
ความรู ความชํานาญ ประสบการณและความพรอมในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ
๑๐. การยืน่ ขอรับการสงเสริมและสนับสนุน
ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากกองทุนวิจัยเพื่อสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณโครงการ
จัดทําดัชนีชี้วัดระดับของผลกระทบสําหรับบริการดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคมตองศึกษา ทําความเขาใจ
และปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ หรือขอบังคับอื่นใดที่สํานักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการ
บริหารกองทุน ประกาศกําหนด และยื่นจัดทําขอเสนอขอรับการสงเสริมและสนับสนุน ดังนี้
๑๐.๑ จัดทําขอเสนอดานรายละเอียดการดําเนินโครงการ อยางนอยตองมีรายละเอียด ดังนี้
๑๐.๑.๑ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูยื่นขอรับการสงเสริมและสนับสนุน
๑๐.๑.๒ ขอเสนอทางดานเทคนิค โดยอยางนอยตองมีหัวขอและรายละเอียดตอไปนี้
(๑) แผนการดําเนินงาน ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด แนวทางและวิธีการ
ดําเนินงาน (Methodology) และขั้นตอนการทํางานรวมถึงกรอบระยะเวลา
ดําเนินงานในแตละกิจกรรมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการในแต
ละขอ เพื่อใหไดผลตามที่ระบุไวในขอเสนอโครงการ (TOR)
(๒) การบริ ห ารโครงการ ตอ งมี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ รู ป แบบโครงสร า งการ
ดําเนินงานของโครงการพรอมภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณ
งาน (Man-Month)
(๓) บุคลากร ตองเสนอบุคลากรในตําแหนง ตางๆ ที่รวมปฏิบัติงาน พรอมสง
รายละเอียดคุณวุฒิ ประสบการณการทํางาน และผลงาน พรอมลงรายมือ
ชื่อเจาของประวัติ และวัน เดือน ป
(๔) ผลงานและประสบการณข องหน วยงานและของคณะผู ดํา เนิ นโครงการ
ทั้งหมด
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๑๐.๒ ขอเสนอทางดานเงินทุนที่ขอรับการสงเสริมและสนับสนุน โดยใหจัดทําขอเสนอคาใชจาย
รวมของโครงการที่สอดคลองกับขอเสนอทางดานเทคนิค อยางนอยตองมีรายละเอียดการแจกแจงคาใชจาย
เพื่ อ ประกอบการพิ จารณาด ว ย อนึ่ ง ข อเสนอดา นราคาจะตอ งมี ความสอดคล องกั บ หลัก เกณฑ ต ามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
๑๐.๓ ข อ เสนออื่ น ๆ ตามแนวคิ ด และวิ ธี ดํ า เนิ น งานโครงการของผู ข อรั บ การส ง เสริ ม และ
สนับสนุนจากเงินกองทุน (ถามี)
๑๑. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกผูไดรับทุน
๑๑.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุน จะพิจารณาคัดเลือกขอเสนอของผูขอรับทุนฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใชจายเงิน กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ หมวด ๒ การจาย
เงินกองทุน ประเภทที่ ๒ โดยวิเคราะหความเหมาะสม คุณภาพและประสิทธิภาพของขอเสนอทางเทคนิค
เปรียบเทียบกับความเหมาะสมของขอเสนอดานเงินทุนที่ขอรับการสง เสริมและสนับสนุน โดยคํานึง ถึง
ความสําเร็จของโครงการ
๑๑.๒ กรณีจําเปนเพื่อประโยชนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือของ กสทช.
จะเชิญผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน มาชี้แจงหรือใหขอเท็จจริงเพิ่มเติมในรายละเอียด
ขอเสนอ และหรือใหสงขอมูล เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน
๑๑.๓ คณะกรรมการบริหารกองทุน สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในขอบเขตงานสวนใด
สวนหนึ่งหรือทั้งหมด และอาจพิจารณาจัดสรรทุนในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
ตามความเหมาะสม หรืออาจจัดสรรเงินสนับสนุนใหกับผูขอรับการสนับสนุนจํานวนรายเดียวหรือมากกวา
หนึ่งรายก็ได รวมทั้งไมพิจารณา และหรือยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนในโครงการที่กําหนด โดยไมตองแจง
ใหผูมีสิทธิรับทุนทราบ ทั้งนี้เพื่อประโยชนของรัฐเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของคณะกรรมการฯ
เปนเด็ดขาด ผูมีสิทธิขอรับทุนจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได
๑๑.๔ คณะกรรมการบริ หารกองทุ น โดยเลขานุ การกองทุ น หรื อบุ ค คลที่เ ลขานุก ารกองทุ น
มอบหมาย จะแจงผลการพิจารณาคัดเลือกผูไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนเปนหนังสือใหทราบ
โดยตรงตอไป
๑๒. การทําสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา
๑๒.๑ ผูไดรับการคัดเลือกใหเปนผูไดรับเงินทุนโครงการ (ผูรับทุน) ตองทําสัญญารับทุนวิจัยและ
พั ฒ นากั บ สํ า นั ก งาน กสทช. (ผู ใ ห ทุ น ) ตามแบบสั ญ ญาที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น กํ า หนด
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดหนังสือแจงผลการพิจารณาคัดเลือก
๑๒.๒ กรณีผูไดรับการคัดเลือกมีเหตุจําเปนไมสามารถเขาทําสัญญาไดภายในเวลาที่กําหนดตาม
ขอ ๑๒.๑ ใหชี้แจงแสดงเหตุผลความจําเปนในการขอขยายเวลาทําสัญญาเปนหนังสือ แตทั้งนี้ไมเกินสิบหา
วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง ทั้งนี้ เปนอํานาจของประธานกรรมการบริหารกองทุนที่จะพิจารณาอนุมัติ
ใหขยายเวลาได
๑๓. การสงมอบผลงาน
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ผู รั บ ทุ น ต อ งส ง มอบผลงาน ดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามสั ญ ญาและมี ห น า ที่ จั ด ทํ า รายงาน
ความกาวหนาของการดําเนินโครงการจัดทําดัชนีชี้วัดระดับของผลกระทบสําหรับบริการดิจิทัลในกิจการ
โทรคมนาคมดังตอไปนี้
๑๓.๑ รายงานความกาวหนาของโครงการ
๑๓.๑.๑ รายงานฉบับที่ ๑ สง มอบรายงานขั้นตน (Inception Report) ประกอบดวย
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคการศึกษา ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา การทบทวนวรรณกรรม
วิธีการในการไดมาซึ่งขอมูล ตามขอ ๔.๑ และ ๔.๒ รวมทั้งแผนการดําเนินงานและบุคลากรผูรับผิดชอบ
ตามขอ ๔ และขอ ๕ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากไดทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา ในลักษณะเอกสาร
สิ่งพิมพและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๗ ชุด
๑๓.๑.๒ รายงานฉบับที่ ๒ รายงานความกาวหนาฉบับที่ ๑ ประกอบดวย สถานะการ
ดําเนินงาน และผลการศึกษาเบื้องตนที่ไดจากการดําเนินงานตามขอบเขตของงานในขอ ๔.๑ - ๔.๒ ภายใน
๑๘๐ วัน นับถัดจากไดทําสัญ ญาการรับทุนวิจัยและพัฒ นา ในลักษณะเอกสารสิ่ง พิมพและแฟมขอมู ล
อิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๗ ชุด
๑๓.๑.๓ รายงานฉบับที่ ๓ รายงานความกาวหนาฉบับที่ ๒ ประกอบดวย ผลการสํารวจ
และสัมภาษณ ดัชนีชี้วัดระดับของผลกระทบ ขอเสนอแนะและแนวนโยบายสําหรับการกํากับดูแลในกรณี
ของประเทศไทยตามดัชนีชี้วัดระดับของผลกระทบที่สอดคลองกับแนวทางที่ไดรับการยอมรับเปนสากล
และผลการดําเนินงานตามขอบเขตของงานในขอ ๔.๑ – ๔.๕ ภายใน ๒๗๐ วันนับถัดจากไดทําสัญญาการ
รับทุนวิจัยและพัฒนาในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๗
ชุด
๑๓.๑.๔ รายงานฉบับที่ ๔ รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ประกอบดวย ผล
ดําเนินงานตามขอบเขตงานตามขอ ๔ ทั้งหมดซึ่งรวมถึงการจัดงานสัมมนาตามขอบเขตของงานในขอ ๔.๖
– ๔.๗ ภายใน ๓๖๐ วันนับถัดจากไดทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนาในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพและ
แฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๗ ชุด
๑๓.๒ รายงานผลที่ไดรับจากการใชจายเงินทุนตอสํานักงาน กสทช. ตามแบบและระยะเวลาที่
สํานักงานกําหนด
๑๔. การจายเงินทุน
สํานักงาน กสทช. จะจายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ใหผูรับทุนสงเสริมและสนับสนุนตามโครงการยกระดับและ
ปรับปรุงหองปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสัง คมดิจิทัลโดยมีรายละเอียด
การแบงจายเงินทุนดังนี้
๑๔.๑ งวดที่ ๑ กําหนดจายรอยละ ๑๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับทุน
ไดรายงานผลการศึกษาเบื้องตน ตามขอ ๑๓.๑.๑ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญญารับทุนวิจัย
และพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว
๑๔.๒ งวดที่ ๒ กําหนดจายรอยละ ๓๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับทุน
ไดรายงานความกาวหนาของโครงการฉบับที่ ๑ ตามขอ ๑๓.๑.๒ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตาม
สัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว
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๑๔.๓ งวดที่ ๓ กําหนดจายรอยละ ๔๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับทุน
ไดรายงานความกาวหนาของโครงการฉบับที่ ๒ ตามขอ ๑๓.๑.๓ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตาม
สัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว
๑๔.๔ งวดที่ ๔ กําหนดจายรอยละ ๒๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับทุน
ไดรายงานฉบับสมบูรณ ตามขอ ๑๓.๑.๔ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญญารับทุนวิจัยและ
พัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว
๑๕. การติดตามและประเมินผลงาน
๑๕.๑ สํานักงาน กสทช. จะแตง ตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญ ญารับทุนวิจัยและ
พัฒนา เพื่อตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงาน และตรวจรับรองรายงานความกาวหนา เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัติจายเงินแกผูรับทุนตอไป
๑๕.๒ ตลอดระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการผูรับทุนตองใหความรวมมือและอํานวยความ
สะดวกแกคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญญารับทุนวิจัยและ
พัฒ นา หรือ เจ าหนา ที่ที่ ไ ด รับ มอบหมาย ในการเขา ตรวจเยี่ ยมชมและหรือ ติด ตามความก าวหน าของ
ดําเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. มีอํานาจเรียกใหผูรับทุนมาชี้แจงหรือสงขอมูลเอกสารใด ๆ
ประกอบการติดตามและประเมินผลงานได
๑๖. ขอสงวนสิทธิในผลงาน และหรือเงื่อนไขตาง ๆ ในการสงมอบผลงานตามโครงการ
อื่น

๑๖.๑ทรัพยสินทางปญญาในผลงานใหเปนของผูใหทุนแตเพียงผูเดียว เวนแตมีการตกลงกันเปน
…………………………………………………..

