ขอบเขตของงาน (Term of Reference: ToR)
การคัดเลือกผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ
เพื่อดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรมการสื่อสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ
--------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบัน มีภัยพิบัติหรือสาธารณภัยเกิดขึ้นในประเทศไทยอยูบอยครั้ง โดยผลกระทบที่เกิดจาก
ภัยพิบัตินั้น มีแนวโนมที่จะมีความรุนแรงและสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของมนุษยมากยิ่งขึ้น ผลกระทบของ
ภัยพิบัติไดสรางความเสียหายตอประเทศไทยไมวาจะทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานภูมิประเทศ ซึ่งนํามาสูความ
ยากลําบากในการฟนฟูแกไขสถานการณเพื่อใหประเทศกลับสูสภาวะปกติหากไมมีการเตรียมความพรอมในการ
รับมือเฝาระวังภัยพิบัติ หรือขาดมาตรการในการบริหารจัดการสถานการณเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น
จากขอมูลทางดานสถิติการเกิดภัยพิบัติของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในรอบ ๑๐ ป
พบวาภัยพิบัติที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก ภัยธรรมชาติที่ไ มอาจ
ควบคุมได และภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุ ษย โดยภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ในประเทศไทยตั้ง แตอดีตจนถึ ง
ปจจุบัน แบงออกไดเปน ๘ ชนิด คือ ๑) พายุหมุนเขตรอน ๒) แผนดินไหว ๓) อุทกภัย ๔) พายุฟาคะนองหรือพายุ
ฤดูรอน ๕) แผนดินถลม ๖) คลื่นพายุซัดฝง ๗) ไฟปา ๘) ฝนแลง นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของสถานการณ
ฝุนพีเอ็ม ๒.๕ และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-19) ซึ่งลวนเกิดจากสภาวะแวดลอมของโลกที่มีลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหภัยพิบัติเหลานี้มีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงและมีผลกระทบในวงกวางมากขึ้น นอกจากนี้
จากการรวบรวมฐานขอมูลการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยในรอบ ๓๐ ป (๒๕๓๒-๒๕๕๖) โดยกรมปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยพบวา อุทกภัย เปนภัยคุกคามที่มีความถี่ในการเกิดสูงสุด ประกอบกับความเสียหายสูง สุด
โดยเฉพาะเหตุการณอุทกภัยครั้งใหญในป ๒๕๕๔ ซึ่งมีการประเมินมูลคาความเสียหายทางเศรษฐกิจกวา ๑.๔ ลาน
ลานบาท ในขณะที่ภัยพิบัติจากแผนดินไหว และคลื่นสึนามิ ถือวาเปนภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดต่ํา แตความเสียหาย
หรือความสูญเสียรุนแรง (Low probability but high impact) เชนกรณีเหตุการณแผนดินไหว และสึนามิครั้ง
ใหญในทะเลอันดามัน ๒๕๔๗ ที่สงผลใหมีผูเสียชีวิต และสูญหายกวา ๘,๐๐๐ คนในประเทศไทย สําหรับภัยแลง
เปนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบอยครั้งเชนกัน โดยในป ๒๕๔๘ เกิดภัยแลงครอบคลุมพื้นที่ ๗๑ จังหวัดทั่วประเทศ มูลคา
ความเสียหายประมาณกวา ๗,๐๐๐ ลานบาท กลาวโดยรวม ภัยพิบัติเหลานี้หากไมมีการเตรียมการในการปองกัน
หรื อ มีม าตรการที่ชั ด เจนในการบริ ห ารจั ด การ จะส ง ผลให เกิ ด ความเสี ย หายต อ ชีวิ ต รา งกาย ทรั พ ย สิน ของ
ประชาชน และกลายเปนปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศในระยะยาว
ในการบริหารจัดการภัยพิบัติ ประเด็นที่ควรมีการศึกษาประการหนึ่ง คือการพัฒนาระบบการ
สื่อสารในภาวะวิกฤตในชวงกอนเกิดภัยพิบัติ ชวงเกิดภัยพิบัติ และชวงหลัง ภัยพิบัติ โดยควรมีแนวทางในการ
ปฏิบัติ ดังนี้

๑

๑. ศึกษาการจัดการเชิงขอมูลเพื่อคาดการณสถานการณ และวิเคราะหสถานการณ
๒. ศึกษาความตองการและคุณสมบัติพื้นฐานดานโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) และ
สถาปตยกรรมของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการจัดการ สื่อสาร และแจงเตือนขอมูลดานภัยพิบัติ
๓. ศึ ก ษาแนวทางการสื่ อ สารเพื่ อ ส ง ต อ ข อ มู ล ที่ จํ า เป น ต อ การบริ ห ารจั ด การภั ย พิ บั ติ ข อง
หนวยงานภาครัฐ
๔. เลือกรูปแบบวิธีในการสื่อสารใหครอบคลุม มีประสิทธิภาพ นาเชื่อถือ และสามารถติดตาม
ประเมินผลได
ดัง นั้น เพื่ อ ให มี การบริ ห ารจั ดการสถานการณภั ย พิบั ติ อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เกิ ด การพัฒ นา
เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อนํามาใชบริหารจัดการสถานการณภัยพิบัติและนําเทคโนโลยี Big Data มาใชในการ
จัดการเชิงขอมูลอยางยั่งยืน ในการนี้ สํานักงาน กสทช. จึงเห็นสมควรใหมีการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการภัยพิบัติ
โดยการนําเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยี Big Data มาเกี่ยวของ สํานักงาน กสทช. โดยสํานักกองทุนวิจัย
และพัฒ นา จะดําเนิ นการคัดเลือกผูขอรั บการสง เสริมสนับ สนุนเงิน กองทุน ประเภทที่ ๒ เพื่อดําเนิ นการตาม
วัต ถุป ระสงคข องกองทุน วิจัย และพัฒ นากิจ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น และกิจ การโทรคมนาคม
เพื่อประโยชนสาธารณะ ดังกลาวขางตนตอไป
๒. ความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนแมบท หรือแผนยุทธศาสตร กสทช.
๒.๑ แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๒ (๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) ยุทธศาสตรที่ ๓ การบริหาร
ทรัพยากรโทรคมนาคมอยางมีประสิทธิภาพ มุงเนนการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรโทรคมนาคมคลื่นความถี่
และเลขหมายโทรคมนาคมอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม สงเสริมใหมีการใชคลื่นความถี่ในกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม เพื่อการประกอบการเชิงพาณิชย เพื่อประโยชนสาธารณะ เพื่อความมั่นคง
และการติดตอสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน โดยคํานึงถึงประโยชนสูง สุด ความเพียงพอในการใชงาน
และรองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล
๒.๒ แผนยุทธศาสตร สํานักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๓
เสริมสรางความเขมแข็ง ดานดิจิทัลเพื่อการพัฒ นาประเทศอยางยั่งยืน ภายใตกลยุทธสนับสนุนการยกระดับขีด
ความสามารถในการเขาถึงและการใชประโยชนจากบริการกิจการกระจายเสียง โทรทัศน และโทรคมนาคมของ
ประชาชน และใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อศึกษาความตองการและคุณสมบัติของโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) รวมถึง
สถาปตยกรรมของระบบที่เกี่ยวของกับการจัดการ สื่อสาร และแจง เตื อนขอมูลดานภัยพิบัติเพื่อนํามาเตรีย ม
ความพรอมในการบริหารจัดการหรือแกไขสถานการณเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในประเทศไทย
๓.๒ เพื่อออกแบบระบบการสื่อสารแจงเตือนขอมูลแบบเจาะจงกลุมผูมีความเสี่ยงประสบภัย
ในระดับพื้นที่เสี่ยงภัย (Area-based Notification) และการรับขอมูลสถานะและการตอบกลับจากผูรับ (Feedback)
และขอมูลยืนยันสถานการณ Network Sensors สําหรับการประมวลผลขอมูลลักษณะกึ่ง ทันทีทันใด (Semi
Real-time) ใหเกิดการแจงเตือนที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพในยามเกิดภัยพิบัติ
๒

๓.๓ เพื่อบูรณาการแนวทางในบริหารจัดการระหวางหนวยงานผานการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร
ของสํานักงาน กสทช. และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการหรือแกไขสถานการณ
เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในประเทศไทย
๓.๔ เพื่อพัฒนารูปแบบเชิงบูรณาการการจัดการขอมูลเพื่อบริการแกหนวยงานตาง ๆ เมื่อเกิด
สถานการณภัยพิบัติ โดยใชเทคโนโลยี Big Data เพื่อสรางเปน Data Service
๔. ขอบเขตการดําเนินงาน
ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒ นากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ที่ไดรับการคัดเลือก (ผูรับทุน) จะตองนําเงินที่ไดรับการ
สง เสริมและสนับสนุน ไปดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรมการสื่อ สารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ
โดยมีภาระหนาที่รับผิดชอบตามขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
๔.๑ ศึกษาความเป นไปได ทางด านเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ เพื่ อการบริ หารจัด การ
ประมวลผล แลกเปลี่ยนและนําเสนอขอมูลที่เหมาะสมดานภัยพิบัติที่เกี่ยวของ โดยมีกรอบการทํางานที่สําคัญ ๓ สวน
คือ งานตนน้ํา (Upstream) เปนงานประเมินความเสี่ยงของภัยพิบัติภายใตสถานการณจําลองตาง ๆ งานกลางน้ํา
(Midstream) เปนงานพัฒนาฐานขอมูล และ Big data platform และงานปลายน้ํา (Downstream) เปนงาน
พัฒนาแนวทางการสื่อสารแจงเตือนขอมูลภายใตสถานการณความรุนแรงและความเสียหายตาง ๆ
๔.๒ ศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case Study) ของตางประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ทั้งกอนการเกิดภัยพิบัติ ระหวางการเกิดภัยพิบัติ และหลังการเกิดภัยพิบัติ รวมถึงระบุความตองการและคุณสมบัติ
พื้นฐานดานโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) และสถาปตยกรรมของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการจัดการ
สื่อสาร และแจงเตือนขอมูลดานภัยพิบัติ
๔.๓ ออกแบบการสื่อสารแจง เตือนขอมูลแบบเจาะจงกลุมผูมีความเสี่ยงประสบภัยในระดับ
พื้นที่เสี่ยงภัย (Area-based Notification) และการรับขอมูลสถานะและการตอบกลับจากผูรับ (Feedback) และ
ขอมูลยืนยันสถานการณ ตลอดจนการประยุกตใชงาน Network Sensors สําหรับการประมวลผลขอมูลลักษณะ
กึ่งทันทีทันใด (Semi Real-time) เพื่อรวบรวมขอมูลกอน-ระหวาง-และหลังภัยพิบัติ เพื่อนําไปสูการพัฒนากลไก
การแจงเตือนที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพในยามเกิดภัยพิบัติ
๔.๔ จัดทําตนแบบเทคโนโลยีการเฝาระวัง (Monitoring) โดยการใชฐานขอมูล (Database)
เพื่ อ การสื่ อสารขอ มู ลหรื อ แจ ง เตือ น (Reporting) รวมถึ ง การรับ ข อมู ล ตอบกลั บสภาวะความเปน ไปในพื้ น ที่
(Verification) ผาน Messaging Application และ AI Chatbot ในการใชงานจากประชาชนกลุมเปาหมาย และ
ใชสํ าหรับ การติด ตอ สื่อสารระหวา งประชาชนผู ที่อ ยูในสถานการณห รือ ในพื้ น ที่ เสี่ ยงภั ยพิ บัติ กับระบบข อมู ล
สวนกลาง
๔.๕ ศึกษาการจัดการเชิงขอมูลในลักษณะบูรณาการขอมูลหลากมิติ (Multimodality) รวมกับ
ภาคีเครือขายที่รวบรวม ประมวลผล และเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับภัยพิบัติ เพื่อนําผลลัพธในรูปแบบขอมูล
ที่มีคุณคา (Valued Information) มาใหบริการแกหนวยงานตาง ๆ สําหรับเปนเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ
(DSS) เมื่อเกิดสถานการณภัยพิบัติ โดยใชเทคโนโลยีการประมวลผลขอมูลขนาดใหญ (Big Data) แบบองครวม
เพื่อนําไปสูการพัฒนาเปน Disaster Data as a Service (DaaS) ไดอยางเปนรูปธรรม
๓

๔.๖ ศึกษาและรวบรวมขอมูลเหตุการณภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยยอนหลังในชวง
ไมนอยกวา ๑๕ ป เพื่อทําการประเมินความเสี่ยงจากเหตุการณภัยพิบัติเชิงพื้นที่ในแตละภูมิภาค พรอมคัดเลือก
กรณีศึกษานํารองภัยพิบัติ ๒ ประเภท (อุทกภัย และคลื่นสึนามิ) ใหเปนตนแบบในการพัฒนาตามขอ ๔.๔ และ
๔.๕ เพื่อสามารถนําองคความรูมารับมือในสถานการณภัยพิบัติอยางเหมาะสมได
๔.๗ จัดทํารายงานผลการปรับปรุงขอมูลและซอมบํารุงแพลตฟอรมการสื่อสารในสถานการณ
เกิดภัยพิบัติ ในระยะเวลาจัดทํารายงานดังนี้
๔.๗.๑ รายงานผลการปรับปรุงขอมูลและซอมบํารุงแพลตฟอรมการสื่อสารในระยะ ๑๘
เดือนของโครงการ
๔.๗.๒ รายงานผลการปรับปรุงขอมูลและซอมบํารุงแพลตฟอรมการสื่อสารในระยะ ๒๔
เดือนของโครงการ
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับทุนโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรมการสื่อสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ ตองรับผิดชอบ
ดําเนินงานตามขอบเขตของงานที่กําหนดใหสําเร็จตามวัตถุประสงค ของโครงการและตามพันธะผูกพันตามสัญญา
รับทุนวิจัยและพัฒนาจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชนสาธารณะ ภายในกําหนดเวลา ๒๔ เดือน (โดยจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรมการสื่อสาร
ในสถานการณเกิดภัยพิบัติ ในระยะเวลา ๑๘ เดือน และปรับปรุง ขอมูลและซอมบํารุง แพลตฟอรมการสื่อสาร
อีก ๖ เดือน)
๖. การจัดสรรเงินทุนสงเสริมและสนับสนุน
คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของ กสทช. จัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพื่อสงเสริม
และสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรมการสื่อสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ ในวงเงิน
ทั้งสิ้นไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) (รวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจาย
ทั้งปวงแลว)
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ มีรูปแบบการสื่อสารแจง เตือนขอมูลแบบเจาะจงกลุมผูมีความเสี่ยงประสบภัยในระดับ
พื้นที่เสี่ยงภัย (Area-based Notification) และการรับขอมูลสถานะและการตอบกลับจากผูรับ (Feedback) และ
ขอมูลยืนยันสถานการณ Network Sensors สําหรับการประมวลผลขอมูลลักษณะกึ่งทันทีทันใด (Semi Realtime) ใหเกิดการแจงเตือนที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพในยามเกิดภัยพิบัติ
๗.๒ มี ผ ลการศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งเชิ ง พื้ น ที่ ใ นการเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ร วมถึ ง เทคโนโลยี
การสื่อสารหรือระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับการนํามาเฝาระวังการเกิดภัยพิบัติหรือแกไขสถานการณเมื่อเกิด
ภัยพิบัติขึ้น
๗.๓ มี ผ ลการศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ แนวทางการบริ ห ารจั ด การสถานการณ ภั ย พิ บั ติ ร ะหว า ง
หนวยงานผานการใชเทคโนโลยี Big Data ของสํานักงาน กสทช. และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๗.๔ มีตนแบบแพลตฟอรมการสื่อสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ ที่สามารถนําไปประยุกตเปน
ระบบสื่อสารสํารองเพื่อสนับสนุนภารกิจกูภัยในบริเวณที่ไ มมีโครงขายสื่อสาร หรือในบริเวณที่โครงขายสื่อสาร
๔

ในพื้น ที่ซึ่ง เกิดภั ยพิบัติ ไ ดรับ ความเสีย หายจนกระทั่ง ไมสามารถสื่อสารกับอุ ปกรณลูกข ายของผูป ระสบภัยได
ในขณะนั้น พรอมขอปฏิบัติ Framework ทางเทคนิคเพื่อใชเผยแพรสูสาธารณะ
๘. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๑ มีรายงานผลจากโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรมการสื่อสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ
และจากผลการศึกษาวิจัยนี้
๘.๒ มีระบบการสื่อสารแจงเตือนขอมูลแบบเจาะจงกลุมผูมีความเสี่ยงประสบภัยในระดับพื้นที่
เสี่ยงภัย (Area-based Notification) และการรับขอมูลสถานะและการตอบกลับจากผูรับ (Feedback) และขอมูล
ยืนยันสถานการณ Network Sensors สําหรับการประมวลผลขอมูลลักษณะกึ่งทันทีทันใด (Semi Real-time)
ใหเกิดการแจงเตือนที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพในยามเกิดภัยพิบัติ
๙. คุณสมบัติของผูย ื่นขอเสนอ
ผูมีสิทธิขอรับการสง เสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ เพื่อดําเนิน โครงการวิจัย และพัฒ นาแพลตฟอรม
การสื่อสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ จะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๙.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๙.๑.๑ เปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมกระจายเสียง อุตสาหกรรมโทรทัศน อุตสาหกรรม
โทรคมนาคม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรมตอเนื่อง
๙.๑.๒ เปนหนวยงานของรัฐ ไดแก
(๑) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่นที่มีการจัดระเบียบ
บริหารราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือตามกฎหมายอื่น
(๓) หนวยงานอื่นของรัฐ
(๔) หนวยงานภายในของหนวยงานของรัฐตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
๙.๑.๓ เปนสถานศึกษา ไดแก สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
๙.๑.๔ เปนสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค
ในการดําเนินกิจการเพื่อประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ
โดยมีวัตถุประสงคและการดําเนินงานที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน
๙.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๙.๒.๑ เป นผู มี ความรู ความชํ านาญ และประสบการณ ในการดํ าเนิ นงานที่ เกี่ ยวข อง
โดยผูจัดการโครงการตองมีประสบการณในการทํางาน หรืองานวิจัยดานการบริหาร
จัดการภัยพิบัติในประเทศ หรือตางประเทศไมนอยกวา ๑๕ ป รวมทั้ง เคยมี
ประสบการณการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆของภาครัฐ (กรมปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน กรมปกครองสวนทองถิ่น เปนตน ) และ
ภาคเอกชน (เครื อ ข า ยมู ล นิ ธิ ฯ องค ก รระหว า งประเทศ กลุ ม ผู ป ระกอบการ
โทรคมนาคม เปนตน) เพื่อเปนหลักประกันไดวาผลงานจะไดรับการยอมรับ และ
สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
๕

๙.๒.๒ ตองไมเปน ผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญ ชีรายชื่อผูทิ้ง งานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไ ดรับผลของการสั่ง ใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เปน
ผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๓ กรณีผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติที่กําหนดดังกลาว
ขางตน ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนในการพิจารณายกเวน ผอนผัน โดยคํานึงถึง ความรู
ความชํานาญ ประสบการณและความพรอมในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ
๑๐. การยื่นขอรับการสงเสริมและสนับสนุน
ผู ข อรั บ การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น เงิ น จากกองทุ น เพื่ อ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งบประมาณ
โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรมการสื่อสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ ตองศึกษา ทําความเขาใจ และปฏิบัติ
ตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ หรือขอบัง คับอื่นใดที่สํานักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการบริหารกองทุน
ประกาศกําหนด และยื่นจัดทําขอเสนอขอรับการสงเสริมและสนับสนุน ดังนี้
๑๐.๑ จัดทําขอเสนอดานรายละเอียดการดําเนินโครงการ อยางนอยตองมีรายละเอียด ดังนี้
๑๐.๑.๑ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับผูยื่นขอรับการสงเสริมและสนับสนุน
๑๐.๑.๒ ขอเสนอทางดานเทคนิค โดยอยางนอยตองมีหัวขอและรายละเอียดตอไปนี้
(๑) แผนการดําเนินงาน ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด แนวทางและวิธีการ
ดํา เนิ น งานและขั้ น ตอนการทํ า งานรวมถึ ง กรอบระยะเวลาดํ า เนิ น งาน
ในแตล ะกิจกรรมที่ส อดคล องกับ วัตถุประสงค ของโครงการในแตละข อ
เพื่อใหไดผลตามที่ระบุไวในขอเสนอโครงการ (ToR)
(๒) การบริ หารโครงการ ต องมี รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บรู ปแบบโครงสร างการ
ดําเนินงานของโครงการพรอมภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน
(Man-Month)
(๓) บุคลากร ตองเสนอบุคลากรในตําแหนงตาง ๆ ที่รวมปฏิบัติงาน พรอมสง
รายละเอียดคุณวุฒิ ประสบการณการทํางาน และผลงาน พรอมลงลายมือชื่อ
เจาของประวัติและวันเดือนป
(๔) ผลงานและประสบการณของหนวยงานและของคณะผูดําเนินโครงการ
ทั้งหมด
๑๐.๒ ขอเสนอทางดานเงินทุนที่ขอรับการสงเสริมและสนับสนุน โดยใหจัดทําขอเสนอคาใชจาย
รวมของโครงการที่สอดคลองกับขอเสนอทางดานเทคนิค อยางนอยตองมีรายละเอียดการแจกแจงคาใชจา ย
เพื ่อ ประกอบการพิจ ารณาดว ย อนึ ่ง ขอ เสนอดา นราคาจะตอ งมีค วามสอดคลอ งกับ หลัก เกณฑต ามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนด
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 คณะกรรมการบริหารกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกขอเสนอของผูขอรับทุนฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใชจายเงิน การติดตาม และการประเมินผล
๖

เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ
หมวด ๒ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใชจายเงินกองทุนประเภทที่ ๒ โดยวิเคราะหความเหมาะสม คุณภาพ
และประสิทธิภาพของขอเสนอทางเทคนิค เปรีย บเทีย บกับ ความเหมาะสมของขอ เสนอดา นเงิน ทุน ที่ข อรับ
การสงเสริมและสนับสนุน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของโครงการ
๑๑.๒ กรณีจําเปนเพื่อประโยชนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือของ กสทช.
จะเชิญผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน มาชี้แจงหรือใหขอเท็จจริงเพิ่มเติมในรายละเอียดขอเสนอ
และหรือใหสงขอมูล เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน
๑๑.๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในขอบเขตงานสวนใด
สวนหนึ่งหรือทั้งหมด และอาจพิจารณาจัดสรรทุนในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดตามความ
เหมาะสม หรืออาจจัดสรรเงิน สนับสนุนใหกับผูขอรับการสนับสนุนจํานวนรายเดียวหรือมากกวาหนึ่ง รายก็ไ ด
รวมทั้งไมพิจารณา และหรือยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนในโครงการที่กําหนด โดยไมตองแจงใหผูมีสิทธิรับทุน
ทราบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของรัฐเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของคณะกรรมการบริหารกองทุนเปนเด็ดขาด
ผูมีสิทธิขอรับทุนจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได
๑๑.๔ คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น โดยเลขานุก ารกองทุน หรื อบุ ค คลที่ เ ลขานุก ารกองทุ น
มอบหมาย จะแจงผลการพิจารณาคัดเลือกผูไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนเปนหนังสือใหทราบโดยตรง
ตอไป
๑๒. การทําสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา
๑๒.๑ ผูไดรับการคัดเลือกใหเปนผูไดรับเงินทุนโครงการ (ผูรับทุน) ตองทําสัญญารับทุนวิจัยและ
พัฒ นากับสํานักงาน กสทช. (ผูใหทุน) ตามแบบสัญ ญาที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด ภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ไดหนังสือแจงผลการพิจารณาคัดเลือก
๑๒.๒ กรณีผูไ ดรับการคัดเลือกมีเ หตุจํา เปนไม สามารถเขา ทําสัญ ญาไดภ ายในเวลาที่ กําหนด
ตามขอ ๑๒.๑ ใหชี้แจงแสดงเหตุผลความจําเปนในการขอขยายเวลาทําสัญญาเปนหนังสือ แตทั้งนี้ไมเกิน ๑๕ วัน
นับแตวันที่ไดรับหนัง สือแจง ทั้งนี้ เปนอํานาจของประธานกรรมการบริหารกองทุนที่จะพิจารณาอนุมัติใหขยาย
เวลาได
๑๓. การสงมอบงาน
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
ความกาวหนาของการดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรมการสื่อสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ ดังตอไปนี้
๑๓.๑ รายงานความกาวหนาโครงการและผลงาน
๑๓.๑.๑ รายงานความก า วหน า ครั้ ง ที่ ๑ ในลั ก ษณะเอกสารสิ่ ง พิ ม พ แ ละแฟ ม ข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๑๐ ชุด ที่ประกอบดวยแผนงานดําเนินโครงการ และรายละเอียด
เบื้องตนของผลการศึกษาวิจัย โดยใหสงมอบภายใน ๒ เดือน นับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญา
๑๓.๑.๒ รายงานความก า วหน า ครั้ ง ที่ ๒ ในลั ก ษณะเอกสารสิ่ ง พิ ม พ แ ละแฟ ม ข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๑๐ ชุด ที่ประกอบดวยรายละเอียดผลการศึกษาวิจัย ตามแผนงาน
ดําเนินโครงการ โดยใหสงมอบภายใน ๖ เดือน นับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญา
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๑๓.๑.๓ รายงานความก า วหน า ครั้ ง ที่ ๓ ในลั ก ษณะเอกสารสิ่ ง พิ ม พ แ ละแฟ ม ข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๑๐ ชุด ที่ประกอบดวยรายละเอียดผลการศึกษาวิจัย ตามแผนงาน
ดําเนินโครงการ โดยใหสงมอบภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญา
๑๓.๑.๔ รายงานฉบั บ สมบู ร ณ (Final Report) ในลั ก ษณะเอกสารสิ่ ง พิ ม พ แ ละ
แฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๑๐ ชุด ที่ประกอบดวยรายละเอียดผลการศึกษาวิจัยตาม
แผนงานดําเนินโครงการ รวมถึงการสงมอบแพลตฟอรมระบบบริการและฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นตามแนวทางการวิจัย
ตลอดจนชุดรหัสตนแบบ (Source Code) และสิทธิ์ (Authorization) ในการเขาถึงการบริหารจัดการโครงสราง
พื้นฐานที่เกี่ยวของ (Infrastructure) ของนวัตกรรมบริการดิจิทัลและแอปพลิเคชันการสื่อสารทั้งหมดภายใตการ
ดําเนินโครงการ โดยใหสงมอบภายใน ๑๘ เดือน นับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญา
๑๓.๒ รายงานผลการปรับปรุง ขอมูลและซอมบํารุง แพลตฟอรมการสื่อสารในสถานการณเกิด
ภัยพิบัติในระยะ ๒๔ เดือนของโครงการ
๑๓.๓ รายงานผลที่ไดรับจากการใชจายเงินทุนตอสํานักงาน กสทช. ตามแบบและระยะเวลาที่
สํานักงาน กสทช. กําหนด
๑๔. การจายเงินทุน
สํานักงาน กสทช. จะจายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ใหผูรับทุนสงเสริมและสนับสนุนโครงการ โดยแบงจายเงินทุน ตาม
ขอ ๗ ดังนี้
๑๔.๑ งวดที่ ๑ กําหนดจายเงิ นรอยละ 10 ของวงเงิน ทุนสง เสริมและสนับสนุนตามสัญ ญา
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เมื่อผูรับทุนไดรายงานความกาวหนาครั้งที่ ๑ ตามขอ ๑๓.๑.๑ และคณะกรรมการตรวจและ
กํากับดูแลการดําเนินงานตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว
๑๔.๒ งวดที่ ๒ กําหนดจายเงิน รอยละ ๒๕ ของวงเงินทุนส ง เสริมและสนั บสนุนตามสัญ ญา
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เมื่อผูรับทุนไดรายงานความกาวหนาครั้งที่ ๒ ตามขอ ๑๓.๑.๒ และคณะกรรมการตรวจและ
กํากับดูแลการดําเนินงานตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว
๑๔.๓ งวดที่ ๓ กําหนดจายเงิน รอยละ ๓๐ ของวงเงินทุนส ง เสริมและสนั บสนุนตามสัญ ญา
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เมื่อผูรับทุนไดรายงานความกาวหนาครั้งที่ ๓ ตามขอ ๑๓.๑.๓ และคณะกรรมการตรวจและ
กํากับดูแลการดําเนินงานตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว
๑๔.๔ งวดที่ ๔ กําหนดจายเงิน รอยละ ๓๐ ของวงเงินทุนส ง เสริมและสนั บสนุนตามสัญ ญา
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เมื่อผูรับทุนไดสงรายงานฉบับสมบูรณ รวมไปถึงสงมอบนวัตกรรมบริการดิจิทัล สิทธิ์การเขาถึง
โครงสรางพื้นฐาน และรหัสตนแบบของแพลตฟอรมและแอปพลิเคชันทั้งหมดตามขอ ๑๓.๑.๔ และคณะกรรมการตรวจ
และกํากับดูแลการดําเนินงานตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว
๑๔.๕ งวดที่ ๕ กําหนดจายเงิน รอ ยละ ๕ ของวงเงิน ทุน สง เสริม และสนับ สนุน ตามสัญ ญา
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เมื่อผูรับทุนไดสงรายงานผลการปรับปรุงขอมูลและซอมบํารุงแพลตฟอรมการสื่อสาร ตามขอ
๑๓.๒ และคณะกรรมการตรวจและกํากับดูแลการดําเนินงานตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรอง
ผลงานเรียบรอยแลว
๑๕. การติดตามและประเมินผลงาน
๘

๑๕.๑ สํานักงาน กสทช. จะแตงตั้งคณะกรรมการตรวจและกํากับดูแลการดําเนินงานตามสัญญา
รับ ทุน วิจัย และพัฒ นา เพื่อ ตรวจสอบ ติด ตามผลการดํา เนิน งาน และตรวจรับ รองรายงานความกา วหนา
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติจายเงินแกผูรับทุนตอไป
๑๕.๒ ตลอดระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการผูรับทุน ตองใหความรวมมือและอํานวยความ
สะดวกแกคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะกรรมการตรวจและกํากับดูแลการดําเนินงานตามสัญญารับทุน
วิจัยและพัฒ นา หรือเจาหนาที่ที่ไ ดรับมอบหมาย ในการเขาตรวจเยี่ยมชมและหรือติดตามความกาวหนาของ
ดําเนิน งานตามโครงการ ทั้ ง นี้ สํานักงาน กสทช. มีอํ านาจเรียกใหผูรับทุนมาชี้แจงหรือสง ขอมูลเอกสารใด ๆ
ประกอบการติดตามและประเมินผลงานได
๑๖. ขอสงวนสิทธิในผลงาน และหรือเงื่อนไขตาง ๆ ในการสงมอบผลงานตามโครงการ
ทรัพยสินทางปญญาในผลงานใหเปนของผูใหทุนแตเพียงผูเดียว เวนแตมีการตกลงกันเปนอื่น
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