
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
การคัดเลือกผู!ขอรับการส#งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน2สาธารณะ 
เพ่ือดําเนินโครงการการผลิตรายการสําหรับคนพิการ  

เรื่อง การใช�ประโยชน�จากข�อมูลข#าวสารผ#านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� อย#างรู�เท#าทัน 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
การเข!าถึงสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน2ของคนพิการก็เป;นอีกประเด็นหนึ่งท่ีอาจจะกล#าวได!ว#า               

ในอดีตผู!ประกอบการหรือผู!ผลิตรายการไม#ได!คํานึงถึง หรืออาจจะคํานึงถึงเป;นกลุ#มสุดท!าย อาจเป;นเพราะสื่อ
กระจายเสียงของไทยดําเนินการเชิงพาณิชย2เป;นส#วนใหญ# ทําให!ผู!ประกอบการคํานึงถึงผู!ชมท่ัวไป มุ#งผลิตรายการ
ตอบสนองคนท่ัวไป เพ่ือผลประโยชน2ทางธุรกิจท่ีแปรผันตามจํานวนผู!ชมรายการ ทําให!คนพิการท่ีมีจํานวนน!อย
มากหากเปรียบเทียบเชิงปริมาณกับคนท่ัวไปถูกละเลยและถูกละเมิดมาโดยตลอด 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๖ เพ่ือ
ประโยชน2ในการส#งเสริมและคุ!มครองสิทธิของคนพิการและคนด!อยโอกาสให!เข!าถึงหรือรับรู!และใช!ประโยชน2จาก
รายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2ได!อย#างเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป ให!คณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานพ้ืนฐานบางประการ เพ่ือให!ผู!รับใบอนุญาตจัดให!มีบริการท่ีเหมาะสมเพ่ือประโยชน2ของบุคคลดังกล#าว 
ประกอบกับพระราชบัญญัติองค2กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน2           
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๒ (๒) กําหนดวัตถุประสงค2ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน2  และกิจการโทรคมนาคมในการส#งเสริมและสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยี               
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู!พิการ ผู!สูงอายุ และผู!ด!อยโอกาส 
 แผนแม#บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.๒๕63 – ๒๕68) กําหนดให�มี
ยุทธศาสตร#การกํากับดูแลด�านเนื้อหา การคุ�มครองผู�บริโภค และการส2งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงมี
วัตถุประสงค#หนึ่งเพ่ือส#งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรู! เข!าถึง และใช!ประโยชน2จากข!อมูลข#าวสาร
อย#างเท#าเทียม ซ่ึงมีแนวทางในการสนับสนุนการให!ทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาการเข!าถึงและใช!ประโยชน2สื่อผู!
พิการ ผู!สูงอายุผู!ด!อยโอกาส ผ#านกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน2สาธารณะ 
 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2และกิจการโทรคมนาคมแห#งชาติ (กสทช.) ซ่ึงมีหน!าท่ี
กํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน2ของไทย โดยการจัดสรรทรัพยากร คลื่นความถ่ีซ่ึงเป;นทรัพยากรของ
ชาติ ให!เกิดประโยชน2กับคนไทยทุกคน รวมท้ังคนพิการทุกประเภทในฐานะประชาชนไทยด!วย ได!ศึกษาวิจัยการ
เข!าถึงสื่อของคนพิการ พบว#า มีข!อเสนอแนะเชิงนโยบายตามกรอบอํานาจหน!าท่ี ของ กสทช. กฎหมาย และแผน
แม#บท เพ่ือใช!เป;นแนวทางในการดําเนินการให!คนพิการมีโอกาสในการเข!าถึงและใช!ประโยชน2จากสื่อกระจายเสียง
อย#างเท#าเทียมกับคนท่ัวไป โดยเปMดโอกาสให!คนพิการประเภทต#างๆ เข!ามามีส#วนร#วมในการกําหนดนโยบายด!าน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน2มากข้ึน เช#น การเป;นอนุกรรมการท้ังในส#วนกลางและในระดับจังหวัด รวมท้ัง 
ส#งเสริมและสนับสนุนให!คนพิการเป;นผู!ผลิตรายการหรือเข!าไปมีส#วนร#วมในการผลิตรายการโทรทัศน2ท้ังเบื้องหน!า



และเบื้องหลัง ท้ังในรายการท่ีเผยแพร#ไปยังคนท่ัวไป และในรายการท่ีผลิตข้ึนมาเฉพาะ เพ่ือเป;นสื่อทางเลือกให!คน
พิการ โดยรายการจะนําเสนอเนื้อหาและรูปแบบท่ีตอบสนองความต!องการของชุมชนคนพิการของตน  
 ในการขับเคลื่อนงานการส#งเสริมและคุ!มครองสิทธิของคนพิการให!เข!าถึงหรือรับรู!และใช!ประโยชน2จาก
ข!อมูลข#าวสารในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 ได�มีการเป;ดให�ทุนเม่ือป< ๒๕๖๓ ในส2วนของการเข�าถึง
หรือรับรู�ข�อมูลข2าวสารผ2านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน# รวมท้ัง ในการขับเคลื่อนงานด!านการส#งเสริม
และคุ!มครองสิทธิของคนพิการในการเข!าถึงหรือรับรู!และใช!ประโยชน2จากข!อมูลข#าวสารผ#านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน2 ต!องอาศัยความรู! ความเข!าใจ ความตระหนัก ของทุกภาคส#วน ต้ังแต#ผู!ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน2 ผู!บริโภคสื่อกลุ#มคนพิการ และประชาชน สังคมโดยรวม ท้ังนี้ เพ่ือให�เกิดความต2อเนื่อง 
และต2อยอดความรู�ของคนพิการให!เป;นผู!บริโภคสื่อท่ีรู!จักใช!ประโยชน2จากข!อมูลข#าวสารผ#านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน2 อย#างรู!เท#าทัน และเพ่ือให!สังคมเห็นความสําคัญของการลดข!อจํากัด ลดช#องว#าง และยอมรับ
ความหลากหลาย อันจะนําไปสู# Inclusive Society หรือสังคมแห#งการอยู#เย็นเป;นสุขร#วมกันในท่ีสุด ต#อไป ท้ังนี้ 
สํานักงาน กสทช. โดยสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ จะดําเนินการคัดเลือกผู!ขอรับการส#งเสริมสนับสนุน 
เงินกองทุน ประเภทท่ี ๒ โครงการการผลิตรายการสําหรับคนพิการ เรื่อง การใช!ประโยชน2จากข!อมูลข#าวสารผ#าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 อย#างรู!เท#าทัน เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค2ของกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน2สาธารณะ ในปY ๒๕๖๔ ต#อไป 
 
๒. ความเช่ือมโยงและสอดคล�องกับแผนแม#บท หรือแผนยุทธศําสตร� กสทช.  

๒.๑ พระราชบัญญัติองค2กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๒ (๑) กําหนดวัตถุประสงค2ของกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคม ให!ประชาชนได!รับบริการด!านกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคม อย#างท่ัวถึง นอกจากนี้ โครงการนี้ ยังมีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค2
ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน2สาธารณะ 
มาตรา ๕๒ (๒) แห#งพระราชบัญญัติองค2กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติม ท่ีกําหนดให!มีการส#งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด!านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคม 
รวมท้ังความสามารถในการรู!เท#าทันสื่อ เทคโนโลยีด!านการใช!คลื่นความถ่ี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผู!พิการ ผู!สูงอายุ หรือผู!ด!อยโอกาส ตลอดจน อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ
อุตสาหกรรมต#อเนื่อง เนื่องจากเนื้อหารายการท่ีจะส#งเสริมเป;นเรื่องของความรู!ความเข!าใจเก่ียวกับเทคโนโลยี       
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู!พิการ ผู!สูงอายุ หรือผู!ด!อยโอกาส ด!วย 

๒.๒ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๖ เพ่ือ
ประโยชน2ในการส#งเสริมและคุ!มครองสิทธิของคนพิการและคนด!อยโอกาสให!เข!าถึงหรือรับรู!และใช!ประโยชน2จาก
รายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2ได! อย#างเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป  ให!คณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานพ้ืนฐานบางประการ เพ่ือให!ผู!รับใบอนุญาตจัดให!มีบริการท่ีเหมาะสม  เพ่ือประโยชน2ของบุคคลดังกล#าว 

๒.๓ แผนแม#บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.๒๕63 – ๒๕68) กําหนดให�มี
ยุทธศาสตร#การกํากับดูแลด�านเนื้อหา การคุ�มครองผู�บริโภค และการส2งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงมี



วัตถุประสงค#หนึ่งเพ่ือส#งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรู! เข!าถึง และใช!ประโยชน2จากข!อมูลข#าวสาร
อย#างเท#าเทียม โดยกําหนดแนวทางในการสนับสนุนการให!ทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาการเข!าถึงและใช!ประโยชน2
สื่อผู!พิการ ผู!สูงอายุผู!ด!อยโอกาส ผ#านกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน2สาธารณะ 

๒.๔ แผนปฏิรูปประเทศด!านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป\าหมายให!ประชาชนทุกช#วงวัย
สามารถพิจารณาเนื้อหาสาระของข!อมูลข#าวสารและเลือกบริโภคสื่อได!อย#างถูกต!องและเหมาะสม และมีค#า
เป\าหมายทีต!องบรรลุภายในปY ๒๕๖๕ ว#า หลักสูตรด!านสื่อศึกษาได!รับการบรรจุในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา และมีรายการท่ีมีเนื้อหาสาระสร!างสรรค2มีประโยชน2และสอดคล!องกับสังคมไทยเพ่ิมข้ึน 
 
๓. วัตถุประสงค� 
 ๓.๑ เพ่ือส#งเสริมและสนับสนุนให!เกิดการผลิตรายการสําหรับคนพิการ เรื่อง การใช!ประโยชน2จากข!อมูล
ข#าวสารผ#านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 อย#างรู!เท#าทัน 
 ๓.๒ เพ่ือให!รายการได!เป;นสื่อกลางในการสร!างความรู! ความเข!าใจ ความตระหนักของทุกภาคส#วนท่ีเห็น
ความสําคัญของการลดข!อจํากัด ลดช#องว#าง และยอมรับความหลากหลาย อันจะนําไปสู# Inclusive Society หรือ
สังคมแห#งการอยู#เย็นเป;นสุขร#วมกันในท่ีสุด ต#อไป 
 
๔. ขอบเขตการดําเนินงาน 
 ผู!ขอรับการส#งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และ
กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน2สาธารณะ ท่ีได!รับการคัดเลือก (ผู!รับทุน) จะต!องนําเงินทุนท่ีได!รับการส#งเสริม 
และสนับสนุน ไปดําเนินการโครงการผลิตรายการสําหรับคนพิการ เรื่อง การใช!ประโยชน2จากข!อมูลข#าวสารผ#าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 อย#างรู!เท#าทัน โดยมีภาระหน!าท่ีรับผิดชอบตามขอบเขตการดําเนินงาน 
ดังนี้ 
 ๔.๑ ผู!ขอรับการสนับสนุนต!องนําเสนอแนวความคิด (Concept) แผนการดําเนินงาน รวมถึงช#องทางการ
ออกอากาศรายการ รูปแบบรายการ และตัวอย#างรายการสําหรับคนพิการ เรื่อง การใช!ประโยชน2จากข!อมูล
ข#าวสารผ#านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 อย#างรู!เท#าทัน โดยนําหลักการ แนวคิด เรื่อง การใช!
ประโยชน2จากสื่อ และการรู!เท#าทันสื่อ เป;นแนวคิดหลัก ท้ังนี้ มีการนําเสนอท่ีเก่ียวข!องกับหลักการหรือแนวคิดของ
ต#างประเทศท่ีเป;นท่ียอมรับเพ่ือส#งเสริมให!เกิดการนํามาใช!กับประเทศไทยด!วย เช#น เกาหลีใต! สิงคโปร2 ฯลฯ 
 ๔.๒ ผลิตรายการโทรทัศน2ความยาวประมาณ ๒๕ นาที โดยมุ#งเน!นการเข!าถึงกลุ#มคนพิการ และประชาชน
ท่ัวไป โดยผลิตและออกอากาศ จํานวนไม#น!อยกว#า ๔๐ ตอน ซ่ึงเป;นรายการท่ี มีเนื้อหาตามข!อ ๔.๑ มี
กลุ#มเป\าหมายคือ คนพิการ และบุคคลท่ัวไป โดยส#งเสริมให!คนพิการมีส#วนร#วมในการดําเนินรายการ และ/หรือ 
การผลิตรายการ และมีรูปแบบการผลิตท่ีมีองค2ประกอบครอบคลุมท้ังภาพ เสียง และภาษามือ (Sign Language) 
ในรายการ ท้ังนี้ รายการท่ีผลิตต!องมีการจัดทําบริการท่ีส#งเสริมการเข!าถึงหรือรับรู!ฯ ได!แก# คําบรรยายแทนเสียง 
(Closed Captions) และบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) เพ่ือให!กลุ#มคนพิการทางการได!ยิน และ
คนพิการทางการเห็นสามารถเข!าถึงหรือรับรู!และใช!ประโยชน2จากรายการได!ด!วย และเนื้อหารายการท้ังหมดต!อง



ได!รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานการดําเนินโครงการตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาก#อน
ดําเนินการเผยแพร# 

ท้ังนี้ จะต!องมีการถอดบทเรียนของต#างประเทศท่ีเก่ียวข!องกับเนื้อหาของรายการตามโครงการ โดยมีการ
เดินทางเพ่ือถ#ายทํา หรือในกรณีจําเป;นท่ีไม#สามารถเดินทางถ#ายทําได!อาจประสานให!เกิดการถ#ายทําโดยทีมงานใน
ต#างประเทศ เพ่ือให!เกิดการเรียนรู!และปรับใช!ให!เกิดประโยชน2ต#อสังคมไทย 
 ๔.๓ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน2ระบบดิจิทัลในช#วงเวลาท่ีเหมาะสมกับกลุ#มเป\าหมาย รวมท้ังเผยแพร#
ผ#านทางสื่อออนไลน2อ่ืนๆ 
 
๕. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผู!รับทุนจัดทําโครงการผลิตรายการสําหรับคนพิการ เรื่อง การใช!ประโยชน2จากข!อมูลข#าวสารผ#านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 อย#างรู!เท#าทัน ต!องรับผิดชอบดําเนินงานตามขอบเขตของงานท่ีกําหนดให!สําเร็จ
ตามวัตถุประสงค2ของโครงการและตามพันธะผูกพันตามสัญญารับทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน2และ กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน2สาธารณะ ภายในกําหนดเวลา ๓๖๕ วัน 
 
๖. การจัดสรรเงินทุนส#งเสริมและสนับสนุน 
 คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของ กสทช. จัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพ่ือส#งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณ การจัดทําโครงการผลิตรายการสําหรับคนพิการ เรื่อง การใช!ประโยชน2จากข!อมูลข#าวสาร
ผ#านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 อย#างรู!เท#าทัน ในวงเงินท้ังสิ้นไม#เกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท (สิบห!า
ล!านบาทถ!วน) (รวมภาษีมูลค#าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค#าใช!จ#ายท้ังปวงแล!ว)  
 
๗. ผลท่ีคาดว#าจะได�รับ 
 ๗.๑ กลุ#มคนพิการ ท่ีเป;นกลุ#มเป\าหมาย คือ กลุ#มคนพิการด!านการเห็น และกลุ#มคนพิการด!านการได!ยิน
และสื่อความหมาย ได!รับความรู!ความเข!าใจเก่ียวกับเนื้อหารายการ  
 ๗.๒ ภาคส#วนต#าง ๆ เกิดความความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการลดข!อจํากัด ลดช#องว#าง และ
ยอมรับความหลากหลาย อันจะนําไปสู# Inclusive Society หรือสังคมแห#งการอยู#เย็นเป;นสุขร#วมกันในท่ีสุด ต#อไป  
 
๘. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๘.๑ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 
  (๑) มีรายการท่ีสร!างความรู! ความเข!าใจ ความตระหนักเก่ียวกับการใช!ประโยชน2จากข!อมูล
ข#าวสารผ#านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2ของคนพิการ อย#างรู!เท#าทัน อย#างน!อย ๑ รายการ 
  (๒) มีการออกอากาศรายการดังกล#าวทางช#องโทรทัศน2ระบบดิจิทัลอย#างน!อย ๑ สถานี 
  (๓) มีจํานวนการเข!ารับชมทางช#องโทรทัศน2ระบบดิจิทัล มีค#าเฉลี่ยเรทต้ิงของรายการ ไม#น!อยกว#า 
๐.๐๕ ตลอดระยะเวลาการออกอากาศ หรือมีจํานวนการเข!ารับชมสื่อออนไลน2ของรายการท่ีได!รับการส#งเสริมและ
สนับสนุนรวมกันไม#น!อยกว#า ๒ ล!าน View 

๘.๒ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ2 



- ร!อยละ ๗๐ ของประชาชนกลุ#มตัวอย#างท่ีได!รับชมรายการมีความรู!เท#าทันสื่อ 
 
๙. คุณสมบัติผู�ขอรับการส#งเสริมสนับสนุน 
 ผู!มีสิทธิขอรับการส#งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน2สาธารณะ เพ่ือดําเนินโครงการผลิตรายการสําหรับคนพิการ เรื่อง การใช!
ประโยชน2จากข!อมูลข#าวสารผ#านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 อย#างรู!เท#าทัน จะต!องมีคุณสมบัติ 
ดังต#อไปนี้ 
 ๙.๑ คุณสมบัติท่ัวไป ผู!มีสิทธิขอรับการสนับสนุนฯ จะต!องมีคุณสมบัติท่ัวไปอย#างน!อยข!อใดข!อหนึ่ง 
ต#อไปนี้ 
  ๙.๑.๑ เป;นผู!ได!รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 หรือกิจการ 
โทรคมนาคม  
  ๙.๑.๒ เป;นผู!ประกอบการในอุตสาหกรรมกระจายเสียง อุตสาหกรรมโทรทัศน2 อุตสาหกรรม 
โทรคมนาคม หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทหนึ่งประเภทใด รวมท้ังอุตสาหกรรมต#อเนื่องของ 
ประเภทนั้น 
  ๙.๑.๓ วิสาหกิจเริ่มต!น หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย#อม  
  ๙.๑.๔ หน#วยงานของรัฐ 
  ๙.๑.๕ สถานศึกษา 
  ๙.๑.๖ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย ท่ีมีวัตถุประสงค2ในการ
ดําเนิน กิจการเพ่ือประโยชน2สาธารณะโดยไม#แสวงหากําไรในทางธุรกิจ ท้ังนี้  ต!องมีวัตถุประสงค2และการ
ดําเนินงานท่ีสอดคล!องกับวัตถุประสงค2ของกองทุน  
  ๙.๑.๗ องค2กรเอกชนท่ีเกิดจากการรวมกลุ#มของบุคคลตามกฎหมายว#าด!วยการประกอบกิจการ 
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน2 เพ่ือส#งเสริมการรวมกลุ#มของผู!รับใบอนุญาต ผู!ผลิตรายการ และผู!ประกอบ
วิชาชีพ สื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2  

 ๙.๑.๘ องค2กรเอกชนท่ีดําเนินการโดยไม#แสวงหากําไรในทางธุรกิจ ซ่ึงมีวัตถุประสงค2และ
ดําเนินการ เพ่ือสนับสนุน ส#งเสริม และคุ!มครองผู!บริโภคด!านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และกิจการ
โทรคมนาคม  

๙.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
 ๙.๒.๑ ต!องมีบุคลากรผู!มีความรู! ความชํานาญ และประสบการณ2ในการดําเนินงานท่ีเก่ียวข!องกับ 

การผลิตรายการท่ีเก่ียวข!องกับการใช!ประโยชน2จากข!อมูลข#าวสารผ#านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2ของ
คนพิการ อย#างรู!เท#าทัน 

 ๙.๒.๒ ต!องเป;นผู!เคยมีผลงานในการออกอากาศช#องรายการโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
 ๙.๒.๓ ต!องไม#เป;นผู!ท่ีถูกระบุชื่อไว!ในบัญชีรายชื่อผู!ท้ิงงานของทางราชการและได!แจ!งเวียนชื่อแล!ว 

หรือไม#เป;นผู!ท่ีได!รับผลของการสั่งให!นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป;นผู!ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 



๙.๓ กรณีผู!ขอรับการส#งเสริมสนับสนุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีกําหนดดังกล#าวข!างต!น            
ให! อยู#ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการพิจารณายกเว!น ผ#อนผัน โดยคํานึงถึงความรู! ความ
ชํานาญ ประสบการณ2และความพร!อมในการดําเนินการตามวัตถุประสงค2ของโครงการ 

 
๑๐. การย่ืนขอรับการส#งเสริมและสนับสนุน 

ผู!ขอรับการส#งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนวิจัยเพ่ือส#งเสริมและสนับสนุนงบประมาณโครงการผลิต
รายการสําหรับคนพิการ เรื่อง การใช!ประโยชน2จากข!อมูลข#าวสารผ#านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 
อย#างรู!เท#าทัน  ต!องศึกษาทําความเข!าใจ และปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ2 หรือข!อบังคับอ่ืน ใดท่ี
สํานักงาน กสทช. หรือ คณะกรรมการบริหารกองทุน ประกาศกําหนด และยื่นจัดทําข!อเสนอขอรับการส#งเสริม 
และสนับสนุน ดังนี้ 

๑๐.๑ จัดทําข!อเสนอด!านรายละเอียดการดําเนินโครงการ อย#างน!อยต!องมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑๐.๑.๑ เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข!องกับผู!ยื่นขอรับการส#งเสริมและสนับสนุน  

  ๑๐.๑.๒ ข!อเสนอทางด!านเทคนิค โดยอย#างน!อยต!องมีหัวข!อและรายละเอียดต#อไปนี้ 
   (๑) แผนการดําเนินงาน ต!องมีรายละเอียดเก่ียวกับแนวคิด แนวทางและวิธีการ
ดําเนินงาน และข้ันตอนการทํางาน รวมถึงกรอบระยะเวลาดําเนินงานในแต#ละกิจกรรมท่ี สอดคล!องกับ
วัตถุประสงค2ของโครงการในแต#ละข!อ เพ่ือให!ได!ผลตามท่ีระบุไว!ใน ข!อเสนอโครงการ (TOR) 
   (๒) การบริหารโครงการ ต!องมีรายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบโครงสร!างการดําเนินงานของ 
โครงการพร!อมภาระหน!าท่ี ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน (Man-Month) 
   (๓) บุคลากร ต!องเสนอรายชื่อบุคลากรในตําแหน#งต#าง ๆ ท่ีร#วมปฏิบัติงาน พร!อมส#ง 
รายละเอียดคุณวุฒิ ประสบการณ2การทํางาน และผลงาน พร!อมลงลายมือชื่อเจ!าของประวัติและวัน เดือน ปY 
   (๔) ผลงานและประสบการณ2ของหน#วยงานและของคณะผู!ดําเนินโครงการท่ีเก่ียวข!อง 
 ๑๐.๒ ข!อเสนอทางด!านเงินทุนท่ีขอรับการส#งเสริมและสนับสนุน โดยให!จัดทําข!อเสนอค#าใช!จ#ายรวมของ 
โครงการท่ีสอดคล!องกับข!อเสนอทางด!านเทคนิค อย#างน!อยต!องมีรายละเอียดการแจกแจงค#าใช!จ#ายเพ่ือ
ประกอบการ พิจารณาด!วย อนึ่ง ข!อเสนอด!านราคาจะต!องมีความสอดคล!องกับหลักเกณฑ2ตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

๑๐.๓ ข!อเสนออ่ืน ๆ ตามแนวคิดและวิธีดําเนินงานโครงการของผู!ขอรับการส#งเสริมและสนับสนุนจาก 
เงินกองทุน (ถ!ามี) 
 
๑๑. หลักเกณฑ�การพิจารณาคัดเลือกผู�ได�รับทุน 
 ๑๑.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุน จะพิจารณาคัดเลือกข!อเสนอของผู!ขอรับทุนฯ ตามประกาศ 
คณะกรรมการบริการกองทุนฯ เรื่อง หลักเกณฑ2 วิธีการ และเง่ือนไขการใช!จ#ายเงิน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน2สาธารณะ หมวด ๒ การจ#ายเงินกองทุน 
ประเภทท่ี ๒ โดยวิธีวิเคราะห2ความเหมาะสม คุณภาพ และประสิทธิภาพของข!อเสนอทางเทคนิค เปรียบเทียบ
ความเหมาะสมของข!อเสนอด!านเงินทุนท่ีขอรับการส#งเสริมและสนับสนุน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของโครงการ 



๑๑.๒ กรณีจําเป;นเพ่ือประโยชน2การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือของ กสทช. จะเชิญ 
ผู!ขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุน มาชี้แจงหรือให!ข!อเท็จจริงเพ่ิมเติมในรายละเอียดข!อเสนอและหรือให!ส#ง
ข!อมูล เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาได!ตามความจําเป;น 

๑๑.๓ คณะกรรมการบริหารกองทุน สงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในขอบเขตงานส#วนใดส#วนหนึ่ง
หรือท้ังหมด และอาจพิจารณาจัดสรรทุนในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดตามความ
เหมาะสม หรือ อาจจัดสรรเงินสนับสนุนให!กับผู!ขอรับการสนับสนุนจํานวนรายการเดียวหรือมากกว#าหนึ่งรายก็ได!
รวมท้ังไม#พิจารณา และหรือยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนในโครงการท่ีกําหนด โดยไม#ต!องแจ!งให!ผู!มีสิทธิรับทุน
ทราบ ท้ังนี้เพ่ือประโยชน2 ของรัฐเป;นสําคัญ และให!ถือว#าการตัดสินของคณะกรรมการฯ เป;นเด็ดขาด ผู!มีสิทธิขอรับ
ทุนจะร!องเรียกค#าเสียหายใด ๆ มิได! 

๑๑.๔ คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยเลขานุการกองทุนหรือบุคคลท่ีเลขานุการกองทุนมอบหมาย 
จะแจ!งผลพิจารณาคัดเลือกผู!ได!รับการส#งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนเป;นหนังสือให!ทราบโดยตรงต#อไป  
 
๑๒. การทําสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา 
 ๑๒.๑ ผู!ได!รับการคัดเลือกให!เป;นผู!ให!ได!รับเงินทุนโครงการ (ผู!รับทุน) ต!องทําสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา 
กับสํานักงาน กสทช. (ผู!ให!ทุน) ตามแบบสัญญาท่ีคณะกรรมการบริการกองทุนกําหนด ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก 
วันท่ีได!หนังสือแจ!งผลการพิจารณาคัดเลือก 
 ๑๒.๒ กรณีผู!ได!รับการคัดเลือกมีเหตุจําเป;นไม#สามารถเข!าทําสัญญาได!ภายในเวลาท่ีกําหนดตามข!อ ๑๒.๑ 
ให!ชี้แจงแสดงเหตุผลความจําเป;นในการขอขยายเวลาทําสัญญาเป;นหนังสือ แต#ท้ังนี้ไม#เกิน ๑๕ วันนับต้ังแต#วันท่ี 
ได!รับหนังสือแจ!ง ท้ังนี้ เป;นอํานาจของประธานกรรมการบริหารกองทุนท่ีจะพิจารณาอนุมัติให!ขยายเวลาได! 
 
๑๓. การส#งมอบผลงาน 
 ผู!รับทุนต!องส#งมอบผลงาน ดําเนินงานให!เป;นไปตามสัญญาและมีหน!าท่ีจัดทํารายงานความก!าวหน!าของ
การดําเนินโครงการผลิตรายการสําหรับคนพิการ เรื่อง การใช!ประโยชน2จากข!อมูลข#าวสารผ#านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน2 อย#างรู!เท#าทัน   
 
๑๔. การจ#ายเงินทุน  

สํานักงาน กสทช. จะจ#ายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน2สาธารณะ ให!ผู!รับทุนส#งเสริมและสนับสนุนโครงการ เม่ือดําเนินการเป;นไปตามสัญญา
ท่ีกําหนด 

ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. จะหักเงินประกันร!อยละ ๕ ของเงินท่ีได!รับการส#งเสริมและสนับสนุน เพ่ือเป;น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และสํานักงาน กสทช. ขอสงวนสิทธิไม#คืนเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ดังกล#าว หากตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว!ตามสัญญาไม#เป;นไปตามเป\าหมาย 
 
 
 



๑๕. การติดตามและประเมินผลงาน 
 ๑๕.๑ สํานักงาน กสทช. จะแต#งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลงานการดําเนินโครงการตามสัญญารับทุน
วิจัย และพัฒนา เพ่ือตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงาน และตรวจรับรองรายงานความก!าวหน!า เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติจ#ายเงินแก#ผู!รับทุนต#อไป  

๑๕.๒ ตลอดระยะเวลาดําเนินงามตามโครงการ ผู!รับทุนต!องให!ความร#วมมือและอํานวยความสะดวกแก# 
คณะกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะกรรมการพิจารณาผลงานการดําเนินโครงการตามสัญญารับทุนวิจัยและ 
พัฒนา หรือเจ!าหน!าท่ีท่ีได!รับมอบหมาย ในการเข!าตรวจเยี่ยมชมหรือติดตามความก!าวหน!าของการดําเนินงานตาม 
โครงการ ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. มีอํานาจเรียกให!ผู!รับทุนมาชี้แจงหรือส#งข!อมูลเอกสารใด ๆ ประกอบการติดตาม 
และประเมินผลงานได! 
 
๑๖. ข�อสงวนสิทธิในผลงาน และหรือเง่ือนไขต#าง ๆ ในการส#งมอบผลงานตามโครงการ 
 ทรัพย2สินทางปqญญาในผลงานให!เป;นของผู!ให!ทุนแต#เพียงผู!เดียว เว!นแต#มีการตกลงกันเป;นอย#างอ่ืน 
 

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


