
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
การคัดเลือกผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
เพื่อด ำเนินโครงกำรผลิตรำยกำรเพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเท่ำทัน กำรโฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพเกินจริง 

 

 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีหน้าที่
ตรวจสอบการด าเนินการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม มิให้มีการ
ด าเนินการใดๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไข 
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๑ มีอ านาจในการสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตระวังการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งนี้ ในการด าเนินการดังกล่าว ได้มอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) จัดท า
ความร่วมมือกับ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด าเนินการตรวจสอบการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาอาหาร ยา และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ที่มีการออกอากาศทางกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และด าเนินการ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 
 แม้ว่าการท างานร่วมกันระหว่าง กสทช. และ อย. ท าให้เกิดความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดการ
ปัญหาการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ในระดับหนึ่ง ส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวในกิจการโทรทัศน์
ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การปราบปรามการกระท าผิดยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้หมดไป ท าให้ยังคง
มีกระแสความห่วงกังวลของสังคมเกี่ยวกับการโฆษณาที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง โอ้อวดเกินจริง โดยเฉพาะการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ถั่งเช่า และผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืนๆ ที่เกินจริง ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญของผลิตภัณฑ์  ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเสียทรัพย์ และเสีย
สุขภาพจากการขาดโอกาสในการรักษาเนื่องจากหลงเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพจะสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้  

การส่งเสริมให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อให้กับประชาชนในเรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความจ าเป็น  เพ่ือ
สร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการน าเสนอของสื่อที่มีต่อประชาชนและสังคมในภาพรวม ทั้งนี้ เพ่ือสร้าง 
“ภูมิคุ้มกัน” ในการบริโภคสื่อให้กับประชาชนที่บริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ในแต่ละวัน การสนับสนุนให้มี
โครงการผลิตรายการเพ่ือสร้างความรู้ ความเท่าทัน การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง จึงมีความส าคัญ จ าเป็น  
 



๒. ควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนแม่บท หรือแผนยุทธศ ำสตร์ กสทช.  
๒.๑ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
 มาตรา ๓๑ ก าหนดให้ เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้ กสทช. มีหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินการของผู้
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม มิให้มีการด าเนินการใดๆ ในประการที่
น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการ
โทรคมนาคม ด าเนินการใดๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการ
โฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้าก าไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดตาม
หลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนดให้ กสทช. มีอ านาจสั่งระงับการด าเนินการดังกล่าว 
  มาตรา ๕๒ (๒) ก าหนดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและ
พัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ 
เทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถ่ี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจน อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เนื่องจากเนื้อหารายการที่จะ
ส่งเสริมเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือ
ผู้ด้อยโอกาส ด้วย 

๒.๒ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ นี้ มุ่งเน้นการพัฒนากิจการ
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือยกระดับมาตรฐานการประกอบกิจการและเพ่ิมทางเลือกให้กับประชาชนในการรับบริการ
และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นพ้ืนฐานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความส าคัญต่อการพัฒนากิจการโทรทัศน์ของ
ประเทศให้เหมาะสมกับบริบทและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ตลอดจนการก ากับดูแลด้านเนื้อหาการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบและได้รับ บริการ
อย่างเป็นธรรม ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงและใช้ ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม โดยก าหนดแนวทางการด าเนินการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ให้ความรู้ และเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทัน สื่อให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ โดยโครงการนี้ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ในข้อที่ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพ
รายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการได้
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญคือ พิจารณาให้การสนับสนุนเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือ
สมควรส่งเสริมให้มีการผลิตเนื้อหารายการ โดยขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 



๒.๓ แผนปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกช่วงวัย
สามารถพิจารณาเนื้อหาสาระของข้อมูลข่าวสารและเลือกบริโภคสื่อได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและมีค่า
เป้าหมายทีต้องบรรลุภายในปี 2565 ว่า หลักสูตรด้านสื่อศึกษาได้รับการบรรจุในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา และมีรายการที่มีเนื้อหาสาระสร้างสรรค์มีประโยชน์และสอดคล้องกับสังคมไทยเพ่ิมข้ึน 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตรายการเพ่ือสร้างความรู้ ความเท่าทัน การโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพเกินจริง 

๓.๒ เพ่ือให้รายการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อให้กับประชาชนในเรื่องการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงที่มีต่อคนและสังคม
ในภาพรวม 
 
๔. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ที่ได้รับการคัดเลือก (ผู้รับทุน) จะต้องน าเงินทุนที่ได้รับการส่งเสริม 
และสนับสนุน ไปด าเนินการโครงการผลิตรายการเพ่ือสร้างการรู้เท่าทันการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีภาระหน้าที่รับผิดชอบตามขอบเขตการด าเนินงาน ดังนี้ 

 ๔.๑ ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องน าเสนอแนวความคิด (Concept) แผนการด าเนินงาน รวมถึงช่อง
ทางการออกอากาศรายการ รูปแบบรายการ และตัวอย่างรายการ โดยมีหลักการ แนวคิด เรื่อง การสร้างความรู้ 
ความเท่าทันการโฆษณาในสื่อ ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะในการวิเคราะห์ ประเมินค่า และสามารถ
ตัดสินใจจากข้อมูลรอบด้าน ไม่หลงเชื่อไปกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งอาจรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหาร ยา 
เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ฯลฯ โดยเฉพาะที่ได้กล่าวอ้างสรรพคุณท่ีเป็นเท็จ เกินจริง ท าให้ผู้บริโภคสื่อเกิด
ความเข้าใจผิดในสาระส าคัญอันอาจส่งผลให้เกิดการเสียทรัพย์ เสียสุขภาพจากการเสียโอกาสทางการรักษา ที่ได้มี
การน าเสนอผ่านช่องทางสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ทั้งนี้ จึงมีแนวคิดหลักดังต่อไปนี้ 

 ๑) การรู้เท่าทันการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
 ๒) การปกป้องคุ้มครองตนเองจากการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง  
 ๓) ความรู้เกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง 

 หมายเหตุ – อ้างอิงและสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ https://bcp.nbtc.go.th 

 ๔.๒ ผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ความยาวประมาณ ๒๕ นาที จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๕ ตอน     
ซึ่งเป็นรายการที่มีเนื้อหาตามข้อ ๔.๑ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลทั่วไป ทั้งนี้ รายการที่ผลิตต้องมีการจัดท าบริการ 
ค าบรรยายแทนเสียง (Closed Captions) และบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) เพ่ือให้กลุ่ม          



คนพิการทางการได้ยิน และคนพิการทางการเห็นสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการได้ด้วย และ
เนื้อหารายการทั้งหมดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญา
รับทุนวิจัยและพัฒนาก่อนด าเนินการเผยแพร่ 

ทั้งนี้ จะต้องมีการถอดบทเรียนของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของรายการตามโครงการ โดยมีการ
เดินทางเพ่ือถ่ายท า หรือในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถเดินทางถ่ายท าได้อาจประสานให้เกิดการถ่ายท าโดยทีมงานใน
ต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย 

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเผยแพร่ผ่าน
ทางสื่อออนไลน์อ่ืนๆ 

๔.๓ ผลิตรายการวิทยุความยาวประมาณ ๒๕ นาที ไม่น้อยกว่า ๓๕ ตอน ซึ่งเป็นรายการที่มีเนื้อหาตามข้อ 
๔.๑ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลทั่วไป 

ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง อย่างน้อยจ านวน ๑ สถานี และน ารายการไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
เพ่ือให้สถานีวิทยุกระจายเสียงอ่ืนๆ สามารถน าออกไปใช้ออกอากาศได้ 
 ๔.๔ น าข้อมูลจากรายการ มาออกแบบและผลิตเป็นข้อมูลข่าวสารในรูปแบบกราฟฟิก (Infographic) และ
ข้อเขียนขนาดสั้น เพ่ือเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ จ านวน ๓๕ เรื่อง 
 
๕. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ผู้รับทุนจัดท าโครงการผลิตรายการเพ่ือสร้างความรู้ ความเท่าทัน การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง
ต้องรับผิดชอบด าเนินงานตามขอบเขตของงานที่ก าหนดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและตามพันธะ
ผูกพันตามสัญญารับทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ กิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ภายในก าหนดเวลา ๓๖๕ วัน 
 
๖. กำรจัดสรรเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุน 
 คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของ กสทช. จัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณ การจัดท าโครงการผลิตรายการส าหรับคนพิการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร
ผ่านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อย่างรู้เท่าทัน ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท (สิบห้า
ล้านบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว)  
 
๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๗.๑ มีรายการเพ่ือสร้างความรู้ ความเท่าทัน การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง 
 ๗.๒ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเท่าทัน การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง ท าให้สามารถ
ปกป้อง คุ้มครองตนเองได้ในเบื้องต้น  



 
๘. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 ๘.๑ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 
  (๑) มีรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และข้อมูลในรูปแบบกราฟฟิก (Infographic) ที่สร้างความรู้ 
ความเท่าทัน การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง อย่างละ ๑ รายการ/ชุด 
  (๒) มีช่องทางการสร้างความรู้ ความเท่าทัน การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงอย่างน้อย ๓ 
ช่องทาง ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ 
  (๓) มีจ านวนการเข้ารับชมทางช่องโทรทัศน์ระบบดิจิทัล มีค่าเฉลี่ยเรทติ้งของรายการ ไม่น้อยกว่า 
๐.๐๕ ตลอดระยะเวลาการออกอากาศ หรือมีจ านวนการเข้ารับชมสื่อออนไลน์ของรายการที่ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนรวมกันไม่น้อยกว่า ๒ ล้าน View 

๘.๒ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 
  - ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับชมรายการมีความรู้ ความเท่าทัน การโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง 
 
๙. คุณสมบัติผู้ขอรับกำรส่งเสริมสนับสนุน 
 ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เพ่ือด าเนินโครงการผลิตรายการเพ่ือสร้างความรู้ ความเท่าทัน 
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๙.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนฯ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ 
  ๙.๑.๑ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการ 
โทรคมนาคม  
  ๙.๑.๒ เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกระจายเสียง อุตสาหกรรมโทรทัศน์ อุตสาหกรรม 
โทรคมนาคม หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทหนึ่งประเภทใด รวมทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่องของ 
ประเภทนั้น 
  ๙.๑.๓ วิสาหกิจเริ่มต้น หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
  ๙.๑.๔ หน่วยงานของรัฐ 
  ๙.๑.๕ สถานศึกษา 
  ๙.๑.๖ สมาคม มูลนิธิ หรอืนิติบุคคลอ่ืนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่มีวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนิน กิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ ทั้งนี้ ต้องมีวัตถุประสงค์และการด าเนินงาน
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน  



  ๙.๑.๗ องค์กรเอกชนที่เกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ 
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบ
วิชาชีพ สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

 ๙.๑.๘ องค์กรเอกชนที่ด าเนินการโดยไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์และ
ด าเนินการ เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม  

๙.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
 ๙.๒.๑ ต้องมีบุคลากรผู้มีความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับ 

ด้านการผลิตรายการสร้างความรู้เท่าทันการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง 
 ๙.๒.๒ ต้องเป็นผู้เคยมีผลงานในการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
 ๙.๒.๓ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
๙.๓ กรณีผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้น            

ให้ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการพิจารณายกเว้น ผ่อนผัน โดยค านึงถึงความรู้ ความ
ช านาญ ประสบการณ์และความพร้อมในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
๑๐. กำรยื่นขอรับกำรส่งเสริมและสนับสนุน 

ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนวิจัยเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณโครงการผลิต
รายการเพ่ือสร้างความรู้ ความเท่าทัน การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง ต้องศึกษาท าความเข้าใจ และปฏิบัติ
ตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอ่ืน ใดที่ส านักงาน กสทช . หรือ คณะกรรมการบริหารกองทุน 
ประกาศก าหนด และยื่นจัดท าข้อเสนอขอรับการส่งเสริม และสนับสนุน ดังนี้ 

๑๐.๑ จัดท าข้อเสนอด้านรายละเอียดการด าเนินโครงการ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑๐.๑.๑ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน  

  ๑๐.๑.๒ ข้อเสนอทางด้านเทคนิค โดยอย่างน้อยต้องมีหัวข้อและรายละเอียดต่อไปนี้ 
   (๑) แผนการด าเนินงาน ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด แนวทางและวิธีการ
ด าเนินงาน และขั้นตอนการท างาน รวมถึงกรอบระยะเวลาด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการในแต่ละข้อ เพ่ือให้ได้ผลตามท่ีระบุไว้ใน ข้อเสนอโครงการ (TOR) 
   (๒) การบริหารโครงการ ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างการด าเนินงานของ 
โครงการพร้อมภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน (Man-Month) 
   (๓) บุคลากร ต้องเสนอรายชื่อบุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ ที่ร่วมปฏิบัติงาน พร้อมส่ง 
รายละเอียดคุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน และผลงาน พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของประวัติและวัน เดือน ปี 



   (๔) ผลงานและประสบการณ์ของหน่วยงานและของคณะผู้ด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๐.๒ ข้อเสนอทางด้านเงินทุนที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน โดยให้จัดท าข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมของ 
โครงการที่สอดคล้องกับข้อเสนอทางด้านเทคนิคอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดการแจกแจงค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ประกอบการ พิจารณาด้วย อนึ่ง ข้อเสนอด้านราคาจะต้องมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

๑๐.๓ ข้อเสนออ่ืน ๆ ตามแนวคิดและวิธีด าเนินงานโครงการของผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก 
เงินกองทุน (ถ้ามี) 
 
๑๑. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ได้รับทุน 
 ๑๑.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุน จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ขอรับทุนฯ ตามประกาศ 
คณะกรรมการบริการกองทุนฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ หมวด ๒ การจ่ายเงินกองทุน 
ประเภทที่ ๒ โดยวิธีวิเคราะห์ความเหมาะสม คุณภาพ และประสิทธิภาพของข้อเสนอทางเทคนิค เปรียบเทียบ
ความเหมาะสมของข้อเสนอด้านเงินทุนที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน โดยค านึงถึงความส าเร็จของโครงการ 

๑๑.๒ กรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือของ กสทช. จะเชิญ           
ผู้ขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุน มาชี้แจงหรือให้ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมในรายละเอียดข้อเสนอและหรือให้ส่งข้อมูล 
เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น 

๑๑.๓ คณะกรรมการบริหารกองทุน สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในขอบเขตงานส่วนใดส่วนหนึ่ง
หรือทั้งหมด และอาจพิจารณาจัดสรรทุนในจ านวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดตามความเหมาะสม 
หรือ อาจจัดสรรเงินสนับสนุนให้กับผู้ขอรับการสนับสนุนจ านวนรายการเดียวหรือมากกว่าหนึ่งรายก็ได้รวมทั้งไม่
พิจารณา และหรือยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนในโครงการที่ก าหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับทุนทราบ ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ ของรัฐเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นเด็ดขาด ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะร้อง
เรียกค่าเสียหายใด ๆ มิได้ 

๑๑.๔ คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยเลขานุการกองทุนหรือบุคคลที่เลขานุการกองทุนมอบหมาย 
จะแจ้งผลพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนเป็นหนังสือให้ทราบโดยตรงต่อไป  
 
๑๒. กำรท ำสัญญำรับทุนวิจัยและพัฒนำ 
 ๑๒.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้ได้รับเงินทุนโครงการ (ผู้รับทุน) ต้องท าสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา 
กับส านักงาน กสทช. (ผู้ให้ทุน) ตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการบริการกองทุนก าหนด ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก 
วันที่ได้หนังสือแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก 



 ๑๒.๒ กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเข้าท าสัญญาได้ภายในเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๑๒.๑ 
ให้ชี้แจงแสดงเหตุผลความจ าเป็นในการขอขยายเวลาท าสัญญาเป็นหนังสือ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่ 
ได้รับหนังสือแจ้ง ทั้งนี้ เป็นอ านาจของประธานกรรมการบริหารกองทุนที่จะพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาได้ 
 
๑๓. กำรส่งมอบผลงำน 
 ผู้รับทุนต้องส่งมอบผลงาน ด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาและมีหน้าที่จัดท ารายงานความก้าวหน้าของ
การด าเนินโครงการผลิตรายการเพ่ือสร้างความรู้ ความเท่าทัน การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง 
 
๑๔. กำรจ่ำยเงินทุน  

ส านักงาน กสทช. จะจ่ายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ให้ผู้รับทุนส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ เมื่อด าเนินการเป็นไปตามสัญญา
ที่ก าหนด 

ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. จะหักเงินประกันร้อยละ ๕ ของเงินที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และส านักงาน กสทช . ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ดังกล่าว หากตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ตามสัญญาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
๑๕. กำรติดตำมและประเมินผลงำน 
 ๑๕.๑ ส านักงาน กสทช. จะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญารับทุน
วิจัย และพัฒนา เพ่ือตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงาน และตรวจรับรองรายงานความก้าวหน้า เพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินแก่ผู้รับทุนต่อไป  

๑๕.๒ ตลอดระยะเวลาด าเนินงามตามโครงการ ผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่ 
คณะกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญารับทุนวิจัยและ 
พัฒนา หรือเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ในการเข้าตรวจเยี่ยมชมหรือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม 
โครงการ ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. มีอ านาจเรียกให้ผู้รับทุนมาชี้แจงหรือส่งข้อมูลเอกสารใด ๆ ประกอบการติดตาม 
และประเมินผลงานได้ 
 
๑๖. ข้อสงวนสิทธิในผลงำน และหรือเงื่อนไขต่ำง ๆ ในกำรส่งมอบผลงำนตำมโครงกำร 
 ทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานให้เป็นของผู้ให้ทุนแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่มีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 
 

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


