ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
การคัดเลือกผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ
เพื่อดําเนินโครงการสรางรถบัสไฟฟาไรคนขับตนแบบรวมกับการสื่อสารดวย
โมบายแอปพลิเคชันระหวางรถบัสไฟฟาไรคนขับกับประชาชนและนักทองเที่ยวดวยเทคโนโลยี 5G
ในเขตโบราณสถาน
-----------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
โครงการนี้เปนการดําเนินการเพื่อสงเสริมและพัฒนาการสรางรถบัสไฟฟาไรคนขับตนแบบขนาด
ไมนอยกวา ๒๐ ที่นั่ง โดยการนําเอาเทคโนโลยี 5G มารวม และประยุกตการสื่อสารในลักษณะ Cellular
Vehicle–to-Everything: C-V2X เพื่อทดสอบการรับสงประชาชนและนักทองเที่ยว ชวยลดมลภาวะจาก
การสันดาปของเครื่องยนตและมลภาวะทางเสียงจากรถขนสงนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปจํานวนมากใน
เขตโบราณสถาน อีกทั้งเพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอมดวยเทคโนโลยีสมัยใหม
โดยการดําเนินโครงการนี้ ไดเลือกเขตโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามเปาประสงคที่
ตองการใหเปน เมืองประวัติศาสตรที่นาทองเที่ยวระดับสากลและตามตัวชี้วัดในดานความสําเร็จในการ
พัฒนาโครงสรางพื้นใหมีมาตราฐานเพื่อเปนสังคมเมืองนาอยู อีกทั้งชวยยกระดับรายไดจากการทองเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น ซึ่งจากขอมูลการทองเที่ยวพบวาพื้นที่ดังกลาวมีจํานวนนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศนิยมมา
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนจํานวนมาก
อีกทั้งโครงการนี้ตองการกอใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการ
รว มดํ า เนิ น งานการพิ จ ารณาข อ มูล ทั้ ง ในแง ท างเทคนิ ค และข อ กํ าหนดของอุ ป กรณแ ละเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวของ รวมถึงการเก็บขอมูลและวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการกําหนดนโยบายและวางแผนของรัฐ
ในการนําเทคโนโลยีระบบรถบัสไฟฟาไรคนขับและการสื่อสารดวยเทคโนโลยี 5Gมาใชในประเทศไทย ซึ่งใน
ปจจุบันเทคโนโลยีดังกลาวไดรับการพิจารณาในหลายประเทศแลววาเปนเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทสําคัญใน
การเปลี่ยนแปลงทั้งระบบคมนาคมและการสื่อสารภายในประเทศ ดังนั้นโครงการนี้จึงมีจุดมุงหมายที่จะ
นําไปใชเปนขอมูลเพื่อชวยในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี และกําหนดนโยบายและแผนตอไป
สํานักงาน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
(กสทช.) โดยสํ า นั ก งานกองทุ น วิ จั ย และพั ฒ นาจะดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กผู ข อรั บ การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น
เงิน กองทุน ประเภทที่ ๒ เพื่อดําเนิน การตามวัตถุประสงคของ กสทช. เพื่อประโยชนสาธารณะดังกลาว
ขางตนตอไป
๒. ความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนแมบท หรือแผนยุทธศาสตร กสทช.
โครงการนี้มีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ยุทธศาสตรที่ ๓ การบริหารทรัพยากรโทรคมนาคมอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง
การขั บ เคลื่อ นยุท ธศาสตร ด านการบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรคลื่น ความถี่ ใ นกิ จการโทรคมนาคม และ
ยุท ธศาสตร ที่ ๖ สนั บสนุ น การขั บเคลื่อ นการพัฒ นาดิ จิทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จและสั ง คม ตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีอุปกรณโทรคมนาคมและวิทยุคมนาคม การพัฒ นาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลและแพลตฟอรม

๒

สงเสริมการจัดระเบียบเสาและสายสื่อสาร เพื่อสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีไปใชในการเสริมสรางระบบ
นิเวศดิจิทัลผานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ
ประโยชน ส าธารณะ และพระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๒ (๒) กํ า หนด
วัตถุประสงคของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมใน
การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาดานกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรูเทาทันสื่อเทคโนโลยีดานการใชคลื่นความถี่
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เทคโนโลยี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกสํ า หรั บ ผู พิ ก าร ผู สู ง อายุ หรื อ ผู ด อ ยโอกาส
ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมตอเนื่อง
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อสรางรถบัสไฟฟาไรคนขับตนแบบ อยางนอยระดับที่ ๓ มีขนาดไมนอยกวา ๒๐ ที่นั่ง
ดวยทีมนักวิจัยหรือหนวยงานภายในประเทศ รวมกับการสื่อสารดวยโมบายแอปพลิเคชันระหวางรถบัส
ไฟฟาไรคนขับกับประชาชนและนักทองเที่ยวดวยเทคโนโลยี 5G ในเขตโบราณสถาน
๓.๒ เพื่อศึกษาทดลองการใชงานรถบัสไฟฟาไรคนขับตนแบบที่วิ่งรวมกับรถทั่วไปในทองถนนจริง
ศึกษาขอมูลทางกายภาพในเขตพื้นที่เปาหมาย ขอมูลทางเทคนิค ขอจํากัด และปจจัยแวดลอมที่อาจสงผล
ตอการตัดสินใจหรือการควบคุมรถบัสไฟฟาไรคนขับได
๓.๓ เพื่อทดสอบการนําเอาระบบสื่อสารภายใตโครงขาย 5G มาใชง านระหวางรถบัสไฟฟาไร
คนขับ กับระบบอื่ นๆ ในรูป แบบการติ ดตอ สื่อสาร C-V2X พรอมทําการทดสอบความสามารถในการ
ตรวจจับ และการบงชี้วตั ถุของระบบตรวจจับของรถบัสไฟฟาไรคนขับที่วิ่งรวมกับรถทั่วไปในทองถนน
๓.๔ เพื่อนําขอมูลจากการทดสอบมาใชในการกําหนดแผนและแนวทางขอกําหนดเบื้องตนของ
การใช ร ถบั ส ไฟฟ า ไร ค นขั บ เพื่ อ รองรั บ ประชาชนและนั ก ท อ งเที่ ย วในเขตโบราณสถานรวมถึ ง ระบบ
สาธารณูปโภคอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด
๓.๕ เพื่อสราง Mobile Appication สําหรับสื่อสารระหวางรถบัสไฟฟาไรคนขับกับประชาชน
และนักทองเที่ยวผานระบบเครือขาย 5G ออกแบบ ผูโดยสารสามารถเรียกใชบริการรถบัสไฟฟาไรคนขับ
และสามารถเห็นการเคลื่อนที่ของรถวิ่งไดแบบ Realtime
๓.๖ เพื่อสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในเขตพื้นที่เปาหมาย พรอมทั้ง
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อรวมดําเนินงานวิจัยทดลองทดสอบ กอใหเกิดการบูรณาการของ
ขอมูล ระบบรถบัสไฟฟาไรคนขับในระดับตางๆ
๔. ขอบเขตการดําเนินงาน
โครงการนี้เปนการจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานตามจําเปนในการทดสอบเชื่อมตอเขากับ Core
Network ของผูใหบริการโทรศัพทมือถือ พรอมทั้งดําเนินการสรางรถบัสไฟฟาไรคนขับตนแบบ อยางนอย
ระดับที่ ๓ ขนาดไมนอยกวา ๒๐ ที่นั่ง ดวยทีมนักวิจัยหรือหนวยงานภายในประเทศ กลาวคือ เปนระบบ
อัตโนมัติแบบมีเงื่อนไข (Conditional Automation) เปนระดับที่รถมีการขับเคลื่อนเอง โดยผูขับขี่ไมดอง
คอยเฝาดูสภาพแวดลอมแตผูขับขี่ยังตองพรอมเขามาควบคุมรถแทนไดอยูตลอด ทั้งนี้ผูดําเนินการโครงการ
จะทําการเก็บขอมูลในการขับขี่จากเซ็นเซอรและระบบควบคุมตางๆ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการ

๓

สื่อสารผานระบบโครงขาย 5G มารวมประยุกตใชในการสื่อสารแบบ Cellular Vehicle–to-Everything:
C-V2X ดวยคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมยาน ๒๖ GHz หรือ ๒๘ GHzหรือตามที่สํานักงาน
กํา หนด ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ระหว า งหลายหนว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน รวมถึ ง สถาบั น ทาง
การศึกษา เพื่อรวมกัน พิจารณาขอมูลทางเทคนิค ทั้งในดาน Proof–of-Concept และขอกําหนดของ
อุปกรณและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ รวมถึงการเก็บขอมูลและวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการกําหนด
นโยบาย และการวางแผนงานตอการนําเทคโนโลยีระบบรถบัสไฟฟาไรคนขับและการสื่อสารดวยเทคโนโลยี
5Gมาใชในประเทศไทย
โดยการสง เสริ ม และสนั บ สนุ น จากเงิ น กองทุ น วิ จั ย และพั ฒ นากิ จการกระจายเสี ยง กิ จ การ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม จะเปนประโยชนแกสาธารณะ ซึ่งผูรับทุนที่ไดรับการคัดเลือกจะตองนํา
เงินทุนที่ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน ไปดําเนินการโครงการทดลองการสื่อสารดวยระบบ 5G สําหรับรถ
บัสไฟฟาไรคนขับเพื่อรองรับประชาชนและนักทองเที่ยวในเขตโบราณสถานโดยมีภาระหนาที่รับผิดชอบ
ตามขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
๔.๑ จัดทําแผนรายละเอียดของโครงการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน หนวยงานการปกครอง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักศิลปากรที่ ๓
พระนครศรีอยุธยา และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 พระนครศรีอยุธยา เปนตน และ
จัดสงรายงานตอ กสทช.
๔.๒ ทําการสํารวจ ออกแบบ และทดสอบการจําลองระบบการขับเคลื่อนเสมือนจริง ของรถบัส
ไฟฟาไรคนขับบนเสนทางเขตโบราณสถานในบริเวณโดยรอบของบึงพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะทางรวมประมาณ ๒.๘ กิโลเมตร (แสดงดังรูปที่ ๑) เพื่อใหเกิดความปลอดภัยกอนนําไปทดสอบจริง

รูปที่ ๑ เสนทางการทดสอบการจําลองระบบการขับเคลื่อนเสมือนจริงของรถบัสไฟฟาไรคนขับ

๔

๔.๓ ออกแบบและสรางรถบัสไฟฟาไรคนขับอยางนอยระดับที่ ๓ มีขนาดไมนอยกวา ๒๐ ที่นั่ง
จํานวน ๑ คัน ดวยทีมนักวิจัยหรือหนวยงานภายในประเทศ พรอมประกันภัยรถ ชั้น ๑ และสามารถใชงาน
รวมกับระบบสื่อสารภายใตโครงขายเทคโนโลยี 5G ประกอบดวย
๑) โครงสรางรับน้ําหนัก (Chassis) และตัวถัง (Car Body) สําหรับรถบัสไฟฟา ขนาด
ความยาวไมนอยกวา ๘ เมตร
๒) ระบบขับเคลื่อนมอเตอรลากจูง (Traction Motor) สําหรับรถบัสไฟฟามีความเร็ว
สูงสุด (Dynamic Index maximum speed) ไมต่ํากวา ๘๐ km/hr
๓) แบตเตอรี่และระบบการจัดการแบตเตอรี่ (BMS) สําหรับรถบัสไฟฟาระยะทางสูงสุด
ตอการชารจแบตเตอรี่ ๑ ครั้งไมนอยกวา ๑๐๐ km
๔) มีระบบควบคุมหลัก (VCU) และระบบไฟฟาภายในรถบัสไฟฟา
๕) ระบบควบคุมแบบไรคนขับดวยเทคโนโลยี 5G อยางนอยระดับที่ ๓
๔.๔ ออกแบบ สรางและติดตั้ง EVCharging Stationแบบอัดประจุเร็ว เพื่อใชชารจใหแกรถบัส
ไฟฟาไรคนขับในบริเวณพื้นที่ที่ กสทช.เห็นชอบตามขอเสนอของผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนเงินกองทุน
๔.๕ สํารวจ ติดตั้งโครงสรางพื้น ฐานตามจําเปนในการทดสอบ เชื่อมตอเขากับ Core Network
ของผูใหบริการโครงขายโทรศัพทมือถือ 5G และออกแบบสราง Mobile Appication เพื่อสื่อสารระหวาง
รถบัสไฟฟาไรคนขับกับประชาชนและนักทองเที่ยวผานระบบเครือขาย 5G ออกแบบ โดยอยางนอยตองมี
บริการ ดังนี้ ผูโดยสารสามารถเรียกใชบริการรถบัสไฟฟาไรคนขับ และสามารถเห็นการเคลื่อนที่ของรถวิ่ง
ไดแบบ Realtime
๔.๖ ทดสอบการใชงานของรถบัสไฟฟาไรคนขับตนแบบในพื้นที่ทดสอบที่กําหนด และทดสอบการ
ใชงานจริงของรถบัสไฟฟาไรคนขับตนแบบที่วิ่งรวมกับรถทั่วไปในทองถนนจริง ซึ่งสามารถรองรับผูโดยสาร
ไมนอยกวา ๒๐ ที่นั่ง จํานวน ๑ คัน ระยะทางของการเดินรถรวมประมาณ ๒.๘ กิโลเมตร ในพื้นที่เขต
โบราณสถานรอบบึงพระรามของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทําการทดสอบ ดังนี้
๑) ทดสอบและเก็บขอมูลการทํางานพื้นฐาน และความสามารถของระบบ Sensor ตางๆ
ของ Autonomous Vehicle ผานเครือขาย 5G
๒) ทดสอบการสื่อสาร Broadband ระหวาง Autonomous Vehicle กับ เครือขาย 5G
โดยการสงผานขอมูลภายในรถ หรือสิ่งแวดลอมกลับไป (C-V2N)
๓) ทดสอบระบบควบคุมการขับขี่รถบัสไฟฟาไรคนขับ ระดับ 3 ที่วิ่งรวมกับรถทั่วไปใน
ทองถนน ดวยระบบอัตโนมัติแบบมีเงื่อนไข (Condition Autonation) เปนระดับที่รถมีการขับเคลื่อนเอง
โดยผูขับขี่ไมตองคอยเฝาดูสภาพแวดลอม แตผูขับขี่ยังตองพรอมเขามาควบคุมรถแทนไดอยูตลอด
๔.๗ ทดสอบระบบการสื่อสารระหวางรถบัสไฟฟาไรคนขับกับประชาชนและนักทองเที่ยวดวย
Mobile Application ผานเครือขาย 5G ในเขตโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔.๘ ทดสอบระบบ EVCharging Station สําหรับรถบัสไฟฟาไรคนขับ พรอมระบบควบคุมสั่งการ
และการรายงานขอมูลพลังงานไฟฟา ตามมาตรฐาน IEC 15118-1
๔.๙ ศึกษาและรวบรวม เงื่อนไขและขอกําหนดเบื้องต นที่จําเปน สําหรับ การกําหนดนโยบาย
ภาครัฐตอเทคโนโลยีรถบัสไฟฟาไรคนขับและการสื่อสารที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ การทดสอบโครงการนี้มุงเนนการทดสอบกับรถบัสไฟฟาไรคนขับตนแบบอยางนอยระดับที่ ๓
ที่วิ่งรวมกับรถทั่วไปในทองถนน กลาวคือ เปนรถบัสไฟฟาไรคนขับที่ประกอบดวยระบบเซ็นเซอรที่จําเปน
ตอการตรวจจั บวัต ถุรอบบริ เวณที่ขับ ขี่ เปน ระดับ ที่รถมีการขับ เคลื่ อนเอง โดยผูขับ ขี่ไ ม ตองคอยเฝา ดู
สภาพแวดลอม แตผูขับขี่ยังตองพรอมเขามาควบคุมรถแทนไดอยูตลอด ความจุผูโดยสารขนาดไมนอยกวา

๕

๒๐ ที่นั่ง เพื่อรองรับประชาชนและนักทองเที่ยวในเขตโบราณสถานและการดําเนินการตามแนวทางการ
ดําเนิน งานและขอบเขตการดําเนิน งานของโครงการนี้จะตองไดรับความเห็นชอบกอนทุกครั้ง รวมทั้ง
ขอบเขตงานและงบประมาณตองรองรับงานและคาใชจายทั้งโครงการ รวมการสรางรถบัสไฟฟาไรคนขับ
ดวย
ตารางที่ ๑ แผนการดําเนินงานการสรางรถบัสไฟฟาไรคนขับตนแบบดวยเทคโนโลยี5Gเพื่อรองรับ
ประชาชนและนักทองเที่ยวในเขตโบราณสถาน
ขอ
๑

รายละเอียดแผน

เดือน

จัดทําแผนรายละเอียดของ
โครงการรวมกับหนวยงานที่
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐
เกี่ยวของและจัดสงรายงาน
ตอ กสทช.
การสงมอบงาน

ง.1

งวด 2

งวด 3

งวด 4

จัดทําแผนรายละเอียดของ
โครงการรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน หนวยงาน
การปกครองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
๑.๑ พระนครศรีอยุธยา สํานัก
ศิลปากรที่ ๓
พระนครศรีอยุธยา และ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 1
พระนครศรีอยุธยา เปนตน
และจัดสงรายงานตอ
กสทช.
ทําการสํารวจ ออกแบบ
และทดสอบการจําลอง
ระบบการขับเคลื่อนเสมือน
จริงของรถบัสไฟฟาไรคนขับ
บนเสนทางเขต
๒ โบราณสถานจังหวัด
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐
พระนครศรีอยุธยา
ระยะทางรวมประมาณ ๒.๘
กิโลเมตร เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยกอนนําไปทดสอบ
จริง
๒.๑ สํารวจพื้นที่การใชงานจริง
๒.๒ สรางและทดสอบแบบการ

๖
ขอ

รายละเอียดแผน

เดือน

จําลองระบบการขับเคลื่อน
เสมือนจริงตามเสนที่สํารวจ

๓

ออกแบบและสรางรถบัส
ไฟฟาไรคนขับขนาดไมนอย
กวา ๒๐ ที่นั่ง ดวย
เทคโนโลยี 5G อยางนอย
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐
ระดับที่ ๓ ดวยทีมนักวิจัย
หรือหนวยงาน
ภายในประเทศ พรอม
ประกันภัยรถ ชั้น ๑

๓.๑

ออกแบบรถบัสไฟฟาขนาด
ไมนอยกวา ๒๐ ที่นั่ง

๓.๒

สรางรถบัสไฟฟาขนาดไม
นอยกวา ๒๐ ที่นั่ง

จัดเตรียมอุปกรณและติดตั้ง
ระบบการควบคุมแบบไร
๓.๓
คนขับตามแบบการจําลอง
เสมือนจริง
๓.๔

๔

ทดสอบและทําการบันทึก
ขอมูล
ออกแบบ สรางและติดตั้ง
EVCharging Station แบบ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐
อัดประจุเร็ว

ออกแบบและสราง
๔.๑ EVCharging Station แบบ
อัดประจุเร็วพรอมทดสอบ
๔.๒

ติดตั้ง EVCharging
Station แบบอัดประจุเร็ว

๕

สํารวจ ติดตั้งโครงสราง
พื้นฐานตามจําเปนในการ
ทดสอบ เชื่อมตอเขากับ
Core Network ของผู
ใหบริการโครงขาย
โทรศัพทมือถือ 5G และ
ออกแบบสราง Mobile
Appication เพื่อสื่อสาร
ระหวางรถบัสไฟฟาไร
คนขับกับประชาชนและ
นักทองเที่ยวผานระบบ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐

๗
ขอ

รายละเอียดแผน

เดือน

เครือขาย 5G ออกแบบ
โดยอยางนอยตองมีบริการ
ดังนี้ ผูโดยสารสามารถ
เรียกใชบริการรถบัสไฟฟา
ไรคนขับ และสามารถเห็น
การเคลื่อนที่ของรถวิ่งได
แบบ Realtime
สํารวจวางแผนโครงสราง
พื้นฐานในการทดสอบ
เชื่อมตอเขากับ Core
Network ของผูใหบริการ
โครงขายโทรศัพทมือถือ 5G
๕.๑ และออกแบบ Mobile
Appicationเพื่อสื่อสาร
ระหวางรถบัสไฟฟาไร
คนขับกับประชาชนและ
นักทองเที่ยวผานระบบ
เครือขาย 5G
ติดตั้งโครงสรางพื้นฐานตาม
จําเปนในการทดสอบ
เชื่อมตอเขากับ Core
Network ของผูใหบริการ
โครงขายโทรศัพทมือถือ 5G
๕.๒ และสราง Mobile
Appicationเพื่อสื่อสาร
ระหวางรถบัสไฟฟาไร
คนขับกับประชาชนและ
นักทองเที่ยวผานระบบ
เครือขาย 5G
๕.๓

๖

ทดสอบและทําการบันทึก
ขอมูล
ทดสอบการใชงานของรถ
บัสไฟฟาไรคนขับตนแบบใน
พื้นที่ทดสอบที่กําหนด และ
ทดสอบการใชงานจริงของ
รถบัสไฟฟาไรคนขับตนแบบ
ที่วิ่งรวมกับรถทั่วไปในทอง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐
ถนนจริง ซึ่งสามารถรองรับ
ผูโดยสารไมนอยกวา ๒๐ ที่
นั่ง จํานวน ๑ คัน ระยะทาง
ของการเดินรถรวม
ประมาณ ๒.๘ กิโลเมตร ใน

๘
ขอ

รายละเอียดแผน

เดือน

พื้นที่เขตโบราณสถานรอบ
บึงพระรามของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้
ทดสอบและเก็บขอมูลการ
ทํางานพื้นฐาน และ
ความสามารถของระบบ
๖.๑
Sensor ตางๆ ของ
Autonomous Vehicle
ผานเครือขาย 5G
ทดสอบการสื่อสาร
Broadband ระหวาง
Autonomous Vehicle
๖.๒ กับ เครือขาย 5Gโดยการ
สงผานขอมูลภายในรถ หรือ
สิ่งแวดลอมกลับไป (CV2N)
ทดสอบระบบควบคุมการ
ขับขี่ รถบัสไฟฟาไรคนขับ
ระดับ 3 ระบบอัตโนมัติ
แบบมีเงื่อนไข (Condition
Autonation) เปนระดับที่
๖.๓
รถมีการขับเคลื่อนเอง โดย
ผูขับขี่ไมตองคอยเฝาดู
สภาพแวดลอม แตผูขับขี่ยัง
ตองพรอมเขามาควบคุมรถ
แทนไดอยูตลอด
๖.๔

๗

ทดสอบและทําการบันทึก
ขอมูล
ทดสอบระบบการสื่อสาร
ระหวางรถบัสไฟฟาไร
คนขับกับประชาชนและ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐
นักทองเที่ยวดวย
Appicationใน Smart
Phone ผานเครือขาย 5G

ทดสอบระบบการสื่อสาร
ระหวางรถบัสไฟฟาไร
๗.๑
คนขับกับประชาชนและ
นักทองเที่ยว

๙
ขอ

๘

รายละเอียดแผน

เดือน

ทดสอบระบบ EVCharging
Station สําหรับรถบัสไฟฟา
ไรคนขับ พรอมระบบ
ควบคุม สั่งการ และการ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐
รายงานขอมูลพลังงาน
ไฟฟา ตามมาตรฐาน IEC
15118-1

ทดสอบระบบ EVCharging
๘.๑ Station สําหรับรถบัสไฟฟา
ไรคนขับ
ทดสอบและทําการบันทึก
๘.๒ ขอมูลพลังงานไฟฟา ตาม
มาตรฐาน IEC 15118-1

๙

๙.๑

ศึกษาและรวบรวม เงื่อนไข
และขอกําหนดเบื้องตนที่
จําเปน สําหรับการกําหนด
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐
นโยบายภาครัฐตอ
เทคโนโลยีรถไรคนขับ และ
การสื่อสารที่เกี่ยวของ
ศึกษาและรวบรวมและจัด
สัมนาเชิงปฏิบัติการ

สรุปรายงานและนําเสนอ
ขอกําหนดเบื้องตนทั้งทาง
๙.๒
เทคนิคและดานความ
ปลอดภัย
๑๐

จัดทําเลมรายงานฉบับ
สมบูรณ

๕. ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับทุนโครงการทดลองการสื่อสารดวยระบบ 5Gสําหรับรถบัสไฟฟาไรคนขับตองรับผิดชอบ
ดําเนินงานตามขอบเขตของงานที่กําหนดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการและตามพันธะผูกพันตาม
สัญญารับทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อ
ประโยชนสาธารณะ ภายในกําหนดเวลา ๖๐๐ วัน (๒๐ เดือน)

๑๐

๖. การจัดสรรเงินทุนสงเสริมและสนับสนุน
คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของ กสทช. จัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพื่อสงเสริม
และสนับสนุนงบประมาณโครงการทดลองการสื่อสารดวยระบบ 5G สําหรับรถไรคนขับในวงเงินทั้งสิ้นไม
เกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบลานบาทถวน)(รวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจาย
ทั้งปวงแลว)
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ สรางความรวมมือกับหนวยงานตางๆในการเสริมสรางความกาวหนาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
Intelligent Transportation Systemโดยใชระบบ 5Gรวมดวย
๗.๒ แสดง Use case ความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี 5G
๗.๓ ทดสอบการใชง านรถบัสไฟฟ าไรคนขับตนแบบ AutonomousVehicleจริง ภายในพื้นที่ ที่
กําหนด ผานการสื่อสาร5G
๗.๔ ทดสอบเก็บขอมูลการทํางานพื้ นฐาน และความสามารถของระบบ Sensor ตางๆ ของ
Autonomous Vehicleทดสอบการสื่อสารBroadbandระหวาง Autonomous Vehicleกับเครือขาย 5G
ของโอเปอรเรเตอร พรอมทั้งบันทึกขอมูลทางสถิติ เชน Latency, Throughput เปนตน
๘. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๑ มีความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อรวมวิจัย
ทดสอบ ในการเสริมสรางพัฒนาความกาวหนาทางเทคโนโลยี
๘.๒ แสดง Use case ความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี 5G
๘.๓ ไดมีการเก็บขอมูลการทํางานพื้นฐาน การทํางานจริงของระบบ Autonomous Vehicle
ขอเดน ขอดอย ทดสอบเก็บขอมูล และความสามารถของระบบ Sensor ตางๆ
๘.๔ ไดรับผลการทดสอบการสื่อสาร Broadband ระหวาง Autonomous Vehicle กับ
เครือขาย 5Gของโอเปอรเรเตอร พรอมทั้งบันทึกขอมูลทางสถิติ เชน Latency, Throughput เปนตน
จัดทําสรุปถึงขอกําหนดเบื้องตนสําหรับระบบ Autonomous Vehicle เบื้องตน เพื่อนํามาใชพิจารณา
กฏเกณฑขอกําหนดของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของตอไป
๙. คุณสมบัติผูขอรับการสงเสริมสนับสนุน
ผูมีสิทธิขอรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ เพื่อดําเนินการโครงการทดลองการสื่อสารดวย
ระบบ 5Gสําหรับรถไรคนขับจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

ตอไปนี้

๙.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู มี สิ ท ธิ ข อรั บ การสนั บ สนุ น ฯ จะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปอย า งน อ ยข อ ใดข อ หนึ่ ง

๙.๑.๑ เปน ผูประกอบการในอุตสาหกรรมกระจายเสียง อุตสาหกรรมโทรทัศน
อุต สาหกรรมโทรคมนาคม หรือ อุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีส ารสนเทศ ประเภทหนึ่ ง ประเภทใด รวมทั้ ง
อุตสาหกรรมตอเนื่องของประเภทนั้น

๑๑

๙.๑.๒ เปนวิสาหกิจเริ่มตน หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
๙.๑.๓ เปนหนวยงานของรัฐ
๙.๑.๔ เปนสถานศึกษา
๙.๑.๕ เปน สมาคม มู ลนิ ธิ หรือ นิติ บุค คลอื่นที่ จัด ตั้ง ขึ้น ตามกฎหมายไทยที่ มี
วัตถุประสงคในการดําเนินกิจการเพื่อประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ ทั้ง นี้ ตองมี
วัตถุประสงคและการดําเนินงานที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน
๙.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๙.๒.๑ ต อ งมี บุ ค ลากรการดํ า เนิ น งานเป น ผู มี ค วามรู ความชํ า นาญ และ
ประสบการณในการดําเนินงานในสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของไมนอยกวา ๒ ป
๙.๒.๒ ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๙.๒.๓ กรณีผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติที่
กําหนดดังกลาวขางตน ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการพิจารณายกเวน ผอนผัน
โดยคํานึงถึง ความรู ความชํานาญ ประสบการณและความพรอมในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ
โครงการ
๑๐. การยื่นขอรับการสงเสริมและสนับสนุน
ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากกองทุนวิจัยเพื่อสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณโครงการ
สรางรถบัสไฟฟาไรคนขับตนแบบรวมกับการสื่อสารดวยโมบายแอปพลิเคชันระหวางรถบัสไฟฟาไรคนขับ
กับประชาชนและนักทองเที่ยวดวยเทคโนโลยี 5G ในเขตโบราณสถาน ตองศึกษา ทําความเขาใจ และ
ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ หรือขอบังคับอื่นใดที่สํานักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ประกาศกําหนด และยื่นจัดทําขอเสนอขอรับการสงเสริมและสนับสนุน ดังนี้
๑๐.๑ จัดทําขอเสนอดานรายละเอียดการดําเนินโครงการ อยางนอยตองมีรายละเอียด ดังนี้
๑๐.๑.๑ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูยื่นขอรับการสงเสริมและสนับสนุน
๑๐.๑.๒ ขอเสนอทางดานเทคนิค โดยอยางนอยตองมีหัวขอและรายละเอียดตอไปนี้
(๑) แผนการดําเนินงาน ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด แนวทางและวิธีการ
ดํ า เนิ น งาน (Methodology) และขั้ น ตอนการทํ า งานรวมถึ ง กรอบ
ระยะเวลาดํ าเนินงานในแต ละกิจกรรมที่ส อดคลองกับวั ตถุ ประสงค ของ
โครงการในแตละขอ 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)

๑๒

(๓) บุคลากร ตองเสนอบุคลากรในตําแหนง ตางๆ ที่รวมปฏิบัติงาน พรอมสง
รายละเอียดคุณวุฒิ ประสบการณการทํางาน และผลงาน พรอมลงรายมือ
ชื่อเจาของประวัติ และวัน เดือน ป
(๔) ผลงานและประสบการณข องหน วยงานและของคณะผู ดํา เนิ นโครงการ
ทั้งหมด
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 รวมทั้งไมพิจารณาและหรือยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนในโครงการที่กําหนด โดยไมตองแจง
ใหผูมีสิทธิรับทุนทราบ ทั้งนี้เพื่อประโยชนของรัฐเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของคณะกรรมการฯ เปน
เด็ดขาด ผูมีสิทธิขอรับทุนจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได
๑๑.๔ คณะกรรมการบริ หารกองทุ น โดยเลขานุ การกองทุ น หรื อบุ ค คลที่เ ลขานุก ารกองทุ น
มอบหมาย จะแจงผลการพิจารณาคัดเลือกผูไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนเปนหนังสือใหทราบ
โดยตรงตอไป

๑๓

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
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
ความกาวหนาของการดําเนินโครงการสรางรถบัสไฟฟาไรคนขับตนแบบรวมกับการสื่อสารดวยโมบายแอป
พลิเคชันระหวางรถบัสไฟฟาไรคนขับกับประชาชนและนักทองเที่ยวดวยเทคโนโลยี 5G ในเขตโบราณสถาน
โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานโครงการฯ ดังตอไปนี้
๑๓.๑ รายงานความกาวหนาของโครงการ
๑๓.๑.๑ รายงานฉบับที่ ๑รายงานผลการศึกษาเบื้องตน รายงานความกาวหนา ของ
โครงการฉบับที่ ๑ ตามตารางที่ ๑ ขอ ๑ (๑.๑) อยางนอยประกอบดวย รายชื่อหนวยงานความรวมมือใน
การดําเนินงาน พรอมแผนการดําเนินโครงการโดยละเอียด ไดแก รูปแบบ/วิธีการดําเนินงาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการดําเนิน งานโดยแผนการดําเนินงานจะตองมีความชัดเจนสมบูรณและนําไปปฏิบัติไ ดจริง
ภายใน๓๐ วัน (๑ เดือน) นับถัดจากไดทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนาในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพและ
แฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๗ ชุด
๑๓.๑.๒ รายงานฉบับที่ ๒ รายงานความกาวหนาฉบับที่ ๑ ตามตารางที่ ๑ ขอ ๒ (๒.๑๒.๒), ขอ ๓ (๓.๑-๓.๓ และ ๓.๔ รอยละ ๗๐), ขอ ๔ (๔.๑) และ ขอ ๕ (๕.๑. ๕.๒ รอยละ ๖๐ และ ๕.๓
รอยละ ๕๐) กําหนดภายใน ๒๔๐ วัน (๘ เดือน) นับถัดจากไดทําสัญ ญาการรับทุนวิจัยและพัฒ นา ใน
ลักษณะเอกสารสิ่งพิมพและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๗ ชุด โดยมี
๑๓.๑.๓ รายงานฉบับที่ ๓ รายงานความกาวหนาฉบับที่ ๒ ตามตารางที่ ๑ ขอ ๓ (๓.๔),
ขอ ๔ (๔.๒), ขอ ๕ (๕.๒ – ๕.๓), ขอ ๖ (๖.๑-๖.๔), ขอ ๗ (๗.๑) และขอ ๘ (๘.๑– ๘.๒) และขอ ๙ (๙.๑–
๙.๒) กําหนดภายใน ๕๔๐ วัน (๑๘ เดือน) นับถัดจากไดทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนาในลักษณะ
เอกสารสิ่งพิมพและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๗ ชุด
๑๓.๑.๔ รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ตามตารางที่ ๑ ขอ ๑๐ กําหนดภายใน
๖๐๐ วัน (๒๐ เดือน) นับถัดจากไดทําสัญ ญาการรับทุนวิจัยและพัฒ นาในลักษณะเอกสารสิ่ง พิมพและ
แฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๗ ชุด
๑๓.๒ รายงานผลที่ไดรับจากการใชจายเงินทุนตอสํานักงาน กสทช. ตามแบบและระยะเวลาที่
สํานักงานกําหนด

๑๔

๑๔. การจายเงินทุน
สํานักงาน กสทช. จะจายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ใหผูรับทุนสง เสริมและสนับสนุนตามโครงการทดลองการ
สื่อสารดวยระบบ 5G สําหรับรถไรคนขับโดยมีรายละเอียดการแบงจายเงินทุนดังนี้
๑๔.๑ งวดที่ ๑ กําหนดจายรอยละ ๓๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับทุน
ไดรายงานความกาวหนาของโครงการฉบับที่ ๑ ตามขอ ๑๓.๑.๑ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตาม
สัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว
๑๔.๒ งวดที่ ๒ กําหนดจายรอยละ ๓๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับทุน
ไดรายงานความกาวหนาของโครงการฉบับที่ ๒ ตามขอ ๑๓.๑.๒ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตาม
สัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว
๑๔.๓ งวดที่ ๓ กําหนดจายรอยละ ๓๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับทุน
ไดรายงานความกาวหนาของโครงการฉบับที่ ๓ ตามขอ ๑๓.๑.๓ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตาม
สัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว
๑๔.๔ งวดที่ ๔ กําหนดจายรอยละ ๑๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับทุน
ไดรายงานความกาวหนาของโครงการฉบับที่ ๔ ตามขอ ๑๓.๑.๔ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตาม
สัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว
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
๑๖.๑ กรรมสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญาในผลงานใหเปนของผูใหทุนแตเพียงผูเดียว เวนแตมี
การตกลงกันเปนอื่น ในสวนของครุภัณฑที่ใชในการดําเนินการวิจัยและครุภัณฑที่เกิดขึ้นจากการทําวิจัยใน
โครงการให เ ป น ของผูใ ห ทุ น แต เ พีย งผู เดี ย ว เว น แต จ ะส ง มอบให กับ หน วยงานที่ เ กี่ ยวข อ งของจัง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา หรือมีการตกลงกันเปนอื่น
…………………………………………………..

