
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 

การคัดเลือกผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ 

เพื่อดําเนินโครงการสรางรถบัสไฟฟาไรคนขับตนแบบรวมกับการสื่อสารดวย                             

โมบายแอปพลเิคชันระหวางรถบัสไฟฟาไรคนขับกับประชาชนและนักทองเท่ียวดวยเทคโนโลยี 5G      

ในเขตโบราณสถาน 

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

 

๑. หลักการและเหตุผล 

โครงการนี้เปนการดําเนินการเพื่อสงเสริมและพัฒนาการสรางรถบัสไฟฟาไรคนขับตนแบบขนาด
ไมนอยกวา ๒๐ ท่ีนั่งโดยการนําเอาเทคโนโลยี 5G มารวม และประยุกตการส่ือสารในลักษณะ Cellular 
Vehicle–to-Everything: C-V2X เพื่อทดสอบการรับสงประชาชนและนักทองเท่ียว ชวยลดมลภาวะจาก
การสันดาปของเครื่องยนตและมลภาวะทางเสียงจากรถขนสงนักทองเท่ียวและบุคคลท่ัวไปจํานวนมากใน
เขตโบราณสถาน อีกท้ังเพื่อเปนการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษส่ิงแวดลอมดวยเทคโนโลยีสมัยใหม   
โดยการดําเนินโครงการนี้ ไดเลือกเขตโบราณสถานในพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามเปาประสงคท่ี
ตองการใหเปนเมืองประวัติศาสตรท่ีนาทองเท่ียวระดับสากลและตามตัวช้ีวัดในดานความสําเร็จในการ
พัฒนาโครงสรางพื้นใหมีมาตราฐานเพื่อเปนสังคมเมืองนาอยู อีกท้ังชวยยกระดับรายไดจากการทองเท่ียวท่ี
เพิ่มข้ึน ซึ่งจากขอมูลการทองเท่ียวพบวาพื้นท่ีดังกลาวมีจํานวนนักทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศนิยมมา
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเปนจํานวนมาก 

อีกท้ังโครงการนี้ตองการกอใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ในการ 
รวมดําเนินงานการพิจารณาขอมูลท้ังในแงทางเทคนิค และขอกําหนดของอุปกรณและเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวของ รวมถึงการเก็บขอมูลและวิเคราะหปจจัยตางๆ ท่ีสงผลตอการกําหนดนโยบายและวางแผนของรัฐ
ในการนําเทคโนโลยีระบบรถบัสไฟฟาไรคนขับและการส่ือสารดวยเทคโนโลยี 5Gมาใชในประเทศไทย ซึ่งใน
ปจจุบันเทคโนโลยีดังกลาวไดรับการพิจารณาในหลายประเทศแลววาเปนเทคโนโลยีท่ีจะมีบทบาทสําคัญใน
การเปล่ียนแปลงท้ังระบบคมนาคมและการส่ือสารภายในประเทศ ดังนั้นโครงการนี้จึงมีจุดมุงหมายท่ีจะ
นําไปใชเปนขอมูลเพื่อชวยในการขับเคล่ือนเทคโนโลยี และกําหนดนโยบายและแผนตอไป 
  สํานักงาน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม 
(กสทช.) โดยสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาจะดําเนินการคัดเลือกผูขอรับการสงเสริมสนับสนุน
เงินกองทุน ประเภทท่ี ๒ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของ กสทช. เพื่อประโยชนสาธารณะดังกลาว
ขางตนตอไป 

๒. ความเช่ือมโยงและสอดคลองกับแผนแมบท หรือแผนยุทธศาสตร กสทช. 

โครงการนี้มีความเช่ือมโยงและสอดคลองกับแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. 

๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ยุทธศาสตรท่ี ๓ การบริหารทรัพยากรโทรคมนาคมอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง

การขับเคล่ือนยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการทรัพยากรคล่ืนความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม และ

ยุทธศาสตรท่ี ๖ สนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแนวทางการ

ขับเคล่ือนยุทธศาสตร สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

เทคโนโลยีอุปกรณโทรคมนาคมและวิทยุคมนาคม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลและแพลตฟอรม 



๒ 
 

สงเสริมการจัดระเบียบเสาและสายส่ือสาร เพื่อสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีไปใชในการเสริมสรางระบบ

นิเวศดิจิทัลผานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ

ประโยชนสาธารณะ และพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๒ (๒) กําหนด

วัตถุประสงคของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมใน

การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรส่ือสาร การวิจัยและพัฒนาดานกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม รวมท้ังความสามารถในการรูเทาทันส่ือเทคโนโลยีดานการใชคล่ืนความถ่ี 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ ผูสูงอายุ หรือผูดอยโอกาส 

ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพื่อสรางรถบัสไฟฟาไรคนขับตนแบบ อยางนอยระดับท่ี ๓ มีขนาดไมนอยกวา ๒๐ ท่ีนั่ง 
ดวยทีมนักวิจัยหรือหนวยงานภายในประเทศ รวมกับการส่ือสารดวยโมบายแอปพลิเคชันระหวางรถบัส
ไฟฟาไรคนขับกับประชาชนและนักทองเท่ียวดวยเทคโนโลยี 5G ในเขตโบราณสถาน 

๓.๒ เพื่อศึกษาทดลองการใชงานรถบัสไฟฟาไรคนขับตนแบบท่ีวิ่งรวมกับรถท่ัวไปในทองถนนจริง 
ศึกษาขอมูลทางกายภาพในเขตพื้นท่ีเปาหมาย ขอมูลทางเทคนิค ขอจํากัด และปจจัยแวดลอมท่ีอาจสงผล
ตอการตัดสินใจหรือการควบคุมรถบัสไฟฟาไรคนขับได 

๓.๓ เพื่อทดสอบการนําเอาระบบส่ือสารภายใตโครงขาย 5G มาใชงานระหวางรถบัสไฟฟาไร
คนขับกับระบบอื่นๆ ในรูปแบบการติดตอส่ือสาร C-V2X พรอมทําการทดสอบความสามารถในการ
ตรวจจับ และการบงช้ีวตัถุของระบบตรวจจับของรถบัสไฟฟาไรคนขับท่ีวิ่งรวมกับรถท่ัวไปในทองถนน 

๓.๔ เพื่อนําขอมูลจากการทดสอบมาใชในการกําหนดแผนและแนวทางขอกําหนดเบ้ืองตนของ
การใชรถบัสไฟฟาไรคนขับเพื่อรองรับประชาชนและนักทองเท่ียวในเขตโบราณสถานรวมถึงระบบ
สาธารณูปโภคอื่นๆท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด 

๓.๕ เพื่อสราง Mobile Appication สําหรับส่ือสารระหวางรถบัสไฟฟาไรคนขับกับประชาชน
และนักทองเท่ียวผานระบบเครือขาย 5G ออกแบบ ผูโดยสารสามารถเรียกใชบริการรถบัสไฟฟาไรคนขับ 
และสามารถเห็นการเคล่ือนท่ีของรถวิ่งไดแบบ Realtime 

๓.๖ เพื่อสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของในเขตพื้นท่ีเปาหมาย พรอมท้ัง
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อรวมดําเนินงานวิจัยทดลองทดสอบ กอใหเกิดการบูรณาการของ
ขอมูล ระบบรถบัสไฟฟาไรคนขับในระดับตางๆ 

 

๔. ขอบเขตการดําเนินงาน 

  โครงการนี้เปนการจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานตามจําเปนในการทดสอบเช่ือมตอเขากับ Core 

Network ของผูใหบริการโทรศัพทมือถือ พรอมท้ังดําเนินการสรางรถบัสไฟฟาไรคนขับตนแบบ อยางนอย

ระดับท่ี ๓ ขนาดไมนอยกวา ๒๐ ท่ีนั่ง ดวยทีมนักวิจัยหรือหนวยงานภายในประเทศ กลาวคือ เปนระบบ

อัตโนมัติแบบมีเงื่อนไข (Conditional Automation) เปนระดับท่ีรถมีการขับเคล่ือนเอง โดยผูขับข่ีไมดอง

คอยเฝาดูสภาพแวดลอมแตผูขับข่ียังตองพรอมเขามาควบคุมรถแทนไดอยูตลอด ท้ังนี้ผูดําเนินการโครงการ

จะทําการเก็บขอมูลในการขับข่ีจากเซ็นเซอรและระบบควบคุมตางๆ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการ



๓ 
 

ส่ือสารผานระบบโครงขาย 5G มารวมประยุกตใชในการส่ือสารแบบ Cellular Vehicle–to-Everything: 

C-V2X ดวยคล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมยาน ๒๖ GHz หรือ ๒๘ GHzหรือตามท่ีสํานักงาน

กําหนด สงเสริมความรวมมือระหวางหลายหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสถาบันทาง

การศึกษา เพื่อรวมกันพิจารณาขอมูลทางเทคนิค ท้ังในดาน Proof–of-Concept และขอกําหนดของ

อุปกรณและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการเก็บขอมูลและวิเคราะหปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการกําหนด

นโยบาย และการวางแผนงานตอการนําเทคโนโลยีระบบรถบัสไฟฟาไรคนขับและการส่ือสารดวยเทคโนโลยี 

5Gมาใชในประเทศไทย  

  โดยการสงเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม จะเปนประโยชนแกสาธารณะ  ซึ่งผูรับทุนท่ีไดรับการคัดเลือกจะตองนํา

เงินทุนท่ีไดรับการสงเสริมและสนับสนุน ไปดําเนินการโครงการทดลองการส่ือสารดวยระบบ 5G สําหรับรถ

บัสไฟฟาไรคนขับเพื่อรองรับประชาชนและนักทองเท่ียวในเขตโบราณสถานโดยมีภาระหนาท่ีรับผิดชอบ

ตามขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้  

 ๔.๑ จัดทําแผนรายละเอียดของโครงการรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน หนวยงานการปกครอง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักศิลปากรท่ี ๓ 
พระนครศรีอยุธยา และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขต 1 พระนครศรีอยุธยา เปนตน และ
จัดสงรายงานตอ กสทช.  

๔.๒ ทําการสํารวจ ออกแบบ และทดสอบการจําลองระบบการขับเคล่ือนเสมือนจริงของรถบัส
ไฟฟาไรคนขับบนเสนทางเขตโบราณสถานในบริเวณโดยรอบของบึงพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ระยะทางรวมประมาณ ๒.๘ กิโลเมตร (แสดงดังรูปท่ี ๑) เพื่อใหเกิดความปลอดภัยกอนนําไปทดสอบจริง 
 

 

รูปท่ี ๑ เสนทางการทดสอบการจําลองระบบการขับเคล่ือนเสมือนจริงของรถบัสไฟฟาไรคนขับ 
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https://www.yellowpages.co.th/profile/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95-1-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2-71thAPibs


๔ 
 

 ๔.๓ ออกแบบและสรางรถบัสไฟฟาไรคนขับอยางนอยระดับท่ี ๓ มีขนาดไมนอยกวา ๒๐ ท่ีนั่ง
จํานวน ๑ คัน ดวยทีมนักวิจัยหรือหนวยงานภายในประเทศ พรอมประกันภัยรถ ช้ัน ๑ และสามารถใชงาน
รวมกับระบบส่ือสารภายใตโครงขายเทคโนโลยี 5G ประกอบดวย 

๑) โครงสรางรับน้ําหนัก (Chassis) และตัวถัง (Car Body) สําหรับรถบัสไฟฟา ขนาด
ความยาวไมนอยกวา ๘ เมตร  

๒) ระบบขับเคล่ือนมอเตอรลากจูง (Traction Motor) สําหรับรถบัสไฟฟามีความเร็ว
สูงสุด (Dynamic Index maximum speed) ไมตํ่ากวา ๘๐ km/hr 

๓) แบตเตอรี่และระบบการจัดการแบตเตอรี่ (BMS) สําหรับรถบัสไฟฟาระยะทางสูงสุด
ตอการชารจแบตเตอรี่ ๑ ครั้งไมนอยกวา ๑๐๐ km 

๔) มีระบบควบคุมหลัก (VCU) และระบบไฟฟาภายในรถบัสไฟฟา 
๕) ระบบควบคุมแบบไรคนขับดวยเทคโนโลยี 5G อยางนอยระดับท่ี ๓ 

 ๔.๔ ออกแบบ สรางและติดต้ัง EVCharging Stationแบบอัดประจุเร็ว เพื่อใชชารจใหแกรถบัส
ไฟฟาไรคนขับในบริเวณพื้นท่ีท่ี กสทช.เห็นชอบตามขอเสนอของผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนเงินกองทุน 

 ๔.๕ สํารวจ ติดต้ังโครงสรางพื้นฐานตามจําเปนในการทดสอบ เช่ือมตอเขากับ Core Network 
ของผูใหบริการโครงขายโทรศัพทมือถือ 5G และออกแบบสราง Mobile Appication เพื่อส่ือสารระหวาง
รถบัสไฟฟาไรคนขับกับประชาชนและนักทองเท่ียวผานระบบเครือขาย 5G ออกแบบ โดยอยางนอยตองมี
บริการ ดังนี้ ผูโดยสารสามารถเรียกใชบริการรถบัสไฟฟาไรคนขับ และสามารถเห็นการเคล่ือนท่ีของรถวิ่ง
ไดแบบ Realtime 

๔.๖ ทดสอบการใชงานของรถบัสไฟฟาไรคนขับตนแบบในพื้นท่ีทดสอบท่ีกําหนด และทดสอบการ
ใชงานจริงของรถบัสไฟฟาไรคนขับตนแบบท่ีวิ่งรวมกับรถท่ัวไปในทองถนนจริง ซึ่งสามารถรองรับผูโดยสาร
ไมนอยกวา ๒๐ ท่ีนั่ง จํานวน ๑ คัน ระยะทางของการเดินรถรวมประมาณ ๒.๘ กิโลเมตร ในพื้นท่ีเขต
โบราณสถานรอบบึงพระรามของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทําการทดสอบ ดังนี้ 
  ๑) ทดสอบและเก็บขอมูลการทํางานพื้นฐาน และความสามารถของระบบ Sensor ตางๆ 
ของ Autonomous Vehicle ผานเครือขาย 5G 
  ๒) ทดสอบการส่ือสาร Broadband ระหวาง Autonomous Vehicle กับ เครือขาย 5G
โดยการสงผานขอมูลภายในรถ หรือส่ิงแวดลอมกลับไป (C-V2N)  
  ๓) ทดสอบระบบควบคุมการขับข่ีรถบัสไฟฟาไรคนขับ ระดับ 3 ท่ีวิ่งรวมกับรถท่ัวไปใน
ทองถนน ดวยระบบอัตโนมัติแบบมีเงื่อนไข (Condition Autonation) เปนระดับท่ีรถมีการขับเคล่ือนเอง 
โดยผูขับข่ีไมตองคอยเฝาดูสภาพแวดลอม แตผูขับข่ียังตองพรอมเขามาควบคุมรถแทนไดอยูตลอด 

๔.๗ ทดสอบระบบการส่ือสารระหวางรถบัสไฟฟาไรคนขับกับประชาชนและนักทองเท่ียวดวย 
Mobile Application ผานเครือขาย 5G ในเขตโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔.๘ ทดสอบระบบ EVCharging Station สําหรับรถบัสไฟฟาไรคนขับ พรอมระบบควบคุมส่ังการ 
และการรายงานขอมูลพลังงานไฟฟา ตามมาตรฐาน IEC 15118-1 

๔.๙ ศึกษาและรวบรวม เงื่อนไขและขอกําหนดเบ้ืองตนท่ีจําเปน สําหรับการกําหนดนโยบาย
ภาครัฐตอเทคโนโลยีรถบัสไฟฟาไรคนขับและการส่ือสารท่ีเกี่ยวของ 

ท้ังนี้ การทดสอบโครงการนี้มุงเนนการทดสอบกับรถบัสไฟฟาไรคนขับตนแบบอยางนอยระดับท่ี ๓ 
ท่ีวิ่งรวมกับรถท่ัวไปในทองถนน กลาวคือ เปนรถบัสไฟฟาไรคนขับท่ีประกอบดวยระบบเซ็นเซอรท่ีจําเปน
ตอการตรวจจับวัตถุรอบบริเวณท่ีขับข่ี เปนระดับท่ีรถมีการขับเคล่ือนเอง โดยผูขับข่ีไมตองคอยเฝาดู
สภาพแวดลอม แตผูขับข่ียังตองพรอมเขามาควบคุมรถแทนไดอยูตลอด ความจุผูโดยสารขนาดไมนอยกวา 



๕ 
 

๒๐ ท่ีนั่ง เพื่อรองรับประชาชนและนักทองเท่ียวในเขตโบราณสถานและการดําเนินการตามแนวทางการ
ดําเนินงานและขอบเขตการดําเนินงานของโครงการนี้จะตองไดรับความเห็นชอบกอนทุกครั้ง รวมท้ัง
ขอบเขตงานและงบประมาณตองรองรับงานและคาใชจายท้ังโครงการ รวมการสรางรถบัสไฟฟาไรคนขับ
ดวย 

ตารางท่ี ๑ แผนการดําเนินงานการสรางรถบัสไฟฟาไรคนขับตนแบบดวยเทคโนโลยี5Gเพื่อรองรับ
ประชาชนและนักทองเท่ียวในเขตโบราณสถาน 

ขอ รายละเอียดแผน เดือน 

๑ 

จัดทําแผนรายละเอียดของ
โครงการรวมกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของและจัดสงรายงาน
ตอ กสทช. 

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

การสงมอบงาน ง.1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 

๑.๑ 

จัดทําแผนรายละเอียดของ
โครงการรวมกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ เชน หนวยงาน
การปกครองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
สํานักงานการทองเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สํานัก
ศิลปากรท่ี ๓ 
พระนครศรีอยุธยา และ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 1 
พระนครศรีอยุธยา เปนตน 
และจัดสงรายงานตอ 
กสทช.  

                        

        

๒ 

ทําการสํารวจ ออกแบบ 
และทดสอบการจําลอง
ระบบการขับเคลื่อนเสมือน
จริงของรถบัสไฟฟาไรคนขับ
บนเสนทางเขต
โบราณสถานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
ระยะทางรวมประมาณ ๒.๘ 
กิโลเมตร เพ่ือใหเกิดความ
ปลอดภัยกอนนําไปทดสอบ
จริง  

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

๒.๑ สํารวจพ้ืนท่ีการใชงานจรงิ                                 

๒.๒ สรางและทดสอบแบบการ                                 



๖ 
 

ขอ รายละเอียดแผน เดือน 

จําลองระบบการขับเคลื่อน
เสมือนจริงตามเสนท่ีสํารวจ 

๓ 

ออกแบบและสรางรถบัส
ไฟฟาไรคนขับขนาดไมนอย
กวา ๒๐ ท่ีน่ัง ดวย
เทคโนโลยี 5G อยางนอย
ระดับท่ี ๓ ดวยทีมนักวิจัย
หรือหนวยงาน
ภายในประเทศ พรอม
ประกันภัยรถ ชั้น ๑ 

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

๓.๑ 
ออกแบบรถบัสไฟฟาขนาด
ไมนอยกวา ๒๐ ท่ีน่ัง 

                        
        

๓.๒ 
สรางรถบัสไฟฟาขนาดไม
นอยกวา ๒๐ ท่ีน่ัง 

                        
        

๓.๓ 

จัดเตรียมอุปกรณและติดต้ัง
ระบบการควบคุมแบบไร
คนขับตามแบบการจําลอง
เสมือนจริง  

                        

        

๓.๔ 
ทดสอบและทําการบันทึก
ขอมูล  

            
        

๔ 
ออกแบบ สรางและติดต้ัง 
EVCharging Station แบบ
อัดประจุเร็ว  

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

๔.๑ 
ออกแบบและสราง
EVCharging Station แบบ
อัดประจุเร็วพรอมทดสอบ 

            
        

๔.๒ 
ติดต้ัง EVCharging 
Station แบบอัดประจุเร็ว 

            
        

๕ 

สํารวจ ติดต้ังโครงสราง
พ้ืนฐานตามจําเปนในการ
ทดสอบ เชื่อมตอเขากับ 
Core Network ของผู
ใหบริการโครงขาย
โทรศัพทมือถือ 5G และ
ออกแบบสราง Mobile 
Appication เพ่ือสื่อสาร
ระหวางรถบัสไฟฟาไร
คนขับกับประชาชนและ
นักทองเท่ียวผานระบบ

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 
ดังน้ี ผูโดยสารสามารถ
เรียกใชบริการรถบัสไฟฟา
ไรคนขับ และสามารถเห็น
การเคลื่อนท่ีของรถว่ิงได
แบบ Realtime 

๕.๑ 

สํารวจวางแผนโครงสราง
พ้ืนฐานในการทดสอบ
เชื่อมตอเขากับ Core 
Network ของผูใหบริการ
โครงขายโทรศัพทมือถือ 5G 
และออกแบบ Mobile 
Appicationเพ่ือสื่อสาร
ระหวางรถบัสไฟฟาไร
คนขับกับประชาชนและ
นักทองเท่ียวผานระบบ
เครือขาย 5G 

                   

        

๕.๒ 

ติดต้ังโครงสรางพ้ืนฐานตาม
จําเปนในการทดสอบ 
เชื่อมตอเขากับ Core 
Network ของผูใหบริการ
โครงขายโทรศัพทมือถือ 5G 
และสราง Mobile 
Appicationเพ่ือสื่อสาร
ระหวางรถบัสไฟฟาไร
คนขับกับประชาชนและ
นักทองเท่ียวผานระบบ
เครือขาย 5G 

                      

        

๕.๓ 
ทดสอบและทําการบันทึก
ขอมูล  

                      
        

๖ 

ทดสอบการใชงานของรถ
บัสไฟฟาไรคนขับตนแบบใน
พ้ืนท่ีทดสอบท่ีกําหนด และ
ทดสอบการใชงานจรงิของ
รถบัสไฟฟาไรคนขับตนแบบ
ท่ีว่ิงรวมกับรถท่ัวไปในทอง
ถนนจริง ซึ่งสามารถรองรับ
ผูโดยสารไมนอยกวา ๒๐ ท่ี
น่ัง จํานวน ๑ คัน ระยะทาง
ของการเดินรถรวม
ประมาณ ๒.๘ กิโลเมตร ใน

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



๘ 
 

ขอ รายละเอียดแผน เดือน 

พ้ืนท่ีเขตโบราณสถานรอบ
บึงพระรามของจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดังน้ี 

๖.๑ 

ทดสอบและเก็บขอมูลการ
ทํางานพ้ืนฐาน และ
ความสามารถของระบบ 
Sensor ตางๆ ของ 
Autonomous Vehicle 
ผานเครือขาย 5G 

            

        

๖.๒ 

ทดสอบการสื่อสาร 
Broadband ระหวาง 
Autonomous Vehicle 
กับ เครือขาย 5Gโดยการ
สงผานขอมูลภายในรถ หรือ
สิ่งแวดลอมกลับไป (C-
V2N)  

            

        

๖.๓ 

ทดสอบระบบควบคุมการ
ขับข่ี รถบัสไฟฟาไรคนขับ 
ระดับ 3 ระบบอัตโนมัติ
แบบมีเงื่อนไข (Condition 
Autonation) เปนระดับท่ี
รถมีการขับเคลื่อนเอง โดย
ผูขับข่ีไมตองคอยเฝาดู
สภาพแวดลอม แตผูขับข่ียัง
ตองพรอมเขามาควบคุมรถ
แทนไดอยูตลอด 

            

        

๖.๔ 
ทดสอบและทําการบันทึก
ขอมูล  

                        
        

๗ 

ทดสอบระบบการสื่อสาร
ระหวางรถบัสไฟฟาไร
คนขับกับประชาชนและ
นักทองเท่ียวดวย
Appicationใน Smart 
Phone ผานเครือขาย 5G 

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

๗.๑ 

ทดสอบระบบการสื่อสาร
ระหวางรถบัสไฟฟาไร
คนขับกับประชาชนและ
นักทองเท่ียว 

                        

        



๙ 
 

ขอ รายละเอียดแผน เดือน 

๘ 

ทดสอบระบบ EVCharging 
Station สําหรับรถบัสไฟฟา
ไรคนขับ พรอมระบบ
ควบคุม สั่งการ และการ
รายงานขอมูลพลังงาน
ไฟฟา ตามมาตรฐาน IEC 
15118-1 

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

๘.๑ 
ทดสอบระบบ EVCharging 
Station สําหรับรถบัสไฟฟา
ไรคนขับ 

                        
        

๘.๒ 
ทดสอบและทําการบันทึก
ขอมูลพลังงานไฟฟา ตาม
มาตรฐาน IEC 15118-1 

                        
        

๙ 

ศึกษาและรวบรวม เงื่อนไข
และขอกําหนดเบื้องตนท่ี
จําเปน สําหรับการกําหนด
นโยบายภาครัฐตอ
เทคโนโลยีรถไรคนขับ และ
การสื่อสารท่ีเกี่ยวของ 

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

๙.๑ 
ศึกษาและรวบรวมและจัด
สัมนาเชิงปฏิบัติการ  

                        
        

๙.๒ 

สรุปรายงานและนําเสนอ
ขอกําหนดเบื้องตนท้ังทาง
เทคนิคและดานความ
ปลอดภัย 

                        

        

๑๐ 
จัดทําเลมรายงานฉบับ
สมบูรณ 

            
        

๕. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ผูรับทุนโครงการทดลองการส่ือสารดวยระบบ 5Gสําหรับรถบัสไฟฟาไรคนขับตองรับผิดชอบ

ดําเนินงานตามขอบเขตของงานท่ีกําหนดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการและตามพันธะผูกพันตาม

สัญญารับทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อ

ประโยชนสาธารณะ ภายในกําหนดเวลา ๖๐๐ วัน (๒๐ เดือน) 

 

 

 



๑๐ 
 

๖. การจัดสรรเงินทุนสงเสริมและสนับสนุน 

  คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของ กสทช. จัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพื่อสงเสริม

และสนับสนุนงบประมาณโครงการทดลองการส่ือสารดวยระบบ 5G สําหรับรถไรคนขับในวงเงินท้ังส้ินไม

เกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบลานบาทถวน)(รวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจาย

ท้ังปวงแลว)  

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๗.๑ สรางความรวมมือกับหนวยงานตางๆในการเสริมสรางความกาวหนาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับ 

Intelligent Transportation Systemโดยใชระบบ 5Gรวมดวย 
๗.๒ แสดง Use case ความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี 5G 
๗.๓ ทดสอบการใชงานรถบัสไฟฟาไรคนขับตนแบบ AutonomousVehicleจริงภายในพื้นท่ีท่ี

กําหนด ผานการส่ือสาร5G 
๗.๔ ทดสอบเก็บขอมูลการทํางานพื้นฐาน และความสามารถของระบบ Sensor ตางๆ ของ 

Autonomous Vehicleทดสอบการส่ือสารBroadbandระหวาง Autonomous Vehicleกับเครือขาย 5G
ของโอเปอรเรเตอร พรอมท้ังบันทึกขอมูลทางสถิติ เชน Latency, Throughput เปนตน 

๘. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

๘.๑  มีความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อรวมวิจัย 
ทดสอบ ในการเสรมิสรางพัฒนาความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

๘.๒  แสดง Use case ความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี 5G 
๘.๓  ไดมีการเก็บขอมูลการทํางานพื้นฐาน การทํางานจริงของระบบ Autonomous Vehicle 

ขอเดน ขอดอย ทดสอบเก็บขอมูล และความสามารถของระบบ Sensor ตางๆ 
๘.๔  ไดรับผลการทดสอบการส่ือสาร Broadband ระหวาง Autonomous Vehicle กับ 

เครือขาย 5Gของโอเปอรเรเตอร พรอมท้ังบันทึกขอมูลทางสถิติ เชน Latency, Throughput เปนตน
จัดทําสรุปถึงขอกําหนดเบ้ืองตนสําหรับระบบ Autonomous Vehicle เบ้ืองตน เพื่อนํามาใชพิจารณา
กฏเกณฑขอกําหนดของหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของตอไป 

 
๙. คุณสมบัติผูขอรับการสงเสริมสนับสนุน 

  ผูมีสิทธิขอรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ เพื่อดําเนินการโครงการทดลองการส่ือสารดวย

ระบบ 5Gสําหรับรถไรคนขับจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  

   ๙.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

ผูมีสิทธิขอรับการสนับสนุนฯ จะตองมีคุณสมบัติท่ัวไปอยางนอยขอใดขอหนึ่ง 
ตอไปนี้ 

 ๙.๑.๑ เปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมกระจายเสียง อุตสาหกรรมโทรทัศน 
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทหนึ่งประเภทใด รวมท้ัง
อุตสาหกรรมตอเนื่องของประเภทนั้น 

 



๑๑ 
 

 ๙.๑.๒ เปนวิสาหกิจเริ่มตน หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ๙.๑.๓ เปนหนวยงานของรัฐ 
 ๙.๑.๔ เปนสถานศึกษา 
 ๙.๑.๕ เปนสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยท่ีมี

วัตถุประสงคในการดําเนินกิจการเพื่อประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ ท้ังนี้ ตองมี
วัตถุประสงคและการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน 

 
๙.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 

๙.๒.๑ ตองมี บุคลากรการดําเนินงานเปนผูมีความรู  ความชํานาญ และ

ประสบการณในการดําเนินงานในสาขาตางๆ ท่ีเกี่ยวของไมนอยกวา ๒ ป 

๙.๒.๒ ตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและได

แจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของ

ทางราชการ 

๙.๒.๓ กรณีผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติท่ี

กําหนดดังกลาวขางตน ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการพิจารณายกเวน ผอนผัน 

โดยคํานึงถึงความรู ความชํานาญ ประสบการณและความพรอมในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ

โครงการ 

๑๐. การยื่นขอรับการสงเสริมและสนับสนุน 

ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากกองทุนวิจัยเพื่อสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณโครงการ
สรางรถบัสไฟฟาไรคนขับตนแบบรวมกับการส่ือสารดวยโมบายแอปพลิเคชันระหวางรถบัสไฟฟาไรคนขับ
กับประชาชนและนักทองเท่ียวดวยเทคโนโลยี 5G ในเขตโบราณสถาน ตองศึกษา ทําความเขาใจ และ
ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ หรือขอบังคับอื่นใดท่ีสํานักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ประกาศกําหนด และยื่นจัดทําขอเสนอขอรับการสงเสริมและสนับสนุน ดังนี้ 

  ๑๐.๑ จัดทําขอเสนอดานรายละเอียดการดําเนินโครงการ อยางนอยตองมีรายละเอียด ดังนี้  

    ๑๐.๑.๑  เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูยื่นขอรับการสงเสริมและสนับสนุน 

    ๑๐.๑.๒ ขอเสนอทางดานเทคนิค โดยอยางนอยตองมีหัวขอและรายละเอียดตอไปนี้ 

(๑) แผนการดําเนินงาน ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด แนวทางและวิธีการ

ดําเนินงาน (Methodology) และข้ันตอนการทํางานรวมถึงกรอบ

ระยะเวลาดําเนินงานในแตละกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

โครงการในแตละขอ เพื่อใหไดผลตามท่ีระบุไวในขอเสนอโครงการ (TOR) 

(๒)  การบริหารโครงการ ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบโครงสรางการ

ดําเนินงานของโครงการพรอมภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ และปริมาณ

งาน (Man-Month) 



๑๒ 
 

(๓)  บุคลากร ตองเสนอบุคลากรในตําแหนงตางๆ ท่ีรวมปฏิบัติงาน พรอมสง

รายละเอียดคุณวุฒิ ประสบการณการทํางาน และผลงาน พรอมลงรายมือ

ช่ือเจาของประวัติ และวัน เดือน ป  

(๔)  ผลงานและประสบการณของหนวยงานและของคณะผูดําเนินโครงการ

ท้ังหมด 

  ๑๐.๒ ขอเสนอทางดานเงินทุนท่ีขอรับการสงเสริมและสนับสนุน โดยใหจัดทําขอเสนอคาใชจาย

รวมของโครงการท่ีสอดคลองกับขอเสนอทางดานเทคนิค อยางนอยตองมีรายละเอียดการแจกแจงคาใชจาย 

เพื่อประกอบการพิจารณาดวย อนึ่งขอเสนอดานราคาจะตองมีความสอดคลองกับหลักเกณฑตามท่ี

คณะกรรมการประกาศกําหนด 

  ๑๐.๓ ขอเสนออื่นๆ ตามแนวคิดและวิธีดําเนินงานโครงการของผูขอรับการสงเสริมและ

สนับสนุนจากเงินกองทุน (ถามี) 

๑๑. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกผูไดรับทุน 

  ๑๑.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุน จะพิจารณาคัดเลือกขอเสนอของผูขอรับทุนฯ ตามประกาศ

คณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใชจายเงิน กองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ หมวด ๒ การจาย

เงินกองทุน ประเภทท่ี ๒ โดยวิเคราะหความเหมาะสม คุณภาพและประสิทธิภาพของขอเสนอทางเทคนิค 

เปรียบเทียบกับความเหมาะสมของขอเสนอดานเงินทุนท่ีขอรับการสงเสริมและสนับสนุน โดยคํานึงถึง

ความสําเร็จของโครงการ 

  ๑๑.๒ กรณีจําเปนเพื่อประโยชนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือของ กสทช. 

จะเชิญผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน มาช้ีแจงหรือใหขอเท็จจริงเพิ่มเติมในรายละเอียด

ขอเสนอ และหรือใหสงขอมูล เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน 

  ๑๑.๓  คณะกรรมการบริหารกองทุน สงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเนื้อหาในขอบเขตงานสวนใด

สวนหนึ่งหรือท้ังหมด และอาจพิจารณาจัดสรรทุนในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด

ตามความเหมาะสม หรืออาจจัดสรรเงินสนับสนุนใหกับผูขอรับการสนับสนุนจํานวนรายเดียวหรือมากกวา

หนึ่งรายก็ได รวมท้ังไมพิจารณาและหรือยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนในโครงการท่ีกําหนด โดยไมตองแจง

ใหผูมีสิทธิรับทุนทราบ ท้ังนี้เพื่อประโยชนของรัฐเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของคณะกรรมการฯ เปน

เด็ดขาด ผูมีสิทธิขอรับทุนจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได 

  ๑๑.๔ คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยเลขานุการกองทุนหรือบุคคลท่ีเลขานุการกองทุน

มอบหมาย จะแจงผลการพิจารณาคัดเลือกผูไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนเปนหนังสือใหทราบ

โดยตรงตอไป 

 
 



๑๓ 
 

๑๒. การทําสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา  

   ๑๒.๑ ผูไดรับการคัดเลือกใหเปนผูไดรับเงินทุนโครงการ(ผูรับทุน) ตองทําสัญญารับทุนวิจัยและ

พัฒนากับสํานักงาน กสทช. (ผู ให ทุน) ตามแบบสัญญาท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด  

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดหนังสือแจงผลการพิจารณาคัดเลือก 

   ๑๒.๒ กรณีผูไดรับการคัดเลือกมีเหตุจําเปนไมสามารถเขาทําสัญญาไดภายในเวลาท่ีกําหนดตาม

ขอ ๑๒.๑ ใหช้ีแจงแสดงเหตุผลความจําเปนในการขอขยายเวลาทําสัญญาเปนหนังสือ แตท้ังนี้ไมเกินสิบหา

วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง ท้ังนี้ เปนอํานาจของประธานกรรมการบริหารกองทุนท่ีจะพิจารณาอนุมัติ

ใหขยายเวลาได  

๑๓. การสงมอบผลงาน 

   ผูรับทุนตองสงมอบผลงาน ดําเนินงานใหเปนไปตามสัญญาและมีหนาท่ี จัดทํารายงาน

ความกาวหนาของการดําเนินโครงการสรางรถบัสไฟฟาไรคนขับตนแบบรวมกับการส่ือสารดวยโมบายแอป

พลิเคชันระหวางรถบัสไฟฟาไรคนขับกับประชาชนและนักทองเท่ียวดวยเทคโนโลยี 5G ในเขตโบราณสถาน

โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานโครงการฯ ดังตอไปนี้ 

๑๓.๑ รายงานความกาวหนาของโครงการ  

๑๓.๑.๑ รายงานฉบับท่ี ๑รายงานผลการศึกษาเบ้ืองตน รายงานความกาวหนาของ

โครงการฉบับท่ี ๑ ตามตารางท่ี ๑ ขอ ๑ (๑.๑) อยางนอยประกอบดวย รายช่ือหนวยงานความรวมมือใน

การดําเนินงาน พรอมแผนการดําเนินโครงการโดยละเอียด ไดแก รูปแบบ/วิธีการดําเนินงาน ข้ันตอนและ

ระยะเวลาการดําเนินงานโดยแผนการดําเนินงานจะตองมีความชัดเจนสมบูรณและนําไปปฏิบัติไดจริง

ภายใน๓๐ วัน (๑ เดือน) นับถัดจากไดทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนาในลักษณะเอกสารส่ิงพิมพและ

แฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๗ ชุด    

๑๓.๑.๒ รายงานฉบับท่ี ๒ รายงานความกาวหนาฉบับท่ี ๑ ตามตารางท่ี ๑ ขอ ๒ (๒.๑-

๒.๒), 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) นับถัดจากไดทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา ใน

ลักษณะเอกสารส่ิงพิมพและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๗ ชุด โดยมี  

๑๓.๑.๓ รายงานฉบับท่ี ๓ รายงานความกาวหนาฉบับท่ี ๒  ตามตารางท่ี 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

เอกสารส่ิงพิมพและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๗ ชุด   

๑๓.๑.๔  รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ตามตารางท่ี ๑ ขอ ๑๐ กําหนดภายใน 

๖๐๐ วัน (๒๐ เดือน) นับถัดจากไดทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนาในลักษณะเอกสารส่ิงพิมพและ

แฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๗ ชุด 

๑๓.๒ รายงานผลท่ีไดรับจากการใชจายเงินทุนตอสํานักงาน กสทช. ตามแบบและระยะเวลาท่ี

สํานักงานกําหนด 



๑๔ 
 

๑๔. การจายเงินทุน 

  สํานักงาน กสทช. จะจายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ใหผูรับทุนสงเสริมและสนับสนุนตามโครงการทดลองการ

ส่ือสารดวยระบบ 5G สําหรับรถไรคนขับโดยมีรายละเอียดการแบงจายเงินทุนดังนี้ 

๑๔.๑ งวดท่ี ๑ กําหนดจายรอยละ ๓๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับทุน

ไดรายงานความกาวหนาของโครงการฉบับท่ี ๑ ตามขอ ๑๓.๑.๑ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตาม

สัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว 

๑๔.๒ งวดท่ี ๒ กําหนดจายรอยละ ๓๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับทุน

ไดรายงานความกาวหนาของโครงการฉบับท่ี ๒ ตามขอ ๑๓.๑.๒ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตาม

สัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรยีบรอยแลว 

๑๔.๓ งวดท่ี ๓ กําหนดจายรอยละ ๓๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับทุน

ไดรายงานความกาวหนาของโครงการฉบับท่ี ๓ ตามขอ ๑๓.๑.๓ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตาม

สัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรยีบรอยแลว 

๑๔.๔ งวดท่ี ๔ กําหนดจายรอยละ ๑๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับทุน

ไดรายงานความกาวหนาของโครงการฉบับท่ี ๔ ตามขอ ๑๓.๑.๔ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตาม

สัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรยีบรอยแลว 

๑๕. การติดตามและประเมินผลงาน 

  ๑๕.๑  สํานักงาน กสทช. จะแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญญารับทุนวิจัยและ

พัฒนา เพื่อตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงาน และตรวจรับรองรายงานความกาวหนา เพื่อประกอบการ

พิจารณาอนุมัติจายเงินแกผูรับทุนตอไป 

  ๑๕.๒  ตลอดระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการผูรับทุนตองใหความรวมมือและอํานวยความ

สะดวกแกคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญญารับทุนวิจัยและ

พัฒนา หรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ในการเขาตรวจเยี่ยมชมและหรือติดตามความกาวหนาของ

ดําเนินงานตามโครงการ ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. มีอํานาจเรียกใหผูรับทุนมาช้ีแจงหรือสงขอมูลเอกสารใด ๆ 

ประกอบการติดตามและประเมินผลงานได 

๑๖. ขอสงวนสิทธิในผลงาน และหรือเง่ือนไขตาง ๆ ในการสงมอบผลงานตามโครงการ  

  ๑๖.๑ กรรมสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญาในผลงานใหเปนของผูใหทุนแตเพียงผูเดียว เวนแตมี

การตกลงกันเปนอื่น ในสวนของครุภัณฑท่ีใชในการดําเนินการวิจัยและครุภัณฑท่ีเกิดข้ึนจากการทําวิจัยใน

โครงการใหเปนของผูใหทุนแตเพียงผูเดียว เวนแตจะสงมอบใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือมีการตกลงกันเปนอื่น 

………………………………………………….. 


	๘. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

