
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
การคัดเลือกผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ 
เพื่อดําเนินโครงการจัดทําดัชนีช้ีวัดระดับของผลกระทบสําหรับบริการดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคม 

(Impact Indicator for Digital Service in Telecommunications)  
 

------------------------------------ 
๑. หลักการและเหตุผล 
  
 เนื่องจากการพัฒนาดานเทคโนโลยีส่ือสารไรสายของประเทศไทยกาวหนาอยางเร็ว กําลังจะเขาสู
ยุค 5G อยางเต็มรูปแบบดวยการขับเคล่ือนของสํานักงาน กสทช. ทําใหการส่ือสารผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี
เปล่ียนรูปแบบไปอยางเร็วและไมเหมือนเดิม มีการส่ือสารท้ังเสียง ขอความ และมัลติมีเดียผานแอปพลิเค
ชันท่ีใหบริการผานอินเทอรเน็ตในรูปแบบบริการดิจิทัลหรือท่ีเรียกวาบริการประเภท over-the-top (OTT) 
กลาวคือผูบริโภคทุกวันนี้กําลังนิยมใชงานบริการ Social Media อยางมาก มีจํานวนบัญชีจากในประเทศ
ไทยรวมกันกวา 50 ลานบัญชี และแอปพลิเคชันท่ีไดรับความนิยมติด 1 ใน 5 อันดับคือ Facebook และ 
Line จากขอมูลของ Digital 2020: Thailand จัดทําโดย WeAreSocial และ Hootsuite ซึ่งท้ัง 2 แอป
พลิเคชัน เปนเพียงตัวอยางของบริการดิจิทัลท่ีผูบริโภคใชในการโทรและสงขอความหากันโดยไมมีคาใชจาย
แทนท่ีบริการ Voice SMS และ MMS อยางมีนัยสําคัญในระดับท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่อง  
 ลักษณะท่ีสําคัญและเปนขอไดเปรียบในการแขงขันของบริการดิจิทัลคือการใชบริการไดโดยไมมี
คาใชจาย หรือคาใชจายตํ่ากวาบริการโทรคมนาคมแบบเดิมมาก และในปจจุบันไมไดอยูในระบบการกํากับ
ดูแลดวยใบอนุญาตในกิจการโทรคมนาคมทําใหไมมีตนทุนในการกํากับดูแลอีกดวย แมวาในมุมหนึ่งบริการ
ดิจิทัลเหลานี้อาจเปนทางเลือกท่ีเปนประโยชนตอผูใชบริการ ทําใหไดใชงานบริการท่ีคลายคลึงกับบริการ
โทรคมนาคมแบบไมเสียคาใชจาย กลาวคือ สามารถโทรหากันผาน Application ไดฟรี สงขอความ ภาพ 
และวิดีโอหากันไดไมจํากัด แตในอีกมุมหนึ่งบริการดิจิทัลเหลานี้ซึ่งสวนใหญเปนของตางชาติก็มีการใชงาน
ทรัพยากรโทรคมนาคมของประเทศในระดับท่ีสูงและเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ตามการใชงานของผูบริโภค ไมวาจะ
เปนการใชงานโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไรสายผานโครงขายของผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีของ
ไทย หรือโครงขายของผูใหบริการอินเทอรเน็ตแบบประจําท่ีของไทย นอกจากนั้น บริการดิจิทัลเหลานี้ยัง
กอใหเกิดความกังวลในเรื่องผลกระทบตอการแขงขันในตลาดโทรคมนาคมไทยเนื่องจากอาจเปนไดท้ัง
บริการทดแทนหรอืบริการท่ีสงเสริมกันกับบริการโทรคมนาคมแบบเดิม อาทิ บริการโทรผาน Application 
ตางๆ ใน Smart Phone อาจทดแทนบริการโทรแบบเดิมไดแตก็สงเสริมบริการอินเทอรเน็ต ซึ่งทําให
ผูใชงานอาจเนนซื้อรายการสงเสริมการขายท่ีมีปริมาณการใชงานดาตามากกวาจํานวนนาทีการโทร หรือ
อาจไมตองการนาทีการโทรเลยก็ได เปนตน 
 แมวาในปจจุบันยังไมมีการกํากับดูแลบริการดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคมภายใตระบบใบอนุญาต 
แตดวยแนวโนมของผลกระทบจากบริการดิจิทัลเหลานี้ท่ีจะเพิ่มข้ึนไดในอนาคต ซึ่งเปนส่ิงท่ีไดรับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ ดังเห็นไดจากท่ีสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International 
Telecommunication Union: ITU) ไดมีการศึกษาในเรื่องนี้และมีขอแนะนําท่ี Recommendation ITU-
T D.262 ในป ๒๕๖๒ ในการกําหนดนิยามของบริการดิจิทัลหรือ OTT ไววา “An application accessed 
and delivered over the public Internet that may be a direct technical/functional 
substitute for traditional international telecommunication services.” ซึ่งหมายถึง Application 
ท่ีสามารถเขาถึงไดบนอินเทอรเน็ตและอาจทดแทนบริการโทรคมนาคมแบบเดิมไดท้ังในเชิงเทคนิคและการ



๒ 

 

ใชงาน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาและจัดทําดัชนีช้ีวัดระดับของผลกระทบสําหรับบริการดิจิทัล
ในกิจการโทรคมนาคมในมิติท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนการติดตามและเฝาระวังผลกระทบของบริการดิจิทัลท่ี
ใหบริการโทรคมนาคม ท่ีมีตอสภาพแวดลอมของกิจการโทรคมนาคมไทย ประกอบกับเปนเครื่องช้ีวัดใน
การกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลท่ีเหมาะสมและเปนรูปธรรมตอไป 
 ในการนี้ สํานักงาน กสทช. โดยสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาจะดําเนินการคัดเลือกผูขอรับการ
สงเสริมสนับสนุนเงินกองทุน ประเภทท่ี ๒ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะดังกลาวขางตน
ตอไป 

๒. ความเช่ือมโยงและสอดคลองกับแผนแมบท หรือแผนยุทธศาสตร กสทช. 
๒.๑ พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๒ โดยมีวัตถุประสงคท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
 มาตรา ๕๒ (๒) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรส่ือสาร การวิจัยและพัฒนา

ดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม รวมท้ังความสามารถในการรูเทาทันส่ือ
เทคโนโลยีดานการใชคล่ืนความถ่ี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ 
ผูสูงอายุ หรือผูดอยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

  มาตรา ๕๒ (๔) สนับสนุน สงเสริม และคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียง กิจการ 
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

๒.๒ แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร ท่ี ๖ 
สนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เพื่อสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีไปใชในการเสริมสรางระบบ
นิเวศดิจิทัล ผานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ  

๒.๓ แผนยุทธศาสตร สํานักงาน กสทช. ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตรท่ี ๓ 
เสริมสรางความเขมแข็งดานดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ภายใตกลยุทธสนับสนุนการยกระดับ
ขีดความสามารถในการเขาถึงและการใชประโยชนจากบริการกิจการกระจายเสียง โทรทัศน และ
โทรคมนาคมของประชาชน และใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพื่อศึกษาและวิเคราะหสถานการณของบริการดิจิทัลประเภท over-the-top (OTT) ใน

กิจการโทรคมนาคม 
๓.๒ เพื่อศึกษาผลกระทบของบริการดิจิทัลประเภท OTT ในกิจการโทรคมนาคม ท่ีมีตอ

โครงสรางพื้นฐานหรือโครงขายโทรคมนาคม สภาพแวดลอมการแขงขันในตลาดโทรคมนาคม และบริการ
โทรคมนาคม 

๓.๓ เพื่อจัดทําดัชนีช้ีวัดระดับของผลกระทบสําหรับบริการดิจิทัลประเภท OTT ในกิจการ
โทรคมนาคมในประเทศไทย 

๓.๔ เพื่อจัดทําแนวนโยบายในการกํากับดูแลบริการดิจิทัลประเภท OTT ในกิจการ
โทรคมนาคม ตามดัชนีช้ีวัดระดับของผลกระทบสําหรับบริการดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย 

๔. ขอบเขตการดําเนินงาน 



๓ 

 

 ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ท่ีไดรับการคัดเลือก (ผูรับทุน) จะตองนําเงินทุน
ท่ีไดรับการสงเสริมและสนับสนุน ไปดําเนินการโครงการจัดทําดัชนีช้ีวัดระดับของผลกระทบสําหรับบริการ
ดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคม โดยมีภาระหนาท่ีรับผิดชอบตามขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี ้  

๔.๑  วิเคราะหสภาพตลาด หรือสถานการณของบริการดิจิทัลประเภท OTT ในกิจการ
โทรคมนาคม  พรอมนําเสนอกรอบแนวคิดท่ีประกอบดวยทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร หรือองคความรูดานใน
แขนงอื่นท่ีอาศัยการประยุกตใชหลักการทางเศรษฐศาสตร ในการจัดทําดัชนีช้ีวัดระดับของผลกระทบ
สําหรับบริการดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคมใน ๓ มิติ ดังนี้  

 ๔.๑.๑ มิ ติด านผลกระทบตอ โครงสร างพื้น ฐาน โทรคมนาคม ไดแก  โครงข าย
โทรศัพทเคล่ือนท่ี และโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย เปนอยางนอย 

 ๔.๑.๒ มิติดานผลกระทบตอสภาพภูมิทัศนการแขงขัน (Competitive Landscape) ใน
กิจการโทรคมนาคมของไทย 

 ๔.๑.๓ มิติดานผลกระทบตอบริการโทรคมนาคมตามท่ีไดรับอนุญาตจาก กสทช.  
๔.๒  วิเคราะห และเปรียบเทียบสภาพตลาด หรือสถานการณและการกํากับดูแลบริการดิจิทัล

ประเภท OTT ในกิจการโทรคมนาคม ตามขอ ๔.๑ ในตางประเทศ ไดแก ทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ 
อเมริกาใต แอฟริกา และโอเชียเนีย อยางนอยทวีปละ 1 ประเทศ หรือจํานวนรวมไมนอยกวา 6 ประเทศ 
ตามขอจํากัดของขอมูล โดยในจํานวนนี้ตองมีการนําเสนอขอมูลการวิเคราะหท่ีไดจากการสัมภาษณผูให
บริการดิจิทัลประเภท OTT ในกิจการโทรคมนาคม หรือผูเช่ียวชาญ หรือผูเกี่ยวของ อยางนอย 2 ประเทศ 

๔.๓  สํารวจและวิเคราะหการเลือกใชบริการดิจิทัลประเภท OTT ในกิจการโทรคมนาคม พรอม
นําเสนอปจจัยท่ีมีผลตอความตองการใชงาน โดยใชเครื่องมือทางสถิติและเศรษฐมิติ เชน แบบจําลองการ
วิเคราะหแบบ Discrete Choice Model (DCM) การประมาณการดวย Logistic Regression การ
ประมาณการดวยสมการโครงสราง หรือ Structural Equation Model (SEM) Exploratory Factor 
Analysis (EFA) และ Confirmatory Factor Analysis (CFA) เปนตน ท้ังนี้สามารถใชเครื่องมือการ
วิเคราะหอื่นไดตามความเหมาะสมและขอจํากัดของขอมูล โดยขอมูลท่ีจะใชวิเคราะหตองประกอบดวย 

 ๔.๓.๑ การสํารวจกลุมตัวอยางประชากรตามหลักสถิติไมนอยกวา ๕,๐๐๐ ตัวอยาง  
โดยครอบคลุมพื้นท่ี 5 พื้นท่ีของประเทศ ไดแก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต 
และ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครอบคลุมปจจัยตางๆ ท่ีจําเปนในการศึกษาผลกระทบของบริการ
ดิจิทัลประเภท OTT ในกิจการโทรคมนาคม ท่ีมีตอโครงสรางพื้นฐานหรือโครงขายโทรคมนาคม 
สภาพแวดลอมการแขงขันในตลาดโทรคมนาคม และบริการโทรคมนาคม 

 ๔.๓.๒ การสํารวจความเห็นผูใหบริการโทรคมนาคมท่ีมีสวนเกี่ยวของกับบริการดิจิทัล
ประเภท OTT ในกิจการโทรคมนาคม โดยใชแบบสอบถามหรือการสัมภาษณเชิงลึก 

๔.๔ จัดทําดัชนี ช้ีวัดระดับของผลกระทบสําหรับบริการดิจิทัลประเภท OTT ในกิจการ
โทรคมนาคมตามมิติตางๆ ตามขอ ๔.๑ ท่ีคํานึงถึงปจจัยท่ีมีผลตอความตองการใชงาน ตามขอ ๔.๒ และ
นําเสนอแนวโนมการเปล่ียนแปลงของดัชนีในระยะเวลาอีก ๑๐ ปเปนอยางนอย พรอมระบุจุดหรือชวง
ระยะเวลาท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญ 

๔.๕ จัดทําขอเสนอแนะและแนวนโยบายในการกํากับดูแลบริการดิจิทัลประเภท OTT ในกิจการ
โทรคมนาคมในประเทศไทย ตามดัชนีช้ีวัดตามขอ ๔.๔ และสอดคลองหรือไมขัดกับแนวทางการกํากับดูแล
ในสากลท่ีไดตามขอ ๔.๒ โดยขอเสนอแนะและแนวนโยบายประกอบดวย 

 ๔.๕.๑ การจัดกลุมและรายช่ือของบริการดิจิทัลประเภท OTT ในกิจการโทรคมนาคม 



๔ 

 

 ๔.๕.๒ การใชดัชนีช้ีวัดในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางการกํากับดูแล 
 ๔.๕.๓ การมุงเนนในดานโครงสรางพื้นฐานหรือโครงขายโทรคมนาคม สภาพแวดลอมการ

แขงขันในตลาดโทรคมนาคม และบริการโทรคมนาคมท่ีไดรับผลกระทบ  
๔.๖ จัดประชุมและนําเสนอผลการศึกษาฉบับสมบูรณใหบุคลากรของสํานักงาน กสทช. และ

ผูเกี่ยวของตามท่ีสํานักงาน กสทช. กําหนด อยางนอย ๑ ครั้ง โดยมีผูเขารวมรวมกันท้ังส้ินไมนอยกวา 80 
คน  

๔.๗ ประเมินผล สรุปผล และประเมินผลสัมฤทธิ์ภาพรวมของโครงการตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนด 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในกําหนดเวลา ๓๖๐ วัน (๑๒ เดือน)  

๖. การจัดสรรเงินทุนสงเสริมและสนับสนุน 
 วงเงินท้ังส้ินไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบลานบาทถวน) (รวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษี
อากรอื่น ๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว)  

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๗.๑ มีเครื่องมีเชิงปริมาณเปนแนวทางการกําหนดนโยบายหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบริการ

ดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคมประเภท OTT ในประเทศไทยใน ๓ มิติ ไดแก  
 ๗.๑.๑ มิติดานผลกระทบตอโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม  
 ๗.๑.๒  มิติดานผลกระทบตอสภาพภูมิทัศนการแขงขัน (Competitive Landscape) ใน

กิจการโทรคมนาคมของไทย  
 ๗.๑.๓ มิติดานผลกระทบตอบริการโทรคมนาคมตามท่ีไดรับอนุญาตจาก กสทช.  
๗.๒ มีความเขาใจในความตองการและพฤติกรรมการใชงานบริการดิจิทัลในกิจการ

โทรคมนาคมประเภท OTT ในประเทศไทย  
๗.๓ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณหรือแนวทางการกํากับดูแลบริการดิจิทัลใน

กิจการโทรคมนาคมประเภท OTT ในตางประเทศ 
๗.๔ มีแนวทางการกําหนดนโยบายหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบริการดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคม

ประเภท OTT ในประเทศไทยโดยอาศัยเครื่องมีเชิงปริมาณท่ีพัฒนาข้ึน   

๘. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
๘.๑ ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
 ๘.๑.๑   รายงานวิเคราะหท่ีมีเนื้อหา ขอบเขต วิธีการและผลการศึกษาครอบคลุม

รายละเอียดตางๆ ดังตอไปนี้ 
(๑) ผลการศึกษาสภาพตลาด หรือสถานการณของบริการดิจิทัลในกิจการ

โทรคมนาคมประเภท OTT  ในประเทศไทย  
(๒) ผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในดานสภาพตลาด หรือสถานการณของ

บริการดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคมประเภท OTT  ในตางประเทศ  
(๓) ผลการศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับบริการดิจิทัลในกิจการ

โทรคมนาคมประเภท OTT ของประเทศไทย  



๕ 

 

(๔) ผลการวิจัยศึกษาเชิงคุณภาพและปริมาณจากกลุมผูใชงานและผูใหบริการ 
ในเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความตองการใชงานและการเลือกใชบริการดิจิทัลใน
กิจการโทรคมนาคมประเภท OTT 

(๕) ดัชนีช้ีวัดระดับของผลกระทบสําหรับบริการดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคม 
ประเภท OTT ในประเทศไทย  

(๖) แบบจําลองเพื่อใชในการวิเคราะหการเลือกใชบริการดิจิทัลในกิจการ
โทรคมนาคมประเภท OTT และปจจัยท่ีมีผลตอความตองการใชงาน  

(๗) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการกํากับดูแลบริการ ดิจิทัลในกิจการ
โทรคมนาคมประเภท OTT ในประเทศไทย 

 ๘.๑.๒   มีดัชนีช้ีวัดวัดระดับของผลกระทบสําหรับบริการดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคม
ประเภท OTT ในประเทศไทย 

 ๘.๑.๓   มีรางแนวนโยบายในการกํากับดูแลบริการดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคมประเภท 
OTT ตามดัชนีช้ีวัดระดับของผลกระทบ และสอดคลองกับแนวทางท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล  

 ๘.๑.๔  มีการประชุมและนําเสนอผลการศึกษาฉบับสมบูรณใหบุคลากรของสํานักงาน 
กสทช. และผูเกี่ยวของตามท่ีสํานักงาน กสทช. กําหนด อยางนอย ๑ ครั้ง โดยมีผูเขารวมรวมกันท้ังส้ินไม
นอยกวา ๘๐ คน 

 
๘.๒ ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ 
 ๘.๒.๑  มีแนวทางในการกําหนดนโยบายหรือแนวปฏิบัติสําหรับการกํากับดูแลบริการดิจิทัล

ในกิจการโทรคมนาคมประเภท OTT  
 ๘.๒.๒ มีเครื่องมือเชิงปริมาณในการเฝาติดตามสถานการณการเปล่ียนแปลงของสภาวะ

การใหบรกิารดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคมประเภท OTT ในประเทศไทย 
 ๘.๒.๓ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูและความเขาใจรวมกันระหวางสํานักงาน กสทช. ผู

ใหบริการและผูใชบริการ ถึงการเปล่ียนแปลงของสภาวะการใหบริการโทรคมนาคมท่ีไดรับผลกระทบจาก 
บริการประเภท OTT  

๙. คุณสมบัติผูขอรับการสงเสริมสนับสนุน 

  ผูมีสิทธิขอรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ เพื่อดําเนินการโครงการจัดทําดัชนีช้ีวัดระดับ
ของผลกระทบสําหรับบริการดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคมจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  

๙.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
๙.๑.๒ เปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมกระจายเสียง อุตสาหกรรมโทรทัศน 

อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง 

๙.๑.๓ เปนหนวยงานของรัฐ ไดแก  
(๑) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ินท่ีมีการจัด

ระเบียบบริหารราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือตามกฎหมายอื่น 
(๓) หนวยงานอื่นของรัฐ 



๖ 

 

(๔) หนวยงานภายในของหนวยงานรัฐตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
๙.๑.๔ เปนสถานศึกษา ไดแก สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
๙.๑.๕ เปนสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยท่ีมีวัตถุประสงค

ในการดําเนินกิจการเพื่อประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ โดย
มีวัตถุประสงค และการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน 

๙.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
๙.๑.๖  ตองมีบุคลากรผูมีความรู ความชํานาญ และประสบการณในการดําเนินงานทาง 

วิชาการและทางวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับงานดานเศรษฐศาสตร หรือดานการ
วิเคราะหขอมูลเชิงเศรษฐศาสตร และดานการวิเคราะหนโยบายภาครัฐ ไมนอย
กวา ๕ ป  

๙.๑.๗ ตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจง
เวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท้ิง
งานตามระเบียบของทางราชการ 

๙.๓ กรณีผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีกําหนดดังกลาว
ขางตน ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการพิจารณายกเวน ผอนผัน โดยคํานึงถึง
ความรู ความชํานาญ ประสบการณและความพรอมในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ 

๑๐. การยืน่ขอรับการสงเสริมและสนับสนุน 

  ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากกองทุนวิจัยเพื่อสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณโครงการ
จัดทําดัชนีช้ีวัดระดับของผลกระทบสําหรับบริการดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคมตองศึกษา ทําความเขาใจ 
และปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ หรือขอบังคับอื่นใดท่ีสํานักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการ
บริหารกองทุน ประกาศกําหนด และยื่นจัดทําขอเสนอขอรับการสงเสริมและสนับสนุน ดังนี ้

  ๑๐.๑ จัดทําขอเสนอดานรายละเอียดการดําเนินโครงการ อยางนอยตองมีรายละเอียด ดังนี้  

    ๑๐.๑.๑  เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูยื่นขอรับการสงเสริมและสนับสนุน 

    ๑๐.๑.๒  ขอเสนอทางดานเทคนิค โดยอยางนอยตองมีหัวขอและรายละเอียดตอไปนี้ 
(๑) แผนการดําเนินงาน ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด แนวทางและวิธีการ

ดําเนินงาน (Methodology) และข้ันตอนการทํางานรวมถึงกรอบระยะเวลา
ดําเนินงานในแตละกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการในแต
ละขอ เพื่อใหไดผลตามท่ีระบุไวในขอเสนอโครงการ (TOR) 

(๒)  การบริหารโครงการ ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบโครงสรางการ
ดําเนินงานของโครงการพรอมภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ และปริมาณ
งาน (Man-Month) 

(๓)  บุคลากร ตองเสนอบุคลากรในตําแหนงตางๆ ท่ีรวมปฏิบัติงาน พรอมสง
รายละเอียดคุณวุฒิ ประสบการณการทํางาน และผลงาน พรอมลงรายมือ
ช่ือเจาของประวัติ และวัน เดือน ป  

(๔)  ผลงานและประสบการณของหนวยงานและของคณะผูดําเนินโครงการ
ท้ังหมด 



๗ 

 

  ๑๐.๒ ขอเสนอทางดานเงินทุนท่ีขอรับการสงเสริมและสนับสนุน โดยใหจัดทําขอเสนอคาใชจาย
รวมของโครงการท่ีสอดคลองกับขอเสนอทางดานเทคนิค อยางนอยตองมีรายละเอียดการแจกแจงคาใชจาย 
เพื่อประกอบการพิจารณาดวย อนึ่งขอเสนอดานราคาจะตองมีความสอดคลองกับหลักเกณฑตามท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

  ๑๐.๓ ขอเสนออื่น ๆ 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 โดยวเิคราะหความเหมาะสม คุณภาพและประสิทธิภาพของขอเสนอทางเทคนิค 
เปรียบเทียบกับความเหมาะสมของขอเสนอดานเงินทุนท่ีขอรับการสงเสริมและสนับสนุน โดยคํานึงถึง
ความสําเร็จของโครงการ 

  ๑๑.๒ กรณีจําเปนเพื่อประโยชนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือของ กสทช. 
จะเชิญผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน มาช้ีแจงหรือใหขอเท็จจริงเพิ่มเติมในรายละเอียด
ขอเสนอ และหรือใหสงขอมูล เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน 

  ๑๑.๓  คณะกรรมการบริหารกองทุน สงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเนื้อหาในขอบเขตงานสวนใด
สวนหนึ่งหรือท้ังหมด และอาจพิจารณาจัดสรรทุนในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
ตามความเหมาะสม หรืออาจจัดสรรเงินสนับสนุนใหกับผูขอรับการสนับสนุนจํานวนรายเดียวหรือมากกวา
หนึ่งรายก็ได รวมท้ังไมพิจารณา และหรือยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนในโครงการท่ีกําหนด โดยไมตองแจง
ใหผูมีสิทธิรับทุนทราบ ท้ังนี้เพื่อประโยชนของรัฐเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของคณะกรรมการฯ 
เปนเด็ดขาด ผูมีสิทธิขอรับทุนจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได 

  ๑๑.๔ คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยเลขานุการกองทุนหรือบุคคลท่ีเลขานุการกองทุน
มอบหมาย จะแจงผลการพิจารณาคัดเลือกผูไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนเปนหนังสือใหทราบ
โดยตรงตอไป 

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 
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   ผูรับทุนตองสงมอบผลงาน ดําเนินงานใหเปนไปตามสัญญาและมีหนาท่ี จัดทํารายงาน
ความกาวหนาของการดําเนินโครงการจัดทําดัชนีช้ีวัดระดับของผลกระทบสําหรับบริการดิจิทัลในกิจการ
โทรคมนาคมดังตอไปนี้  

๑๓.๑ รายงานความกาวหนาของโครงการ 
๑๓.๑.๑ รายงานฉบับท่ี ๑ สงมอบรายงานข้ันตน (Inception Report) ประกอบดวย 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคการศึกษา ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา การทบทวนวรรณกรรม 
วิธีการในการไดมาซึ่งขอมูล ตามขอ ๔.๑ และ ๔.๒ รวมท้ังแผนการดําเนินงานและบุคลากรผูรับผิดชอบ 
ตามขอ ๔ และขอ ๕ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากไดทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา ในลักษณะเอกสาร
ส่ิงพิมพและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๗ ชุด 

๑๓.๑.๒ รายงานฉบับท่ี ๒ รายงานความกาวหนาฉบับท่ี ๑ ประกอบดวย สถานะการ
ดําเนินงาน และผลการศึกษาเบ้ืองตนท่ีไดจากการดําเนินงานตามขอบเขตของงานในขอ ๔.๑ - ๔.๒ ภายใน 
๑๘๐ วัน นับถัดจากไดทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา ในลักษณะเอกสารส่ิงพิมพและแฟมขอมูล
อิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๗ ชุด  

๑๓.๑.๓ รายงานฉบับท่ี ๓  รายงานความกาวหนาฉบับท่ี ๒ ประกอบดวย ผลการสํารวจ
และสัมภาษณ ดัชนีช้ีวัดระดับของผลกระทบ ขอเสนอแนะและแนวนโยบายสําหรับการกํากับดูแลในกรณี
ของประเทศไทยตามดัชนีช้ีวัดระดับของผลกระทบท่ีสอดคลองกับแนวทางท่ีไดรับการยอมรับเปนสากล 
และผลการดําเนินงานตามขอบเขตของงานในขอ ๔.๑ – ๔.๕ ภายใน ๒๗๐ วันนับถัดจากไดทําสัญญาการ
รับทุนวิจัยและพัฒนาในลักษณะเอกสารส่ิงพิมพและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๗ 
ชุด 

๑๓.๑.๔ รายงานฉบับท่ี ๔ รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ประกอบดวย ผล
ดําเนินงานตามขอบเขตงานตามขอ ๔ ท้ังหมดซึ่งรวมถึงการจัดงานสัมมนาตามขอบเขตของงานในขอ ๔.๖ 
– ๔.๗ ภายใน ๓๖๐ วันนับถัดจากไดทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนาในลักษณะเอกสารส่ิงพิมพและ
แฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๗ ชุด 

๑๓.๒ รายงานผลท่ีไดรับจากการใชจายเงินทุนตอสํานักงาน กสทช. ตามแบบและระยะเวลาท่ี
สํานักงานกําหนด 

๑๔. การจายเงินทุน 

  สํานักงาน กสทช. จะจายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ใหผูรับทุนสงเสริมและสนับสนุนตามโครงการยกระดับและ
ปรับปรุงหองปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลโดยมีรายละเอียด
การแบงจายเงินทุนดังนี้ 

๑๔.๑ งวดท่ี ๑ กําหนดจายรอยละ ๑๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับทุน
ไดรายงานผลการศึกษาเบ้ืองตน ตามขอ ๑๓.๑.๑ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญญารับทุนวิจัย
และพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว 

๑๔.๒ งวดท่ี ๒ กําหนดจายรอยละ ๓๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับทุน
ไดรายงานความกาวหนาของโครงการฉบับท่ี ๑ ตามขอ ๑๓.๑.๒ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตาม
สัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรยีบรอยแลว 
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๑๔.๓ งวดท่ี ๓ กําหนดจายรอยละ ๔๐ ของวงเงินทุนสงเสรมิและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับทุน
ไดรายงานความกาวหนาของโครงการฉบับท่ี ๒ ตามขอ ๑๓.๑.๓ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตาม
สัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรยีบรอยแลว 

๑๔.๔ งวดท่ี ๔ กําหนดจายรอยละ ๒๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับทุน
ไดรายงานฉบับสมบูรณ ตามขอ ๑๓.๑.๔ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญญารับทุนวิจัยและ
พัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรยีบรอยแลว 

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  

  ๑๖.๑ทรัพยสินทางปญญาในผลงานใหเปนของผูใหทุนแตเพียงผูเดียว เวนแตมีการตกลงกันเปน
อื่น 

………………………………………………….. 
 


