
ขอบเขตของงาน (Term of Reference: ToR) 

การคัดเลือกผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน  

และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ 

เพื่อดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรมการส่ือสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ 

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

๑. หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบัน มีภัยพิบัติหรือสาธารณภัยเกิดข้ึนในประเทศไทยอยูบอยครั้ง โดยผลกระทบท่ีเกิดจาก
ภัยพิบัตินั้น มีแนวโนมท่ีจะมีความรุนแรงและสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของมนุษยมากยิ่งข้ึน ผลกระทบของ 
ภัยพิบัติไดสรางความเสียหายตอประเทศไทยไมวาจะท้ังดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานภูมิประเทศ ซึ่งนํามาสูความ
ยากลําบากในการฟนฟูแกไขสถานการณเพื่อใหประเทศกลับสูสภาวะปกติหากไมมีการเตรียมความพรอมในการ
รับมือเฝาระวังภัยพิบัติ หรือขาดมาตรการในการบริหารจัดการสถานการณเมื่อเกิดภัยพิบัติข้ึน 

 จากขอมูลทางดานสถิติการเกิดภัยพิบัติของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในรอบ ๑๐ ป 
พบวาภัยพิบัติท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในประเทศไทย แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก ภัยธรรมชาติท่ีไมอาจ
ควบคุมได และภัยท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย โดยภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยต้ังแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน แบงออกไดเปน ๘ ชนิด คือ ๑) พายุหมุนเขตรอน ๒) แผนดินไหว ๓) อุทกภัย ๔) พายุฟาคะนองหรือพายุ
ฤดูรอน ๕) แผนดินถลม ๖) คล่ืนพายุซัดฝง ๗) ไฟปา ๘) ฝนแลง นอกจากนี้ยังมีความเส่ียงในเรื่องของสถานการณ
ฝุนพีเอ็ม ๒.๕ และโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-19) ซึ่งลวนเกิดจากสภาวะแวดลอมของโลกท่ีมีลักษณะ
เปล่ียนแปลงไป ทําใหภัยพิบัติเหลานี้มีแนวโนมท่ีจะทวีความรุนแรงและมีผลกระทบในวงกวางมากข้ึน นอกจากนี้ 
จากการรวบรวมฐานขอมูลการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยในรอบ ๓๐ ป (๒๕๓๒-๒๕๕๖) โดยกรมปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยพบวา อุทกภัย เปนภัยคุกคามท่ีมีความถ่ีในการเกิดสูงสุด ประกอบกับความเสียหายสูงสุด 
โดยเฉพาะเหตุการณอุทกภัยครั้งใหญในป ๒๕๕๔ ซึ่งมีการประเมินมูลคาความเสียหายทางเศรษฐกิจกวา ๑.๔ ลาน
ลานบาท ในขณะท่ีภัยพิบัติจากแผนดินไหว และคล่ืนสึนามิ ถือวาเปนภัยคุกคามท่ีมีโอกาสเกิดตํ่า แตความเสียหาย 
หรือความสูญเสียรุนแรง (Low probability but high impact) เชนกรณีเหตุการณแผนดินไหว และสึนามิครั้ง
ใหญในทะเลอันดามัน ๒๕๔๗ ท่ีสงผลใหมีผูเสียชีวิต และสูญหายกวา ๘,๐๐๐ คนในประเทศไทย สําหรับภัยแลง 
เปนภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนบอยครั้งเชนกัน โดยในป ๒๕๔๘ เกิดภัยแลงครอบคลุมพื้นท่ี ๗๑ จังหวัดท่ัวประเทศ มูลคา
ความเสียหายประมาณกวา ๗,๐๐๐ ลานบาท กลาวโดยรวม ภัยพิบัติเหลานี้หากไมมีการเตรียมการในการปองกัน
หรือมีมาตรการท่ีชัดเจนในการบริหารจัดการ จะสงผลใหเกิดความเสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสินของ
ประชาชน และกลายเปนปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

 ในการบริหารจัดการภัยพิบัติ ประเด็นท่ีควรมีการศึกษาประการหนึ่ง คือการพัฒนาระบบการ
ส่ือสารในภาวะวิกฤตในชวงกอนเกิดภัยพิบัติ ชวงเกิดภัยพิบัติ และชวงหลังภัยพิบัติ โดยควรมีแนวทางในการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 
 

๑ 
 



๑. ศึกษาการจัดการเชิงขอมูลเพื่อคาดการณสถานการณ และวิเคราะหสถานการณ 
๒. ศึกษาความตองการและคุณสมบัติพื้นฐานดานโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) และ

สถาปตยกรรมของระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ ส่ือสาร และแจงเตือนขอมูลดานภัยพิบัติ 
๓. ศึกษาแนวทางการส่ือสารเพื่อสงตอขอมูลท่ีจําเปนตอการบริหารจัดการภัยพิบัติของ

หนวยงานภาครัฐ 
๔. เลือกรูปแบบวิธีในการส่ือสารใหครอบคลุม มีประสิทธิภาพ นาเช่ือถือ และสามารถติดตาม

ประเมินผลได  
 ดังนั้น เพื่อใหมีการบริหารจัดการสถานการณภัยพิบัติอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนา

เทคโนโลยีการส่ือสารเพื่อนํามาใชบริหารจัดการสถานการณภัยพิบัติและนําเทคโนโลยี Big Data มาใชในการ
จัดการเชิงขอมูลอยางยั่งยืน ในการนี้ สํานักงาน กสทช. จึงเห็นสมควรใหมีการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการภัยพิบัติ
โดยการนําเทคโนโลยีการส่ือสารและเทคโนโลยี Big Data มาเกี่ยวของ สํานักงาน กสทช. โดยสํานักกองทุนวิจัย
และพัฒนา จะดําเนินการคัดเลือกผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนเงินกองทุนประเภทท่ี ๒ เพื่อดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม            
เพื่อประโยชนสาธารณะ ดังกลาวขางตนตอไป 

๒. ความเช่ือมโยงและสอดคลองกับแผนแมบท หรือแผนยุทธศาสตร กสทช. 

๒.๑ แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี ๒  (๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) ยุทธศาสตรท่ี ๓ การบริหาร
ทรัพยากรโทรคมนาคมอยางมีประสิทธิภาพ มุงเนนการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรโทรคมนาคมคล่ืนความถ่ี
และเลขหมายโทรคมนาคมอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม สงเสริมใหมีการใชคล่ืนความถ่ีในกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม เพื่อการประกอบการเชิงพาณิชย เพื่อประโยชนสาธารณะ เพื่อความม่ันคง 
และการติดตอส่ือสารกรณีเกิดภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด ความเพียงพอในการใชงาน 
และรองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล  

๒.๒  แผนยุทธศาสตร สํานักงาน กสทช. ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตรท่ี ๓ 
เสริมสรางความเขมแข็งดานดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ภายใตกลยุทธสนับสนุนการยกระดับขีด
ความสามารถในการเขาถึงและการใชประโยชนจากบริการกิจการกระจายเสียง โทรทัศน และโทรคมนาคมของ
ประชาชน และใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 

๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพื่อศึกษาความตองการและคุณสมบัติของโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) รวมถึง
สถาปตยกรรมของระบบท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ ส่ือสาร และแจงเตือนขอมูลดานภัยพิบัติเพื่อนํามาเตรียม   
ความพรอมในการบริหารจัดการหรือแกไขสถานการณเมื่อเกิดภัยพิบัติข้ึนในประเทศไทย 

๓.๒ เพื่อออกแบบระบบการส่ือสารแจงเตือนขอมูลแบบเจาะจงกลุมผูมีความเส่ียงประสบภัย 
ในระดับพื้นท่ีเส่ียงภัย (Area-based Notification) และการรับขอมูลสถานะและการตอบกลับจากผูรับ (Feedback) 
และขอมูลยืนยันสถานการณ Network Sensors สําหรับการประมวลผลขอมูลลักษณะกึ่งทันทีทันใด (Semi 
Real-time) ใหเกิดการแจงเตือนท่ีมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพในยามเกิดภัยพิบัติ 

๒ 
 



๓.๓ เพื่อบูรณาการแนวทางในบริหารจัดการระหวางหนวยงานผานการใชเทคโนโลยกีารส่ือสาร
ของสํานักงาน กสทช. และหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการหรือแกไขสถานการณ
เมื่อเกิดภัยพิบัติข้ึนในประเทศไทย 

๓.๔ เพื่อพัฒนารูปแบบเชิงบูรณาการการจัดการขอมูลเพื่อบริการแกหนวยงานตาง ๆ เม่ือเกิด
สถานการณภัยพิบัติ โดยใชเทคโนโลยี Big Data เพื่อสรางเปน Data Service 

๔. ขอบเขตการดําเนินงาน 
 ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ท่ีไดรับการคัดเลือก (ผูรับทุน) จะตองนําเงินท่ีไดรับการ
สงเสริมและสนับสนุนไปดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรมการสื่อสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ   
โดยมีภาระหนาท่ีรับผิดชอบตามขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี ้

๔.๑ ศึกษาความเปนไปไดทางดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจ ัดการ 
ประมวลผล แลกเปล่ียนและนําเสนอขอมูลท่ีเหมาะสมดานภัยพิบัติท่ีเกี่ยวของ โดยมีกรอบการทํางานท่ีสําคัญ ๓ สวน 
คือ งานตนน้ํา (Upstream) เปนงานประเมินความเส่ียงของภัยพิบัติภายใตสถานการณจําลองตาง ๆ งานกลางน้ํา 
(Midstream) เปนงานพัฒนาฐานขอมูล และ Big data platform และงานปลายน้ํา (Downstream) เปนงาน
พัฒนาแนวทางการส่ือสารแจงเตือนขอมูลภายใตสถานการณความรุนแรงและความเสียหายตาง ๆ 

๔.๒ ศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case Study) ของตางประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ท้ังกอนการเกิดภัยพิบัติ ระหวางการเกิดภัยพิบัติ และหลังการเกิดภัยพิบัติ รวมถึงระบุความตองการและคุณสมบัติ
พื้นฐานดานโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) และสถาปตยกรรมของระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ 
ส่ือสาร และแจงเตือนขอมูลดานภัยพิบัติ 

๔.๓ ออกแบบการส่ือสารแจงเตือนขอมูลแบบเจาะจงกลุมผูมีความเส่ียงประสบภัยในระดับ
พื้นท่ีเส่ียงภัย (Area-based Notification) และการรับขอมูลสถานะและการตอบกลับจากผูรับ (Feedback) และ
ขอมูลยืนยันสถานการณ ตลอดจนการประยุกตใชงาน Network Sensors สําหรับการประมวลผลขอมูลลักษณะ
กึ่งทันทีทันใด (Semi Real-time) เพื่อรวบรวมขอมูลกอน-ระหวาง-และหลังภัยพิบัติ เพื่อนําไปสูการพัฒนากลไก
การแจงเตือนท่ีมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพในยามเกิดภัยพิบัติ 

๔.๔ จัดทําตนแบบเทคโนโลยีการเฝาระวัง (Monitoring) โดยการใชฐานขอมูล (Database) 
เพื่อการส่ือสารขอมูลหรือแจงเตือน (Reporting) รวมถึงการรับขอมูลตอบกลับสภาวะความเปนไปในพื้นท่ี 
(Verification) ผาน Messaging Application และ AI Chatbot ในการใชงานจากประชาชนกลุมเปาหมาย และ
ใชสําหรับการติดตอส่ือสารระหวางประชาชนผูท่ีอยูในสถานการณหรือในพื้นท่ีเส่ียงภัยพิบัติกับระบบขอมูล
สวนกลาง 

๔.๕ ศึกษาการจัดการเชิงขอมูลในลักษณะบูรณาการขอมูลหลากมิติ (Multimodality) รวมกับ
ภาคีเครือขายท่ีรวบรวม ประมวลผล และเผยแพรขอมูลท่ีเกี่ยวของกับภัยพิบัติ เพื่อนําผลลัพธในรูปแบบขอมูล    
ท่ีมีคุณคา (Valued Information) มาใหบริการแกหนวยงานตาง ๆ สําหรับเปนเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ 
(DSS) เมื่อเกิดสถานการณภัยพิบัติ โดยใชเทคโนโลยีการประมวลผลขอมูลขนาดใหญ (Big Data) แบบองครวม 
เพื่อนําไปสูการพัฒนาเปน Disaster Data as a Service (DaaS) ไดอยางเปนรูปธรรม 

๓ 
 



๔.๖ ศึกษาและรวบรวมขอมูลเหตุการณภัยพิบัติท่ีเคยเกิดข้ึนในประเทศไทยยอนหลังในชวง   
ไมนอยกวา ๑๕ ป เพื่อทําการประเมินความเส่ียงจากเหตุการณภัยพิบัติเชิงพื้นท่ีในแตละภูมิภาค พรอมคัดเลือก
กรณีศึกษานํารองภัยพิบัติ ๒ ประเภท (อุทกภัย และคล่ืนสึนามิ) ใหเปนตนแบบในการพัฒนาตามขอ ๔.๔ และ 
๔.๕ เพื่อสามารถนําองคความรูมารับมือในสถานการณภัยพิบัติอยางเหมาะสมได 

๔.๗ จัดทํารายงานผลการปรับปรุงขอมูลและซอมบํารุงแพลตฟอรมการส่ือสารในสถานการณ
เกิดภัยพิบัติ ในระยะเวลาจัดทํารายงานดังนี้ 

๔.๗.๑ รายงานผลการปรับปรุงขอมูลและซอมบํารุงแพลตฟอรมการส่ือสารในระยะ ๑๘ 
เดือนของโครงการ  

๔.๗.๒ รายงานผลการปรับปรุงขอมูลและซอมบํารุงแพลตฟอรมการส่ือสารในระยะ ๒๔ 
เดือนของโครงการ 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ  
ผูรับทุนโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรมการส่ือสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ ตองรับผิดชอบ

ดําเนินงานตามขอบเขตของงานท่ีกําหนดใหสําเร็จตามวัตถุประสงค ของโครงการและตามพันธะผูกพันตามสัญญา
รับทุนวิจัยและพัฒนาจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
เพื่อประโยชนสาธารณะ ภายในกําหนดเวลา ๒๔ เดือน (โดยจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรมการส่ือสาร
ในสถานการณเกิดภัยพิบัติ ในระยะเวลา ๑๘ เดือน และปรับปรุงขอมูลและซอมบํารุงแพลตฟอรมการส่ือสาร    
อีก ๖ เดือน) 

๖. การจัดสรรเงินทุนสงเสริมและสนับสนุน 
คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของ กสทช. จัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพื่อสงเสริม

และสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรมการส่ือสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ ในวงเงิน
ท้ังส้ินไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) (รวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจาย
ท้ังปวงแลว)  

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๗.๑ มีรูปแบบการส่ือสารแจงเตือนขอมูลแบบเจาะจงกลุมผูมีความเส่ียงประสบภัยในระดับ

พื้นท่ีเส่ียงภัย (Area-based Notification) และการรับขอมลูสถานะและการตอบกลับจากผูรับ (Feedback) และ
ขอมูลยืนยันสถานการณ Network Sensors สําหรับการประมวลผลขอมูลลักษณะกึ่งทันทีทันใด (Semi Real-
time) ใหเกิดการแจงเตือนท่ีมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพในยามเกิดภัยพิบัติ 

๗.๒ มีผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเส่ียงเชิงพื้นท่ีในการเกิดภัยพิบัติรวมถึงเทคโนโลย ี     
การส่ือสารหรือระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการนํามาเฝาระวังการเกิดภัยพิบัติหรือแกไขสถานการณเมื่อเกิด  
ภัยพิบัติข้ึน 

๗.๓ มีผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการสถานการณภัยพิบัติระหวาง
หนวยงานผานการใชเทคโนโลยี Big Data ของสํานักงาน กสทช. และหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

๗.๔ มีตนแบบแพลตฟอรมการส่ือสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ ท่ีสามารถนําไปประยุกตเปน
ระบบส่ือสารสํารองเพื่อสนับสนุนภารกิจกูภัยในบริเวณท่ีไมมีโครงขายส่ือสาร หรือในบริเวณท่ีโครงขายส่ือสาร    

๔ 
 



ในพื้นท่ีซึ่งเกิดภัยพิบัติไดรับความเสียหายจนกระท่ังไมสามารถส่ือสารกับอุปกรณลูกขายของผูประสบภัยได 
ในขณะนั้น พรอมขอปฏบัิติ Framework ทางเทคนิคเพื่อใชเผยแพรสูสาธารณะ 
๘. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

๘.๑ มีรายงานผลจากโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรมการส่ือสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ 
และจากผลการศึกษาวิจัยนี้ 

๘.๒ มีระบบการส่ือสารแจงเตือนขอมูลแบบเจาะจงกลุมผูมีความเส่ียงประสบภัยในระดับพื้นท่ี
เส่ียงภัย (Area-based Notification) และการรับขอมูลสถานะและการตอบกลับจากผูรับ (Feedback) และขอมูล
ยืนยันสถานการณ Network Sensors สําหรับการประมวลผลขอมูลลักษณะกึ่งทันทีทันใด (Semi Real-time)    
ใหเกิดการแจงเตือนท่ีมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพในยามเกิดภัยพิบัติ 

๙. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ  
ผูมีสิทธิขอรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ เพื่อดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรม      
การส่ือสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ จะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  

๙.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
๙.๑.๑ เปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมกระจายเสียง อุตสาหกรรมโทรทัศน อุตสาหกรรม

โทรคมนาคม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
๙.๑.๒ เปนหนวยงานของรัฐ ไดแก  

(๑) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ินท่ีมีการจัดระเบียบ
บริหารราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือตามกฎหมายอื่น 
(๓) หนวยงานอื่นของรัฐ 
(๔) หนวยงานภายในของหนวยงานของรัฐตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 

๙.๑.๓ เปนสถานศึกษา ไดแก สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
๙.๑.๔ เปนสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยท่ีมีวัตถุประสงค

ในการดําเนินกิจการเพื่อประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ   
โดยมีวัตถุประสงคและการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน 

๙.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
๙.๒.๑ เปนผูมีความรู  ความชํานาญ และประสบการณในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของ             

โดยผูจัดการโครงการตองมีประสบการณในการทํางาน หรืองานวิจัยดานการบริหาร
จัดการภัยพิบัติในประเทศ หรือตางประเทศไมนอยกวา ๑๕ ป รวมท้ังเคยมี
ประสบการณการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆของภาครัฐ (กรมปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน กรมปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน) และ
ภาคเอกชน (เครือขายมูลนิธิฯ องคกรระหวางประเทศ กลุมผูประกอบการ
โทรคมนาคม เปนตน) เพื่อเปนหลักประกันไดวาผลงานจะไดรับการยอมรับ และ
สามารถนําไปปฏบัิติไดอยางเปนรูปธรรม 

๕ 
 



๙.๒.๒ ตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจง
เวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปน     
ผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

๙.๓ กรณีผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีกําหนดดังกลาว
ขางตน ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนในการพิจารณายกเวน ผอนผัน โดยคํานึงถึงความรู 
ความชํานาญ ประสบการณและความพรอมในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ 

 

๑๐.  การยื่นขอรับการสงเสริมและสนับสนุน 

ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณ
โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรมการส่ือสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ  ตองศึกษา ทําความเขาใจ และปฏิบัติ
ตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ หรือขอบังคับอื่นใดท่ีสํานักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการบริหารกองทุน 
ประกาศกําหนด และยื่นจัดทําขอเสนอขอรับการสงเสริมและสนับสนุน ดังนี้ 

๑๐.๑ จัดทําขอเสนอดานรายละเอียดการดําเนินโครงการ อยางนอยตองมีรายละเอียด ดังนี ้
๑๐.๑.๑ เอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับผูยื่นขอรับการสงเสริมและสนับสนุน 
๑๐.๑.๒ ขอเสนอทางดานเทคนิค โดยอยางนอยตองมีหัวขอและรายละเอียดตอไปนี้ 

(๑) แผนการดําเนินงาน ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด แนวทางและวิธีการ
ดําเนินงานและข้ันตอนการทํางานรวมถึงกรอบระยะเวลาดําเนินงาน      
ในแตละกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการในแตละขอ   
เพื่อใหไดผลตามท่ีระบุไวในขอเสนอโครงการ (ToR)  

(๒) การบริหารโครงการ ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบโครงสรางการ
ดําเนินงานของโครงการพรอมภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน 
(Man-Month) 

(๓) บุคลากร ตองเสนอบุคลากรในตําแหนงตาง ๆ ท่ีรวมปฏิบัติงาน พรอมสง
รายละเอียดคุณวุฒิ ประสบการณการทํางาน และผลงาน พรอมลงลายมือช่ือ
เจาของประวัติและวันเดือนป 

(๔) ผลงานและประสบการณของหนวยงานและของคณะผูดําเนินโครงการ
ท้ังหมด 

๑๐.๒ ขอเสนอทางดานเงินทุนท่ีขอรับการสงเสริมและสนับสนุน โดยใหจัดทําขอเสนอคาใชจาย
รวมของโครงการท่ีสอดคลองกับขอเสนอทางดานเทคนิค อยางนอยตองมีรายละเอียดการแจกแจงคาใชจาย     
เพื ่อประกอบการพิจารณาดวย อนึ ่ง  ขอเสนอดานราคาจะตองมีความสอดคลองกับหลักเกณฑตามท่ี  
คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนด 

๑๐.๓ ขอเสนออื่น ๆ ตามแนวคิดและวิธีดําเนินงานโครงการของผูขอรับการสงเสริมและ
สนับสนุนจากเงินกองทุน (ถามี) 
๑๑.  หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกผูไดรับทุน 

๑๑.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกขอเสนอของผูขอรับทุนฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใชจายเงิน การติดตาม และการประเมินผล
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เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ 
หมวด ๒ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใชจายเงินกองทุนประเภทท่ี ๒ โดยวิเคราะหความเหมาะสม คุณภาพ
และประสิทธิภาพของขอเสนอทางเทคนิค เปรียบเทียบกับความเหมาะสมของขอเสนอดานเงินทุนที่ขอรับ         
การสงเสริมและสนับสนุน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของโครงการ 

๑๑.๒ กรณีจําเปนเพื่อประโยชนการพจิารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือของ กสทช. 
จะเชิญผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน มาช้ีแจงหรือใหขอเท็จจริงเพิ่มเติมในรายละเอียดขอเสนอ 
และหรือใหสงขอมูล เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน 

๑๑.๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเนื้อหาในขอบเขตงานสวนใด  
สวนหนึ่งหรือท้ังหมด และอาจพิจารณาจัดสรรทุนในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดตามความ
เหมาะสม หรืออาจจัดสรรเงินสนับสนุนใหกับผูขอรับการสนับสนุนจํานวนรายเดียวหรือมากกวาหนึ่งรายก็ได 
รวมท้ังไมพิจารณา และหรือยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนในโครงการท่ีกําหนด โดยไมตองแจงใหผูมีสิทธิรับทุน
ทราบ ท้ังนี ้เพื่อประโยชนของรัฐเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของคณะกรรมการบริหารกองทุนเปนเด็ดขาด 
ผูมีสิทธิขอรับทุนจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได 

๑๑.๔ คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยเลขานุการกองทุนหรือบุคคลท่ีเลขานุการกองทุน
มอบหมาย จะแจงผลการพิจารณาคัดเลือกผูไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนเปนหนังสือใหทราบโดยตรง
ตอไป 

 

๑๒. การทําสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา  
๑๒.๑ ผูไดรับการคัดเลือกใหเปนผูไดรับเงินทุนโครงการ (ผูรับทุน) ตองทําสัญญารับทุนวิจัยและ

พัฒนากับสํานักงาน กสทช. (ผูใหทุน) ตามแบบสัญญาท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด ภายใน ๑๕ วัน     
นับถัดจากวันท่ีไดหนังสือแจงผลการพิจารณาคัดเลือก 

๑๒.๒ กรณีผูไดรับการคัดเลือกมีเหตุจําเปนไมสามารถเขาทําสัญญาไดภายในเวลาท่ีกําหนด   
ตามขอ ๑๒.๑ ใหช้ีแจงแสดงเหตุผลความจําเปนในการขอขยายเวลาทําสัญญาเปนหนังสือ แตท้ังนี้ไมเกิน ๑๕ วัน
นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง ท้ังนี้ เปนอํานาจของประธานกรรมการบริหารกองทุนท่ีจะพิจารณาอนุมัติใหขยาย
เวลาได 

 

๑๓. การสงมอบงาน 
ผูรับทุนตองสงมอบผลงาน ดําเนินงานใหเปนไปตามสัญญาและมีหนา ท่ีจัดทํารายงาน

ความกาวหนาของการดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรมการส่ือสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ ดังตอไปนี้ 
๑๓.๑  รายงานความกาวหนาโครงการและผลงาน 

๑๓.๑.๑ รายงานความกาวหนาครั้ง ท่ี ๑ ในลักษณะเอกสารส่ิงพิมพและแฟมขอมูล
อิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๑๐ ชุด ท่ีประกอบดวยแผนงานดําเนินโครงการ และรายละเอียด
เบ้ืองตนของผลการศึกษาวิจัย โดยใหสงมอบภายใน ๒ เดือน นับต้ังแตวันท่ีลงนามในสัญญา  

๑๓.๑.๒ รายงานความกาวหนาครั้งท่ี ๒ ในลักษณะเอกสารส่ิงพิมพและแฟมขอมูล
อิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๑๐ ชุด ท่ีประกอบดวยรายละเอียดผลการศึกษาวิจัย ตามแผนงาน
ดําเนินโครงการ โดยใหสงมอบภายใน ๖ เดือน นับต้ังแตวันท่ีลงนามในสัญญา  
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๑๓.๑.๓ รายงานความกาวหนาครั้ง ท่ี ๓ ในลักษณะเอกสารส่ิงพิมพและแฟมขอมูล
อิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๑๐ ชุด ท่ีประกอบดวยรายละเอียดผลการศึกษาวิจัย ตามแผนงาน
ดําเนินโครงการ โดยใหสงมอบภายใน ๑๒ เดือน นับต้ังแตวันท่ีลงนามในสัญญา  

๑๓.๑.๔ รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ในลักษณะเอกสารส่ิงพิมพและ
แฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๑๐ ชุด ท่ีประกอบดวยรายละเอียดผลการศึกษาวิจัยตาม
แผนงานดําเนินโครงการ รวมถึงการสงมอบแพลตฟอรมระบบบริการและฐานขอมูลท่ีพัฒนาข้ึนตามแนวทางการวิจัย 
ตลอดจนชุดรหัสตนแบบ (Source Code) และสิทธิ์ (Authorization) ในการเขาถึงการบริหารจัดการโครงสราง
พื้นฐานท่ีเกี่ยวของ (Infrastructure) ของนวัตกรรมบริการดิจิทัลและแอปพลิเคชันการส่ือสารท้ังหมดภายใตการ
ดําเนินโครงการ    โดยใหสงมอบภายใน ๑๘ เดือน นับต้ังแตวันท่ีลงนามในสัญญา  

๑๓.๒ รายงานผลการปรับปรุงขอมูลและซอมบํารุงแพลตฟอรมการส่ือสารในสถานการณเกิด   
ภัยพิบัติในระยะ ๒๔ เดือนของโครงการ  

๑๓.๓ รายงานผลท่ีไดรับจากการใชจายเงินทุนตอสํานักงาน กสทช. ตามแบบและระยะเวลาท่ี
สํานักงาน กสทช. กําหนด 

 

๑๔.  การจายเงินทุน  
สํานักงาน กสทช. จะจายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ใหผูรับทุนสงเสริมและสนับสนุนโครงการ โดยแบงจายเงินทุน ตาม
ขอ ๗ ดังนี้ 

๑๔.๑ งวดท่ี ๑  กําหนดจายเงินรอยละ 10 ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญา                 
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เมื่อผูรับทุนไดรายงานความกาวหนาครั้งท่ี ๑ ตามขอ ๑๓.๑.๑ และคณะกรรมการตรวจและ
กํากับดูแลการดําเนินงานตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว 

๑๔.๒ งวดท่ี ๒ กําหนดจายเงินรอยละ ๒๕ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญา 
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เมื่อผูรับทุนไดรายงานความกาวหนาครั้งท่ี ๒ ตามขอ ๑๓.๑.๒ และคณะกรรมการตรวจและ
กํากับดูแลการดําเนินงานตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว 

๑๔.๓ งวดท่ี ๓ กําหนดจายเงินรอยละ ๓๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญา 
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เมื่อผูรับทุนไดรายงานความกาวหนาครั้งท่ี ๓ ตามขอ ๑๓.๑.๓ และคณะกรรมการตรวจและ
กํากับดูแลการดําเนินงานตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว 

๑๔.๔ งวดท่ี ๔ กําหนดจายเงินรอยละ ๓๐ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญา 
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เมื่อผูรับทุนไดสงรายงานฉบับสมบูรณ รวมไปถึงสงมอบนวัตกรรมบริการดิจิทัล สิทธิ์การเขาถึง
โครงสรางพื้นฐาน และรหัสตนแบบของแพลตฟอรมและแอปพลิเคชันท้ังหมดตามขอ ๑๓.๑.๔ และคณะกรรมการตรวจ
และกํากับดูแลการดําเนินงานตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว 

๑๔.๕ งวดท่ี ๕ กําหนดจายเงินรอยละ ๕ ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญา    
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เมื่อผูรับทุนไดสงรายงานผลการปรับปรุงขอมูลและซอมบํารุงแพลตฟอรมการส่ือสาร ตามขอ 
๑๓.๒ และคณะกรรมการตรวจและกํากับดูแลการดําเนินงานตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรอง
ผลงานเรียบรอยแลว 
๑๕.  การติดตามและประเมินผลงาน 
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๑๕.๑ สํานักงาน กสทช. จะแตงต้ังคณะกรรมการตรวจและกํากับดูแลการดําเนินงานตามสัญญา
รับทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงาน และตรวจรับรองรายงานความกาวหนา            
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติจายเงินแกผูรับทุนตอไป 

๑๕.๒ ตลอดระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการผูรับทุนตองใหความรวมมือและอํานวยความ
สะดวกแกคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะกรรมการตรวจและกํากับดูแลการดําเนินงานตามสัญญารับทุน
วิจัยและพัฒนา หรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ในการเขาตรวจเยี่ยมชมและหรือติดตามความกาวหนาของ
ดําเนินงานตามโครงการ ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. มีอํานาจเรียกใหผูรับทุนมาช้ีแจงหรือสงขอมูลเอกสารใด ๆ 
ประกอบการติดตามและประเมินผลงานได 

 

๑๖.  ขอสงวนสิทธิในผลงาน และหรือเง่ือนไขตาง ๆ ในการสงมอบผลงานตามโครงการ  
  ทรัพยสินทางปญญาในผลงานใหเปนของผูใหทุนแตเพียงผูเดียว เวนแตมีการตกลงกันเปนอื่น 
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