
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 

การคดัเลอืกผูข้อรบัการส่งเสรมิสนับสนุนจากเงนิกองทุนวจิยัและพฒันากจิการกระจายเสยีง 

กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

เพื่อด ำเนินโครงกำรวิจยัและพฒันำระบบรวบรวมขอ้มูลใบหน้ำบุคคลและยำนพำหนะ ดว้ย

เทคโนโลยีโทรคมนำคม 5G และปัญญำประดิษฐ์ เพือ่พฒันำศกัยภำพด้ำนกำรท่องเท่ียวและเพ่ิม

ควำมปลอดภยัในเมืองท่องเท่ียวของประเทศไทย 

 

1. หลกักำรและเหตุผล 

เนื่องจากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 และแนวโน้มการหดตวัของ เศรษฐกจิโลกได้

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกจิของไทยทัง้ในภาคการผลติ ภาคการบรกิาร และ ภาคการส่งออกท าให้

เศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ยงัคงมสีถานการณ์การระบาดทัว่โลกเหลือเพยีงการใชท้รพัยากรของภาครฐั

และความสามารถในการจดัหาทรัพยากรในการพยุงเศรษฐกิจเป็นหลัก ขณะที่วกิฤตที่เกิดขึ้นส่งผล

กระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะการจ้างงาน การประกอบอาชีพของประชาชน และการด าเนินธุรกจิของ

ผูป้ระกอบการ ท าใหใ้นระยะสัน้จ าเป็นต้องลดผลกระทบของประชาชน ในภาคส่วนต่างๆ ของสงัคม และ

ใหค้วามช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใหส้ามารถด าเนิน

ธุรกจิต่อไปได ้เพื่อรกัษาการจา้งงานในภาพรวมของประเทศ 

จากทศิทางและนโยบายการพฒันาประเทศทีร่ฐับาลไดก้ าหนดยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ 

– ๒๕๘๐) เป็นแนวทางในการพฒันาประเทศในระยะยาว โดยการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ

ให้มีเสถียรภาพอย่างยัง่ยืน ตามแนวทางที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ชาตินัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัย

ความรู้และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนา

ก าลงัคนทีเ่หมาะสม เพื่อเป็นกลไกส าคญัในการน าพาประเทศใหห้ลุดพ้นจากกบัดกัประเทศรายได้ปาน

กลาง ยุทธศาสตรช์าติไดร้ะบุวาระการพฒันาทีเ่น้นการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งทางเศรษฐกจิของประเทศ

ไปสู่เศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อนด้วยนวตักรรม (Innovation-driven Economy) รวมถึงการเตรยีมความพรอ้ม

เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรที่เขา้สู่สงัคมสูงวยั ตลอดจนรองรบัผลกระทบจากพลวตั

ของกระบวนการโลกาภวิตัน์ การย้ายขัว้อ านาจทางเศรษฐกจิ และภูมริฐัศาสตรใ์หม่ ตลอดจนผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศที่คาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่าง

พลกิผนั (Disruption) จากการพฒันาอย่างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยแีละนวตักรรม        

ดงันัน้เพื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่วของประเทศ ทางหน่วยงานจงึเลง็เห็นถงึมาตรการทีจ่ะช่วยส่งเสรมิ

การท่องเที่ยวให้มปีระสทิธิภาพสูงขึ้น สามารถรองรบันักท่องเทีย่วไดม้ากขึน้ รวมทัง้สามารถดูแลรกัษา

ความปลอดภยัให้นักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตใิหม้คีวามมัน่ใจในระบบรกัษาความปลอดภยั



ไดด้ีมากยิง่ขึน้ อนัจะเป็นการช่วยส่งเสรมิการท่องเทีย่วได้อกีทางหนึ่ง รวมทัง้การประยุกต์ใชง้านระบบ

ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี IoT จะช่วยส่งเสริมและน าร่องให้มีเมืองท่องเที่ยวที่น าเทคโนโลยี

โทรคมนาคมมาใชไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ ตามยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี และแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

ดังนัน้หากการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้สามารถช่วยให้การบรรลุ

เป้าหมายในการสร้างสภาพแวดลอ้มที่ดต่ีอเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม อีกทัง้ข้อมูลยานพาหนะที่เป็น

ปัจจุบนัทีจ่ะไดจ้ากการด าเนินโครงการ จะเป็นส่วนทีช่่วยผลกัดนัใหเ้กิดการน าขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันา

เศรษฐกิจและวางแผนการบริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งส่งผลดีต่อภาพรวมด้าน

เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

กรอบแนวคิดของ “เพื่อด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลใบหน้าบุคคลและ

ยานพาหนะ ด้วยเทคโนโลยีโทรคมนาคม 5G และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ

ท่องเทีย่วและเพิม่ความปลอดภยัในเมอืงท่องเทีย่วของประเทศไทย” คอื การน าระบบบรหิารจดัการทุก

ภาคส่วนของการรวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวและยานพาหนะในแง่ของด้านอุปสงค์และด้านอุปทาน มา

ผนวกกับการบริหารจดัการเป็นระบบด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการด าเนินการพัฒนา 

โครงการฯ  โดยไม่กระทบต่อ งบประมาณของรฐั และภาษขีองประชาชนแต่อย่างใด อกีทัง้ยงัก่อใหเ้กิด

ประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้การประยุกต์ใช้งานระบบ

ปัญญาประดษิฐ์ หรอื AI เพื่อการรูจ้ าใบหน้า จะวเิคราะห์ขอ้มูลนักท่องเทีย่วเพื่อส่งเสรมิการ อ านวยการ 

อ านวยความสะดวก และดูแลด้านความปลอดภยัในการท่องเที่ยว เพื่อยกระดบัการดูแลนักท่องเที่ยว

ตามเมอืงท่องเทีย่วของประเทศไทย 

 

2. ควำมเช่ือมโยงและสอดคล้องกบัแผนแม่บท หรือแผนยุทธศำสตร ์กสทช. 

2.1. พระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๒ (๒) ก าหนดวัตถุประสงค์ของ

กองทุนวจิัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมในการ

ส่งเสรมิและสนับสนุนการพฒันาทรพัยากรสื่อสาร การวจิยัและพฒันาด้านกจิการกระจายเสยีง 

กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม รวมทัง้ความสามารถในการรูเ้ท่าทนัสื่อเทคโนโลยดีา้น

การใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ 

ผูสู้งอายุ หรอืผูด้อ้ยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

2.2. แผนแม่บทกจิการโทรคมนาคม ฉบบัที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ การบรกิาร

โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึงและบรกิารเพื่อสงัคม โดยมแีนวทางการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร ์

การจดัใหม้บีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานในมติเิชงิสงัคม โดยจดัใหม้สีิง่อ านวยความสะดวกในการ



ใช้บริการโทรคมนาคมสาธารณะส าหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนการขบัเคลื่อนการพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม โดยมแีนว

ทางการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส่งเสรมิการพฒันาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เพื่อส่งเสรมิให้มี

การน าเทคโนโลยไีปใชใ้นการเสรมิสร้างระบบนิเวศดจิทิลั ผ่านกองทุนวจิยัและพฒันาฯ  

2.3. แผนยุทธศาสตร์ ส านักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

เสรมิสร้างความเข้มแขง็ด้านดจิิทลัเพื่อการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื ภายใต้กลยุทธ์สนับสนุน

การยกระดบัขดีความสามารถในการเขา้ถงึและการใช้ประโยชน์จากบรกิารกจิการกระจายเสยีง 

โทรทศัน์ และโทรคมนาคมของประชาชน และใช้ประโยชน์จากการวจิยัและพัฒนานวตักรรม

ดจิทิลั 

3. วตัถปุระสงค ์

3.1. เพื่อช่วยการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสงัคมทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโร

นา 2019 

3.2. เพื่อตอบสนองต่อแผนงานเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ดา้นดจิทิลัเพื่อการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื 

ภายใต้กลยุทธ์สนับสนุนการยกระดับขดีความสามารถในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จาก

บรกิารกิจการกระจายเสยีง โทรทศัน์ และโทรคมนาคมของประชาชน และใช้ประโยชน์จากการ

วจิยัและพฒันานวตักรรมดจิทิลั 

3.3. เพื่อมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (Responsible Tourism) อุตสาหกรรมการให้บริการ 

(Hospitality Industry) และเศรษฐกจิสร้างสรรค์ โดยให้ความส าคญักบัมาตรฐานความปลอดภยั  

รวมทัง้การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลย ีดจิทิลัในการใหบ้รกิาร 

3.4. เพื่อพฒันาระบบมาตรฐานรบัรองความปลอดภยัของแหล่งท่องเที่ยวด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์

ตรวจจับใบหน้า (AI Face Recognition) และระบบปัญญาประดิษฐ์วเิคราะห์ยานพาหนะ (AI 

Video Analytic) 

3.5. เพื่อสนองตอบต่อวสิัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจและเป้าประสงค์รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 

เพื่อพฒันาระบบเก็บรวบรวมข้อมูล ระบบประมวลผลและบรหิารจดัการข้อมูลยานพาหนะใน

เมอืงท่องเทีย่วไดร้บัคดัเลอืก 

 

4. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ที่ได้รบัการคดัเลือก (ผู้รบัทุน) จะต้องน า
เงนิทุนทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิและสนับสนุน ไปด าเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลใบหน้า



บุคคลและยานพาหนะ ด้วยเทคโนโลยีโทรคมนาคม ๕G และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวและเพิ่มความปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย  โดยมีภาระหน้าที่รับผิดชอบตาม
ขอบเขตการด าเนินงาน ดงันี้  

4.1. ด าเนินการศึกษา รวบรวม วเิคราะห์ปรมิาณยานพาหนะและการรกัษาความปลอดภยัด้านการ

ท่องเทีย่วในพืน้ทีด่ าเนินการ  

4.2. วิเคราะห์ ส ารวจและออกแบบ ระบบรวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวด้วยการรู้จ าใบหน้าและ

การจราจร เพื่อการบรหิารจดัการ การท่องเทีย่วปลอดภยั ดว้ยระบบปัญญาดษิฐ์และเทคโนโลย ี

IoT ส าหรับน าร่องสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริม การ

ท่องเทีย่วและความปลอดภยัในพืน้ที ่ 

4.3. พฒันาระบบรวบรวมขอ้มูลส าหรบัการส่งเสรมิการท่องเทีย่วดงันี้ 

4.3.1. พฒันาระบบรวมรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวด้วยการรู้จ าใบหน้า เพื่อการบรหิารจัดการ 

การท่องเทีย่วทีป่ลอดภยั  

4.3.2. พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลยานพาหนะ ด้วยระบบงานวเิคราะห์ภาพ ป้ายทะเบียน

ยานพาหนะแบบอตัโนมตัิ เพื่อการบรหิารจดัการจราจรให้เหมาะสมกบัพื้นที่ส าหรบั

นักท่องเทีย่ว 

4.3.3. พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลสภาพอากาศ และประชาสัมพันธ์ เพื่อการบริหารจัด

การเมือง และให้ข้อมูลที่ถูกต้องส าหรับนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเทีย่ว 

4.4. พฒันาระบบบรหิารจดัการข้อมูลนักท่องเที่ยวด้วยการรู้จ าใบหน้าเพื่อวเิคราะห์พฤติกรรมการ

ท่องเทีย่วและอ านวนการความปลอดภยัการท่องเทีย่ว 

4.4.1. พฒันาระบบบรหิารจดัการข้อมูลนักท่องเที่ยวด้วยการรู้จ าใบหน้า ด้วยการตรวจจับ

และเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย หรือบุคคลที่ไม่ประสงค์ดี เพื่อการแจ้งข้อมูลไปยัง

เจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งไดท้นัท่วงท ี

4.4.2. พฒันาระบบบรหิารจดัการข้อมูลการจราจร ดว้ยระบบงานวเิคราะห์ภาพ ป้ายทะเบยีน

ยานพาหนะแบบอัตโนมัติ เพื่อการบรหิารจัดการจราจร และท าการวิเคราะห์สภาพ

จราจรและแสดง ให้กับเจ้าหน้าที่บริหารจดัการและเจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถบรหิาร

จดัการจราจร ใหเ้หมาะสม 

4.4.3. พฒันาระบบรวบรวมข้อมูลสภาพอากาศ เพื่อการบรหิารจดัการเมอืง เพื่อให้ไดข้้อมูล

สภาพอากาศ มลพษิ และแจง้เหตุฉุกเฉิน แสดง ใหก้บัเจา้หน้าทีบ่รหิารจดัการ 



4.5. จดัเตรยีมและรวบรวมระบบบรหิารจดัการส าหรบัการเชื่อมโยงขอ้มูลกบัหน่วยงานภาครฐั โดย

ก าหนดใหท้ าความร่วมมอืในการแลกเปลีย่นขอ้มูล ดงันี้ กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา (ขอ้มูล

สถิติเกี่ยวกบัสถานที่ท่องเที่ยว จ านวนนักท่องเที่ยว) กรมการขนส่งทางบก (ข้อมูลเกี่ยวกับ

ยานพาหนะ) ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง (ข้อมูลนักท่องเที่ยว) ต ารวจภูธร (ข้อมูลด้านความ

ปลอดภยั) เพื่อน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากโครงการไปต่อยอดในการวเิคราะห ์วางมาตรการ ปรบัปรุงการ

ด าเนินงานในดา้นการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว และการรกัษาความปลอดภยัในอนาคต  

4.6. ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด รวมทัง้ ด าเนินการจัดท า

แผนการบรหิารและดูแลรกัษา ก าหนดการประกนัอุปกรณ์และซอฟต์แวรเ์ป็นเวลา 2 ปี ภายหลงั

สิน้สุดโครงการ  

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ผู้รับทุนโครงการวิจัยและพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลใบหน้าบุคคลและยานพาหนะ ด้วย

เทคโนโลยโีทรคมนาคม 5G และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพฒันาศกัยภาพด้านการท่องเที่ยวและเพิม่ความ

ปลอดภยัในเมอืงท่องเทีย่วของประเทศไทย ต้องรบัผดิชอบด าเนินงานตามขอบเขตของงานทีก่ าหนดให้

ส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องโครงการและตามพนัธะผูกพนัตามสญัญารบัทุนจากกองทุนวจิยัและพฒันา

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ภายใน

ก าหนดเวลา ๑ ปี (๓๖๕ วนั) 

 

 

6. กำรจดัสรรเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุน 

 คณะกรรมการบรหิารกองทุน โดยความเหน็ชอบของ กสทช. จดัสรรเงนิกองทุนวจิยัเพื่อส่งเสรมิ

และสนับสนุนงบประมาณโครงการวจิัยและพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลใบหน้าบุคคลและยานพาหนะ 

ดว้ยเทคโนโลยโีทรคมนาคม 5G และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพฒันาศกัยภาพด้านการท่องเที่ยวและเพิ่ม

ความปลอดภยัในเมอืงท่องเที่ยวของประเทศไทย ในวงเงนิทัง้สิ้นไม่เกิน ๔0,000,000 บาท (สีส่บิล้าน

บาทถ้วน) (รวมภาษมีูลค่าเพิม่ตลอดจนภาษอีากรอื่นๆ และค่าใชจ้่ายทัง้ปวงแลว้)  

 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

7.1. เกดิระบบรวบรวมขอ้มูลปรมิาณยานพาหนะ เพื่อการบรหิารจดัการจราจร และท าการวเิคราะห์

สภาพจราจร  

7.2. เกิดระบบรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยว ระบบระวงับุคคลต้องสงสยั หรอืบุคคลที่ไม่

ประสงคด์ ีเพื่อการแจง้ขอ้มูลไปยงัเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งไดท้นัท่วงที 



7.3. เกดิระบบขอ้มูลของสภาพอากาศ มลพษิ และการแจง้เหตุฉุกเฉิน 

7.4. นักท่องเทีย่วมัน่ใจในระบบการบรหิารจดัการจราจรและการรกัษาความปลอดภยัการท่องเที่ยว

มากยิง่ขึน้ 

7.5. มอีงคค์วามรูด้า้นการประยุกต์ใชร้ะบบปัญญาประดษิฐ์ในการบรหิารจดัการเมอืง 

 

8. ตวัชี้วดัควำมส ำเรจ็  

8.1. ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ 

8.1.1. รวบรวมข้อมูลของยานพาหนะ ทัง้ปรมิาณ ประเภท คุณลักษณะอื่น ๆ ของรถ ใน

พืน้ทีโ่ครงการไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 

8.1.2. รวบรวมข้อมู ลนักท่ องเที่ยวที่ แยกแยะนักท่ องเที่ยวด้วยใบหน้ าจากระบบ

ปัญญาประดษิฐ์ ในพืน้ทีโ่ครงการไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

8.1.3. รวบรวมขอ้มูลสภาพอากาศ มลพษิ พร้อมทัง้แจ้งเหตุฉุกเฉิน ในพื้นที่โครงการได้ไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 85 

8.1.4. อตัราปรมิาณการเคลื่อนตวั และปรมิาณของยานพาหนะในบรเิวณพื้นที่โครงการดีขึ้น

รอ้ยละ 15 จากก่อนด าเนินการโครงการ  

8.1.5. สามารถสนับสนุนงานป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม และงานสบืสวนสอบสวน

โดยสามารถสบืหาข้อมูลอาชญกรหรือผู้ต้องสงสัยได้เร็วขึ้น ใช้เวลาในการสบืสวน

สอบสวนน้อยลงรอ้ยละ 50 จากก่อนด าเนินการโครงการ  

8.1.6. นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในการท่องเที่ยวมากขึ้นโดยมีสถิติอาชญกรรมต่อ

นักท่องเทีย่วในพืน้ทีน่้อยลงรอ้ยละ 20 

 

8.2. ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ  

8.2.1. เพิ่มระดับความพึงพอใจต่อผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมีผลส ารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนในพืน้ทีร่อ้ยละ 80 

8.2.2. เพิม่ระดบัพงึพอใจในการท างานของเจ้าหน้าทีต่ ารวจ ในการปฏิบตัหิน้าที่อ านวยการ

จราจร ส่งเสรมิการบังคับใช้กฎหมายทัง้คดีกฎหมายจราจรและกฎหมาย คดีอาญา 

และป้องกนัอาชญากรรมได้ โดยมผีลส ารวจความพงึพอใจของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ร้อย

ละ 80 

9. คณุสมบติัผู้ขอรบักำรส่งเสริมสนับสนุน 



 ผูม้สีทิธขิอรบัการส่งเสรมิสนับสนุนจากเงนิกองทุนวจิยัและพฒันากิจการกระจายเสยีง กจิการ

โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อด าเนินการเพื่อด าเนินโครงการวจิยัและ

พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลใบหน้าบุคคลและยานพาหนะ ด้วยเทคโนโลยีโทรคมนาคม 5G และ

ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพฒันาศกัยภาพด้านการท่องเที่ยวและเพิม่ความปลอดภยัในเมอืงท่องเที่ยวของ

ประเทศไทย จะต้องมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้  

9.1. คุณสมบตัทิัว่ไป 

9.1.1. เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกระจายเสยีง อุตสาหกรรมโทรทศัน์ อุตสาหกรรม

โทรคมนาคม อุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

9.1.2. เป็นหน่วยงานของรฐั ไดแ้ก่  

(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีการจัด

ระเบยีบบรหิารราชการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ 

(๒) รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ หรอืตามกฎหมายอื่น 

(๓) หน่วยงานอื่นของรฐั 

(๔) หน่วยงานภายในของหน่วยงานรฐัตาม (๑) (๒) หรอื (๓) 

9.1.3. เป็นสถานศกึษา ไดแ้ก่ สถานศกึษาตามกฎหมายว่าดว้ยการศกึษาแห่งชาต ิ

9.1.4. เป็นสมาคม มูลนิธิ หรอืนิตบุิคคลอื่นที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทยทีม่วีตัถุประสงค์ใน

การด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ โดยมี

วตัถุประสงค ์และการด าเนินงานทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของกองทุน 

9.2. คุณสมบตัเิฉพาะ 

9.2.1. ต้องมีบุคลากรผู้มีความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในการด าเนินงานที่

เกี่ยวขอ้งไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

9.2.2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบญัชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวยีน

ชื่อแลว้ หรอืไม่เป็นผู้ทีไ่ดร้บัผลของการสัง่ใหน้ิตบุิคคลหรอืบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม

ระเบยีบของทางราชการ 

9.3. กรณีผู้ขอรบัการส่งเสรมิสนับสนุนมคีุณสมบตันิอกเหนือจากคุณสมบตัทิี่ก าหนดดงักล่าวขา้งต้น 

ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการบรหิารกองทุน ในการพจิารณายกเวน้ ผ่อนผนั โดยค านึงถึง

ความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์และความพร้อมในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของ

โครงการ 

 

10. กำรยื่นขอรบักำรส่งเสริมและสนับสนุน 



  ผู้ขอรบัการส่งเสรมิและสนับสนุนจากกองทุนวจิยัเพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนงบประมาณเพื่อ

ด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลใบหน้าบุคคลและยานพาหนะ ด้วยเทคโนโลยี

โทรคมนาคม 5G และปัญญาประดษิฐ์ เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วและเพิม่ความปลอดภยัใน

เมอืงท่องเทีย่วของประเทศไทย ต้องศกึษา ท าความเขา้ใจ และปฏบิตัติามระเบียบ ประกาศ หลกัเกณฑ ์

หรอืขอ้บงัคบัอื่นใดที่ส านักงาน กสทช. หรอืคณะกรรมการบรหิารกองทุน ประกาศก าหนด และยื่นจดัท า

ขอ้เสนอขอรบัการส่งเสรมิและสนับสนุน ดงันี้ 

10.1. จดัท าขอ้เสนอดา้นรายละเอยีดการด าเนินโครงการ อย่างน้อยต้องมรีายละเอยีด ดงันี้  

10.1.1. เอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัคุณสมบตัขิองผูย้ื่นขอรบัการส่งเสรมิและสนับสนุน 

10.1.2. ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค โดยอย่างน้อยต้องมหีวัขอ้และรายละเอียดต่อไปนี้ 

10.1.2.1. แผนการด าเนินงาน ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด แนวทางและ

วิธีการด าเนินงาน (Methodology) และขัน้ตอนการท างานรวมถึงกรอบ

ระยะเวลาด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

โครงการในแต่ละขอ้ เพื่อใหไ้ดผ้ลตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้เสนอโครงการ (TOR) 

10.1.2.2. การบริหารโครงการ ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างการ

ด าเนินงานของโครงการพรอ้มภาระหน้าที่ ความรบัผดิชอบ และปรมิาณ

งาน (Man-Month) 

10.1.2.3. บุคลากร ต้องเสนอบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ ที่ร่วมปฏิบตัิงาน พร้อมส่ง

รายละเอยีดคุณวุฒ ิประสบการณ์การท างาน และผลงาน พร้อมลงรายมอื

ชื่อเจา้ของประวตั ิและวนั เดอืน ปี  

10.1.2.4. ผลงานและประสบการณ์ของหน่วยงานและของคณะผู้ด าเนินโครงการ

ทัง้หมด 

10.2. ขอ้เสนอทางดา้นเงนิทุนทีข่อรบัการส่งเสรมิและสนับสนุน โดยใหจ้ดัท าขอ้เสนอค่าใชจ้่ายรวม

ของโครงการที่สอดคล้องกบัข้อเสนอทางด้านเทคนิค อย่างน้อยต้องมรีายละเอียดการแจก

แจงค่าใชจ้่าย เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย อนึ่งขอ้เสนอดา้นราคาจะต้องมคีวามสอดคลอ้ง

กบัหลกัเกณฑต์ามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 

10.3. ขอ้เสนออื่น ๆ ตามแนวคดิและวธิดี าเนินงานโครงการของผูข้อรบัการส่งเสรมิและสนับสนุน

จากเงนิกองทุน (ถ้าม)ี 

 

 

11. หลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำคดัเลือกผู้ได้รบัทุน 



11.1. คณะกรรมการบรหิารกองทุน จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ขอรบัทุนฯ ตามประกาศ

คณะกรรมการบรหิารกองทุน เรื่อง หลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงนิ กองทุน

วจิยัและพฒันากจิการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์

สาธารณะ หมวด ๒ การจ่ายเงนิกองทุน ประเภทที ่๒ โดยวเิคราะหค์วามเหมาะสม คุณภาพ

และประสทิธภิาพของข้อเสนอทางเทคนิค เปรยีบเทียบกบัความเหมาะสมของข้อเสนอด้าน

เงนิทุนทีข่อรบัการส่งเสรมิและสนับสนุน โดยค านึงถงึความส าเรจ็ของโครงการ 

11.2. กรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์การพจิารณาของคณะกรรมการบรหิารกองทุน หรอืของ กสทช. จะ

เชญิผู้ขอรบัการส่งเสรมิและสนับสนุนจากเงนิกองทุน มาชี้แจงหรอืให้ข้อเทจ็จรงิเพิม่เติมใน

รายละเอียดข้อเสนอ และหรอืให้ส่งข้อมูล เอกสารหรือหลกัฐานเพิม่เติมเพื่อประกอบการ

พจิารณาไดต้ามความจ าเป็น 

11.3. คณะกรรมการบรหิารกองทุน สงวนสทิธิทีจ่ะเปลีย่นแปลงเนื้อหาในขอบเขตงานส่วนใดส่วน

หนึ่งหรอืทัง้หมด และอาจพจิารณาจดัสรรทุนในจ านวนหรอืขนาดหรอืเฉพาะรายการหนึ่ง

รายการใดตามความเหมาะสม หรอือาจจัดสรรเงินสนับสนุนให้กับผู้ขอรับการสนับสนุน

จ านวนรายเดียวหรอืมากกว่าหนึ่งรายก็ได้ รวมทัง้ไม่พจิารณา และหรอืยกเลิกการจดัสรร

เงนิกองทุนในโครงการทีก่ าหนด โดยไม่ต้องแจง้ให้ผู้มสีทิธิรบัทุนทราบ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์

ของรฐัเป็นส าคญั และให้ถอืว่าการตดัสนิของคณะกรรมการฯ เป็นเดด็ขาด ผูม้สีทิธขิอรบัทุน

จะเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆ มไิด้ 

11.4. คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยเลขานุการกองทุนหรือบุคคลที่เลขานุการกองทุน

มอบหมาย จะแจง้ผลการพจิารณาคดัเลอืกผู้ได้รบัการส่งเสรมิสนับสนุนจากเงนิกองทุนเป็น

หนังสอืใหท้ราบโดยตรงต่อไป 

 

12. กำรท ำสญัญำรบัทุนวิจยัและพฒันำ  

12.1. ผู้ได้รบัการคดัเลือกให้เป็นผู้ได้รบัเงนิทุนโครงการ (ผู้รบัทุน) ต้องท าสญัญารบัทุนวจิยัและ

พัฒนากับส านักงาน กสทช. (ผู้ให้ทุน) ตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการบริหารกองทุน

ก า ห น ด  

ภายใน ๑๕ วนั นับถดัจากวนัทีไ่ดห้นังสอืแจง้ผลการพจิารณาคดัเลอืก 

12.2. กรณีผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกมเีหตุจ าเป็นไม่สามารถเขา้ท าสญัญาไดภ้ายในเวลาทีก่ าหนดตามขอ้ 

๑๒.๑ ใหช้ี้แจงแสดงเหตุผลความจ าเป็นในการขอขยายเวลาท าสญัญาเป็นหนงัสอื แต่ทัง้นี้ไม่

เกินสบิห้าวนันับแต่วันที่ได้รบัหนังสอืแจ้ง ทัง้นี้ เป็นอ านาจของประธานกรรมการบรหิาร

กองทุนทีจ่ะพจิารณาอนุมตัใิหข้ยายเวลาได ้ 



 

13. กำรส่งมอบผลงำน 

 ผู้รับทุนต้องส่งมอบผลงาน ด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาและมีหน้าที่จัดท ารายงาน

ความก้าวหน้าของการด าเนินเพื่อด าเนินโครงการวจิยัและพฒันาระบบรวบรวมขอ้มูลใบหน้าบุคคลและ

ยานพาหนะ ด้วยเทคโนโลยีโทรคมนาคม 5G และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ

ท่องเทีย่วและเพิม่ความปลอดภยัในเมอืงท่องเทีย่วของประเทศไทย ดงัต่อไปนี้ 

13.1. รายงานความก้าวหน้าของโครงการ 

13.1.1. รายงานฉบับที่ ๑ รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น อย่างน้อยประกอบด้วยแผนการ

ด าเนินโครงการโดยละเอียด ได้แก่ รูปแบบ/วธิีการด าเนินงาน ขัน้ตอนและระยะเวลา

การด าเนินงานโดยแผนการด าเนินงานจะต้องมคีวามชดัเจนสมบูรณ์และน าไปปฏิบตัิ

ได้จริงและผลการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่เพื่อก าหนดจุดพื้นที่

เป้าหมายในการด าเนินการ ภายใน ๓๐ วนันับถดัจากได้ท าสญัญาการรบัทุนวจิยัและ

พัฒนาในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ์และแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (.doc และ .pdf) 

จ านวน ๗ ชุด 

13.1.2. รายงานฉบับที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๑ ภายใน ๙๐ วันนับถัดจากได้ท า

สัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ์และแฟ้มข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ (.doc และ .pdf) จ านวน ๗ ชุด ทัง้นี้ รายงานความก้าวหน้าฉบบัที่ ๑ 

อย่างน้อยประกอบดว้ย  

- ผลส ารวจพืน้ที ่ออกแบบและผงัการด าเนินการ ทีเ่หมาะสม 

- แผนการด าเนินงานเพื่อจัดหาและติดตัง้เครื่องมอื และบุคลากรส าหรบัการ

ด าเนินการโครงการ  

13.1.3. รายงานฉบบัที่ ๓  รายงานความก้าวหน้าฉบบัที่ ๒ ภายใน ๒๗๐ วนันับถดัจากได้ท า

สัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนาในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ์และแฟ้มข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ (.doc และ .pdf) จ านวน ๗ ชุดทัง้นี้ รายงานความก้าวหน้าฉบบัที่ ๒ 

อย่างน้อยประกอบดว้ย 

- ผลการด าเนินงานตดิตัง้ระบบทัง้หมด 

- ผลการพฒันาระบบรวบรวมขอ้มูลนักท่องเทีย่วและการจราจร 

๑๓.๑.๔ รายงานฉบบัที ่๔ รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report)ภายใน ๓๖๕ วนันับถดั

จากไดท้ าสญัญาการรบัทุนวจิยัและพฒันาในลกัษณะเอกสารสิง่พมิพแ์ละแฟ้มขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์(.doc 

และ .pdf) จ านวน ๗ ชุดทัง้นี้ รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) อย่างน้อยประกอบดว้ย 



- รายงานสรุปการพฒันาระบบรวบรวมขอ้มูลนักท่องเทีย่วและการจราจร 

- รายงานสรุปผลการใชง้านระบบในเบื้องต้น 

- รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลความส าเร็จภาพรวมของโครงการตาม

ตวัชี้วดัทีก่ าหนดและรายงานผลการบรหิารและดูแลรกัษาหลงัสิน้สุดโครงการ 

13.2. รายงานผลที่ได้รับจากการใช้จ่ายเงินทุนต่อส านักงาน กสทช. ตามแบบและระยะเวลาที่

ส านักงานก าหนด 

 

14. กำรจ่ำยเงินทุน 

  ส านักงาน กสทช. จะจ่ายเงนิกองทุนวจิยัและพฒันากจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และ

กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้ผู้ร ับทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามเพื่อด าเนิน

โครงการวจิยัและพฒันาระบบรวบรวมขอ้มูลใบหน้าบุคคลและยานพาหนะ ดว้ยเทคโนโลยโีทรคมนาคม 

5G และปัญญาประดษิฐ์ เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วและเพิม่ความปลอดภยัในเมอืงท่องเทีย่ว

ของประเทศไทย โดยมรีายละเอยีดการแบ่งจ่ายเงนิทุนดงันี้ 

๑๔.๑ งวดที ่๑ ก าหนดจ่ายร้อยละ ๒๐ ของวงเงนิทุนส่งเสรมิและสนับสนุนตามสญัญาเมื่อผูร้บั

ทุนไดร้ายงานความก้าวหน้าของโครงการฉบบัที ่๑ ตามขอ้ ๑๓.๑.๑ และคณะกรรมการพจิารณาผลงาน

ตามสญัญารบัทุนวจิยัและพฒันาไดต้รวจสอบรบัรองผลงานเรยีบรอ้ยแลว้ 

๑๔.๒ งวดที ่๒ ก าหนดจ่ายรอ้ยละ ๓๐ ของวงเงนิทุนส่งเสรมิและสนับสนุนตามสญัญาเมื่อผูร้บั

ทุนไดร้ายงานความก้าวหน้าของโครงการฉบบัที ่๒ ตามข้อ ๑๓.๑.๒ และคณะกรรมการพจิารณาผลงาน

ตามสญัญารบัทุนวจิยัและพฒันาไดต้รวจสอบรบัรองผลงานเรยีบรอ้ยแลว้ 

๑๔.๓ งวดที ่๓ ก าหนดจ่ายร้อยละ ๔๐ ของวงเงนิทุนส่งเสรมิและสนับสนุนตามสญัญาเมื่อผูร้บั

ทุนไดร้ายงานความก้าวหน้าของโครงการฉบบัที ่๓ ตามข้อ ๑๓.๑.๓ และคณะกรรมการพจิารณาผลงาน

ตามสญัญารบัทุนวจิยัและพฒันาไดต้รวจสอบรบัรองผลงานเรยีบรอ้ยแลว้ 

๑๔.๔ งวดที่ ๔ ก าหนดจ่ายรอ้ยละ ๑๐ ของวงเงนิทุนส่งเสรมิและสนับสนุนตามสญัญาเมื่อผูร้บั

ทุนไดร้ายงานความก้าวหน้าของโครงการฉบบัที ่๔ ตามข้อ ๑๓.๑.๔ และคณะกรรมการพจิารณาผลงาน

ตามสญัญารบัทุนวจิยัและพฒันาไดต้รวจสอบรบัรองผลงานเรยีบรอ้ยแลว้ 

15. กำรติดตำมและประเมินผลงำน 

15.1. ส านักงาน กสทช. จะแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญญารบัทุนวิจัยและ

พฒันา เพื่อตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงาน และตรวจรบัรองรายงานความก้าวหน้า 

เพื่อประกอบการพจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิแก่ผูร้บัทุนต่อไป 



15.2. ตลอดระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการผู้รบัทุนต้องให้ความร่วมมือและอ านวยความ

สะดวกแก่คณะกรรมการบรหิารกองทุน หรอืคณะกรรมการพจิารณาผลงานตามสญัญารบั

ทุนวิจัยและพัฒนา หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการเข้าตรวจเยี่ยมชมและหรือ

ตดิตามความก้าวหน้าของด าเนินงานตามโครงการ ทัง้นี้ ส านักงาน กสทช. มอี านาจเรยีก

ใหผู้ร้บัทุนมาชี้แจงหรอืส่งขอ้มูลเอกสารใด ๆ ประกอบการตดิตามและประเมนิผลงานได้ 

15.3. ภายหลังสิ้นสุดโครงการ ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์โครงการ เบื้องต้นจะใช้จากส่วนการ

รบัประกนัโครงการ ซึ่งจะก าหนดการประกนัอุปกรณ์และซอฟต์แวรเ์ป็นเวลา 2 ปี  

 

16. ข้อสงวนสิทธิในผลงำน และหรือเงื่อนไขต่ำง ๆ ในกำรส่งมอบผลงำนตำมโครงกำร  

16.1. ทรพัย์สนิทางปัญญาในผลงานให้เป็นของผู้ให้ทุนแต่เพยีงผู้เดียว เว้นแต่มกีารตกลงกนั

เป็นอื่น 

 

………………………………………………….. 


