
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
การคัดเลือกผู!ขอรับการส#งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน2สาธารณะ 
เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข�อมูลและการสนับสนุน 

เครือข�ายผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$ 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 แม!จะมีหน#วยงานกํากับดูแลหรือมีกฎหมายกําหนด

ไว!ชัดเจนว#าจะกระทําเร่ืองใดมิได! หรือในบางเร่ืองกฎหมายไม#ได!ห!ามไว! แต#สื่อมวลชนยังต!องคํานึงถึงหลักว#าด!วย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของสื่อมวลชน  แต#ในป?จจุบันยังพบว#า การดําเนินงานของสื่อหรือผู!ประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2ยังมีการกระทําท่ีเป@นการเอาเปรียบผู!บริโภคในรูปแบบต#าง ๆ อาทิ การ
โฆษณาสินค!าหรือบริการต#างๆ ที่หลอกลวง เกินจริง ไม#ครบถ!วนจนทําให!ผู!บริโภคหลงเชื่อนําไปสู#การซ้ือ-ใช!สินค!า
หรือบริการนั้น ๆ  หรือการโฆษณาแฝงในรูปแบบต#างๆ โดยเฉพาะบทความเชิงโฆษณาที่ครอบงําความคิดผู!บริโภค
หรือประชาชน การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการนําเสนอข#าวอาชญากรรม การละเมิดสิทธิสตรี เด็ก และเยาวชน
จากการนําเสนอเน้ือหาละครข#าวสารด!วยความรุนแรง ใช!ภาษาที่ไม#เหมาะสมหยาบคาย หรือลามกอนาจาร  
ขณะเดียวกันกลุ#มผู!บริโภคสื่อเองยังขาดความรู!และความเข!าใจในการทํางานของสื่อที่ถูกต!องเหมาะสมตามกรอบ
ของจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เก่ียวข!อง อีกทั้งขาดความตื่นตัวในการปกปLองสิทธิของตนเอง จึงทําให!
ถูกละเมิดสิทธิจากสื่อทั้งโดยท่ีรู!ตัวและไม#รู!ตัว  

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคมแห#งชาติ  (สํานักงาน 
กสทช.) เป@นหน#วยงานที่ทําหน!าท่ีจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน2 และ
กิจการโทรคมนาคม โดยแผนแม#บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๘) ได!กําหนด
ยุทธศาสตร2ด!านการคุ!มครองผู!บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 โดยมีกลยุทธ2ด!านการส#งเสริม การสร!าง
ความรู!ความเข!าใจเก่ียวกับการคุ!มครองผู!บริโภคอย#างต#อเน่ือง และมุ#งเน!นการส#งเสริมศักยภาพให!ประชาชนมีความ
ตื่นตัว เข!มแข็ง รู!จักปกปLองตนเอง สามารถ เข!าถึง เข!าใจ และใช!สื่ออย#างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน2แก#ตนเอง 
ผ#านกระบวนการรู!เท#าทันสื่อและการรณรงค2ทางสังคม และการส#งเสริมสิทธิเสรีภาพ ในการสื่อสารมุ#งเน!นให!เกิดการ
เข!าถึงหรือรับรู!ข!อมูลข#าวสารอย#างท่ัวถึงและเสมอภาค และเพ่ือเป@นการสร!างภูมิคุ!มกันให!กับผู!บริโภคสื่อ และสังคม
ในยุคสื่อหลอมรวม ให!ตระหนักในการมีความรู! ความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมในการใช!สื่อได!อย#างสร!างสรรค2 และ
เพื่อเป@นช#องทางสื่อสารและเผยแพร#ข!อมูลข#าวสาร สร!างความรู! ความเข!าใจแก#ผู!บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน2เกิดความตื่นตัว รับรู! เข!าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของตนเองในฐานะผู!บริโภคสื่อ  

ที่ผ�านมาสํานักงาน กสทช. ได�พัฒนาเครือข�ายผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน( โดยได�
ดําเนินการในการพัฒนาเว็บไซต(ผู�บริโภคสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน( หรือ http://bcp.nbtc.go.th/ 
ให�เป9นแหล�งรวมข�อมูลเพื่อผู�บริโภค พบปะ แลกเปล่ียนเก่ียวกับข�อมูลที่ผู�บริโภคในกลุ�มต�างๆ และสามารถเข�าถึง
ฐานข�อมูลของเครือข�ายผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน( และเป9นการส�งเสริมให�มีเครือข�ายประชาชน 
เครือข�ายผู�บริโภคสื่อที่เข�มแข็ง การรู�เท�าทัน อีกทั้งเพ่ือเป9นการสร�างกลไกการมีส�วนร�วมของเครือข�ายผู�บริโภคฯ ที่จะ
สะท�อนประเด็นเนื้อหาท่ีเป9นปAญหาเชิงเอาเปรียบ ละเมิด ละเลยสิทธิ ท่ีพึงมีพึงได� หรือสิทธิที่ต�องได�รับการปกปDองใน
ฐานะพลเมือง การประชาสัมพันธ(ข�อมูลดังกล�าวจึงเป9นสิ่งที่สําคัญอย�างยิ่ง 

ดังน้ัน เพ่ือให!เป@นไปตามเจตนารมณ2ของกฎหมายและเกิดความต#อเนื่องตามแผนแม#บทฯ ในการสร!างความรู!
ความเข!าใจเก่ียวกับคุ!มครองผู!บริโภคอย#างต#อเน่ือง ในปW พ.ศ. ๒๕๖๔ สํานักงาน กสทช. โดยสํานักงานกองทุนวิจัยและ



พัฒนาฯ จะดําเนินการคัดเลือกผู!ขอรับการส#งเสริมสนับสนุน เงินกองทุน ประเภทที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข�อมูลและการสนับสนุนเครือข�ายผู!บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน2 ข้ึน 

 

๒. ความเชื่อมโยงและสอดคล�องกับแผนแม�บท หรือแผนยุทธศําสตร& กสทช.  
๒.๑ แผนแม#บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 ฉบับท่ี ๒ (๒๕๖๓ – ๒๕๖๘) การคุ!มครอง

ผู!บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 มีหลักเกณฑ2และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข!องกับการคุ!มครองผู!บริโภค
ต#างๆ โดยเฉพาะการกระทําที่เป@นการเอาเปรียบผู!บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 มีกลไกรับเร่ือง
ร!องเรียน การสนับสนุนการรวมกลุ#มและสร!างเครือข#ายผู!บริโภคในภูมิภาคต#างๆ ให!เข!มแข็งอย#างต#อเนื่อง เช#น
เครือข#ายกลุ#มชาติพันธุ2และชนเผ#าพื้นเมือง การสร!างความรู!ความเข!าใจเก่ียวกับการคุ!มครองผู!บริโภคอย#างต#อเนื่อง 
ตลอดจนการประสานงานความร#วมมือกับหน#วยงานที่เก่ียวข!อง เช#น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
และสํานักงานคณะกรรมการคุ!มครองผู!บริโภค (สคบ.) เป@นต!น ในการกํากับดูแลเก่ียวกับการโฆษณาอาหาร ยา และ
ผลิตภัณฑ2สุขภาพที่ผิดกฎหมาย 

๒.๒ โครงการน้ี ยังมีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค2ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน2สาธารณะ มาตรา ๕๒ (๔) แห#งพระราชบัญญัติองค2กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ี
แก!ไขเพิ่มเติม ท่ีกําหนดให!สนับสนุน ส#งเสริม และคุ!มครองผู!บริโภคด!านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 

 
๓. วัตถุประสงค$ 

๓.๑ เพ่ือพัฒนาระบบฐานข!อมูลและการสนับสนุนเครือข#ายผู!บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน2 
๓.๒ เพื่อสร!างกลไกการสนับสนุนการมีส#วนร#วมของเครือข#ายผู!บริโภคฯ ท่ีจะสะท!อนประเด็นเนื้อหาที่เป@น

ป?ญหาเชิงเอาเปรียบ ละเมิด ละเลยสิทธิ ที่พึงมีพึงได! หรือสิทธิที่ต!องได!รับการปกปLองในฐานะพลเมือง 
๓.๓ เพ่ือสนับสนุน ส#งเสริม และคุ!มครองผู!บริโภคด!านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 
 

๔. ขอบเขตการดําเนินงาน 
ผู!ขอรับการส#งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และ

กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน2สาธารณะ ที่ได!รับการคัดเลือก (ผู!รับทุน) จะต!องนําเงินทุนที่ได!รับการส#งเสริม 
และสนับสนุน ไปดําเนินการโครงการพัฒนาระบบและเผยแพร#ข!อมูลเก่ียวกับเว็บไซต2สําหรับผู!บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน2 โดยมีภาระหน!าท่ีรับผิดชอบตามขอบเขตการดําเนินงาน ดังน้ี 

๔.๑ ผู!ขอรับการสนับสนุนต!องนําเสนอแนวความคิด (Concept) ในการพัฒนาระบบฐานข!อมูลและการ
สนับสนุนเครือข#ายผู!บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน2 การสร!างกลไกการสนับสนุนการมีส#วนร#วมของ
เครือข#ายผู!บริโภคฯ ท่ีจะสะท!อนประเด็นเนื้อหาท่ีเป@นป?ญหาเชิงเอาเปรียบ ละเมิด ละเลยสิทธิ ท่ีพึงมีพึงได! หรือสิทธิ
ที่ต!องได!รับการปกปLองในฐานะพลเมือง และการสนับสนุน ส#งเสริม และคุ!มครองผู!บริโภคด!านกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน2 รวมถึง แผนการดําเนินงาน 

๔.๒ การพัฒนาระบบฐานข!อมูลและการสนับสนุนเครือข#ายผู!บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน2 
  ๑) ดําเนินการศึกษาความต�องการของระบบท้ังหมดท่ี เก่ียวข�อง (Software/Hardware) 
นอกจากนี้ยังต�องศึกษาความต�องการโดยสัมภาษณ(เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงาน และแกนนําเครือข�ายผู�บริโภคฯ เพื่อ
รับทราบถึงความต�องการ รูปแบบงานที่ใช�รวมถึงปAญหาการทํางานในปAจจุบันท่ีต�องการให�ระบบช�วยแก�ไข รวมถึง 
องค(กรท่ีเก่ียวข�อง เช�น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สภาองค(กรผู�บริโภค ฯลฯ เพ่ือการบูรณาการ
การสนับสนุนเครือข�ายผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน( 



  ๒) รวบรวมข�อมูล data base ท้ังหมดทั้งส�วนข�อมูลเดิมที่ มีอยู� และข�อมูลใหม�ของเครือข�าย
ผู�บริโภคฯ เพื่อการจัดเก็บ พร�อมรูปแบบรายละเอียดที่ต�องใช�ในการบันทึกและสืบค�นต�อไป 
  ๓) ออกแบบระบบฐานข�อมูลและการสนับสนุนเครือข�าย ท่ีพิจารณาตามความต�องการตาม ๑) 
และข�อมูลตาม ๒) โดยจะต�องประกอบด�วยข�อมูลอย�างน�อย คือ  
   - ข�อมูลของเครือข�ายฯ และสมาชิกเครือข�ายฯ (รายชื่อ ที่ตั้งหรือพ้ืนท่ี ระดับสถานะของ
เครือข�าย ผลการดําเนินการ ความสนใจ ความเช่ียวชาญ ฯลฯ) 
 ๔.๓ การสร!างกลไกการสนับสนุนการมีส#วนร#วมของเครือข#ายผู!บริโภคฯ ที่จะสะท!อนประเด็นเนื้อหาที่เป@น
ป?ญหาเชิงเอาเปรียบ ละเมิด ละเลยสิทธิ ที่พึงมีพึงได! หรือสิทธิที่ต!องได!รับการปกปLองในฐานะพลเมือง 
  ๑) ระบบการรายงานข�อมูลการมีส�วนร�วมของสมาชิกเครือข�ายฯ เช�น ผลการเฝDาระวัง   การเข�า
ร�วมกิจกรรม ฯลฯ โดยออกแบบอ�างอิงจากระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนตามหลักวิชาการ 
  ๒) ระบบการบันทึกข�อมูลระดับการมีส�วนร�วม (สถานะ) ของสมาชิกของเครือข�ายฯ 
  ๓) การเรียกดูและแสดงผล เช�น การออกแบบและพัฒนาเว็บไซด(และแอปพลิเคชัน (Application) 
   - มีลักษณะเป9น Web Content Management System ผู�ใช�งานสามารถบริหารจัดการ
เนื้อหาของเว็บไซต(ได� ท้ังนี้ ให�มีมาตรฐานหรือคํานึงถึงการเข�าถึงของคนพิการ เช�น Web accessibility ด�วย 
   - ออกแบบหน�าหลัก (Home Page) แอปพลิเคชั่น และสื่อสังคมออนไลน( ท่ีมีการจัดการ
โครงสร�าง ภาพประกอบด�วยรูปแบบท่ีสวยงาม ทันสมัย น�าเชื่อถือ และใช�งานง�าย รวมทั้ง มีการแสดงผล หรือ
ลูกเล�นต�างๆ เพ่ือสร�างความสนใจให�กับเว็บไซต( อย�างเหมาะสม เช�น การแสดงผลของสมาชิกในรูปแบบแผนท่ีและ
พ้ืนที่ตั้งของสมาชิก  
   - ออกแบบกิจกรรมสําหรับสมาชิกเครือข�ายฯ เช�น กิจกรรมแบบสํารวจและแบบสอบถาม 
(Vote) โดยสามารถวิเคราะห(ข�อมูล ค�นหาและแสดงรายการรายละเอียดข�อมูลได� กิจกรรมการตอบแบบสอบถาม 
แบบสํารวจและการให�คะแนน โดยจําแนกระดับของผู�ตอบแบบสอบถาม และมีระบบแจ�งเตือน Notification มายัง 
Admin ได� 
   - ให�สามารถเชื่อมกับเว็บไซด(ของสํานักงาน กสทช. ได� โดยมีแผนการบริหารจัดการ       
เว็บไซด2 มีการติดตั้งระบบที่พัฒนาบนเคร่ืองคอมพิวเตอร(แม�ข�ายในโครงการ โดยโปรแกรมที่พัฒนาข้ึนต�องสามารถ
ทํางานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร(แม�ข�ายของโครงการได�อย�างราบร่ืน ดําเนินการทดสอบระบบท่ีพัฒนาข้ึน บนเคร่ือง
คอมพิวเตอร(แม�ข�ายจริง โดยเป9นการทดสอบการทํางานของระบบทุกฟAงก(ชันบนสภาพแวดล�อมจริง ว�าการทํางาน
ของโปรแกรมถูกต�องสมบูรณ(การเช่ือมต�อกันระหว�างโมดูลต�างๆ ของโปรแกรมเป9นไปอย�างราบร่ืนไม�ติดขัด และการ
เชื่อมต�อกับเครือข�ายอุปกรณ(ต�อพ�วงต�างๆ สามารถทํางานได�ดีเต็มประสิทธิภาพ  
   - ดําเนินการดูแลรักษาและแก�ไขข�อผิดพลาดจากการพัฒนาระบบต�างๆ ภายหลังเสร็จสิ้น
โครงการเป9นเวลาอย�างน�อย ๑๒ เดือน 
 ๔.๔ การสนับสนุน ส#งเสริม และคุ!มครองผู!บริโภคด!านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 

 ๑) จัดทําเอกสารคู�มือการใช�งานเว็บไซด( และแอปพลิเคชัน 
๒) จัดการฝeกอบรมให�แก� 

   - หลักสูตรการใช�งานระบบสําหรับ Admin จํานวนไม�น�อยกว�า ๕ คน 
   - หลักสูตรการใช�งานระบบสําหรับผู�ใช�งานระบบ (ผู�นําและสมาชิกเครือข�ายผู�บริโภคฯ) 
จํานวน ๕ คร้ัง ๕ ภูมิภาค คร้ังละประมาณ ๒ วัน โดยมีเน้ือหาทั้งในส�วนของการใช�งานระบบท้ังหมด และความรู�
เก่ียวกับการเป9นผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน( 
  ๓) จัดทําสื่อโสตทัศน( เพ่ือการเรียนรู�จํานวน ๒๐ เร่ือง 



 หมายเหตุ – เม่ือสิ้นสุดโครงการ ผู�รับทุนจะต�องเสนอส�งมอบระบบให�สํานักงาน กสทช. เพื่อใช�ประโยชน(
ต�อไป 
 
๕. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผู!รับทุนจัดทําโครงการพัฒนาระบบฐานข!อมูลและการสนับสนุนเครือข#ายผู!บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน2 ต!องรับผิดชอบดําเนินงานตามขอบเขตของงานที่กําหนดให!สําเร็จตามวัตถุประสงค2ของโครงการและ
ตามพันธะผูกพันตามสัญญารับทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน2สาธารณะ ภายในกําหนดเวลา ๓๖๕ วัน 
 
๖. การจัดสรรเงินทุนส�งเสริมและสนับสนุน 
 คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของ กสทช. จัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพ่ือส#งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณ การจัดทําโครงการพัฒนาระบบฐานข!อมูลและการสนับสนุนเครือข#ายผู!บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน2 ในวงเงินท้ังสิ้นไม#เกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (-สิบห!าล!านบาทถ!วน-) (รวมภาษีมูลค#าเพิ่ม
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค#าใช!จ#ายทั้งปวงแล!ว)  
 
๗. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 ๗.๑ ระบบฐานข!อมูลและการสนับสนุนเครือข#ายผู!บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน2เกิดประโยชน2
ต#อภาคส#วนต#างๆ ท่ีเก่ียวข!อง 
 ๗.๒ เครือข#ายผู!บริโภคฯ มีระบบ ช#องทางสนับสนุนการมีส#วนร#วมของเครือข#ายผู!บริโภคฯ ที่จะสะท!อน
ประเด็นเนื้อหาท่ีเป@นป?ญหาเชิงเอาเปรียบ ละเมิด ละเลยสิทธิ ท่ีพึงมีพึงได! หรือสิทธิท่ีต!องได!รับการปกปLองในฐานะ
พลเมือง 
 
๘. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 ๘.๑ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 
  (๑) มีผลการศึกษาความต!องการของหน#วยงานและเครือข#ายผู!บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน2 จํานวน ๑ เร่ือง 
  (๒) บูรณาการฐานข!อมูลเครือข#ายผู!บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน2 ให!มีความ
ครอบคลุมทุกภูมิภาค 
  (๓) มีระบบฐานข�อมูลและการสนับสนุนเครือข�ายผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน( ๑ 
ระบบ 
  (๔) มีคู#มือการใช!งานเว็บไซด2 และแอปพลิเคชัน จํานวน ๑ เร่ือง 
  (๕) มีการจัดการฝbกอบรมให!จํานวน ๒ หลักสูตร 
  (๖) มีสื่อโสตทัศน2 เพ่ือการเรียนรู!จํานวน ๒๐ เร่ือง 

๘.๒ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ2 
- ร!อยละ ๗๐ ของแกนนําเครือข#ายผู!บริโภคฯ มีความพึงพอใจและสามารถใช!ประโยชน2จากระบบ 

  
 
 
 



๙. คุณสมบัติผู�ขอรับการส�งเสริมสนับสนุน 
 ผู!มีสิทธิขอรับการส#งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน2สาธารณะ เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาระบบข!อมูลเก่ียวกับเว็บไซต2สําหรับ
ผู!บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน2 จะต!องมีคุณสมบัติ ดังต#อไปนี้ 
 ๙.๑ คุณสมบัติท่ัวไป ผู!มีสิทธิขอรับการสนับสนุนฯ จะต!องมีคุณสมบัติทั่วไปอย#างน!อยข!อใดข!อหนึ่ง ต#อไปน้ี 
  ๙.๑.๑ เป@นผู! ได! รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 หรือกิจการ 
โทรคมนาคม  
  ๙.๑.๒ เป@นผู!ประกอบการในอุตสาหกรรมกระจายเสียง อุตสาหกรรมโทรทัศน2 อุตสาหกรรม 
โทรคมนาคม หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทหนึ่งประเภทใด รวมทั้งอุตสาหกรรมต#อเนื่องของ 
ประเภทนั้น 
  ๙.๑.๓ วิสาหกิจเร่ิมต!น หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย#อม  
  ๙.๑.๔ หน#วยงานของรัฐ 
  ๙.๑.๕ สถานศึกษา 
  ๙.๑.๖ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอ่ืนที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย ท่ีมีวัตถุประสงค2ในการดําเนิน 
กิจการเพื่อประโยชน2สาธารณะโดยไม#แสวงหากําไรในทางธุรกิจ ทั้งนี้ ต!องมีวัตถุประสงค2และการดําเนินงานท่ี
สอดคล!องกับวัตถุประสงค2ของกองทุน  
  ๙.๑.๗ องค2กรเอกชนท่ีเกิดจากการรวมกลุ#มของบุคคลตามกฎหมายว#าด!วยการประกอบกิจการ 
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน2 เพ่ือส#งเสริมการรวมกลุ#มของผู!รับใบอนุญาต ผู!ผลิตรายการ และผู!ประกอบ
วิชาชีพ สื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2  

 ๙.๑.๘ องค2กรเอกชนท่ีดําเนินการโดยไม#แสวงหากําไรในทางธุรกิจ ซ่ึงมีวัตถุประสงค2และ
ดําเนินการ เพ่ือสนับสนุน ส#งเสริม และคุ!มครองผู!บริโภคด!านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และกิจการ
โทรคมนาคม  

๙.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
 ๙.๒.๑ ต!องมีบุคลากรผู!มีความรู! ความชํานาญ และประสบการณ2ในการดําเนินงานท่ีเก่ียวข!องกับ 

การพัฒนาระบบฐานข!อมูลและการสนับสนุนเครือข#ายผู!บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน2 
 ๙.๒.๒ ต!องไม#เป@นผู!ที่ถูกระบุชื่อไว!ในบัญชีรายชื่อผู!ท้ิงงานของทางราชการและได!แจ!งเวียนชื่อแล!ว 

หรือไม#เป@นผู!ท่ีได!รับผลของการสั่งให!นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป@นผู!ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
๙.๓ กรณีผู!ขอรับการส#งเสริมสนับสนุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติที่ กําหนดดังกล#าวข!างต!น            

ให!อยู#ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการพิจารณายกเว!น ผ#อนผัน โดยคํานึงถึงความรู! ความ
ชํานาญ ประสบการณ2และความพร!อมในการดําเนินการตามวัตถุประสงค2ของโครงการ 

 
๑๐. การย่ืนขอรับการส�งเสริมและสนับสนุน 

ผู!ขอรับการส#งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนวิจัยเพ่ือส#งเสริมและสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนา
ระบบข!อมูลเก่ียวกับเว็บไซต2สําหรับผู!บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน2 ต!องศึกษาทําความเข!าใจ และ
ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ2 หรือข!อบังคับอ่ืน ใดที่สํานักงาน กสทช. หรือ คณะกรรมการบริหาร
กองทุน ประกาศกําหนด และยื่นจัดทําข!อเสนอขอรับการส#งเสริม และสนับสนุน ดังนี้ 

๑๐.๑ จัดทําข!อเสนอด!านรายละเอียดการดําเนินโครงการ อย#างน!อยต!องมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ๑๐.๑.๑ เอกสารหลักฐานที่เก่ียวข!องกับผู!ยื่นขอรับการส#งเสริมและสนับสนุน  

  ๑๐.๑.๒ ข!อเสนอทางด!านเทคนิค โดยอย#างน!อยต!องมีหัวข!อและรายละเอียดต#อไปน้ี 



   (๑) แผนการดําเนินงาน ต!องมีรายละเอียดเก่ียวกับแนวคิด แนวทางและวิธีการดําเนินงาน 
และข้ันตอนการทํางาน รวมถึงกรอบระยะเวลาดําเนินงานในแต#ละกิจกรรมท่ี สอดคล!องกับวัตถุประสงค2ของ
โครงการในแต#ละข!อ เพื่อให!ได!ผลตามที่ระบุไว!ใน ข!อเสนอโครงการ (TOR) 
   (๒) การบริหารโครงการ ต!องมีรายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบโครงสร!างการดําเนินงานของ 
โครงการพร!อมภาระหน!าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน (Man-Month) 
   (๓) บุคลากร ต!องเสนอรายชื่อบุคลากรในตําแหน#งต#าง ๆ ที่ร#วมปฏิบัติงาน พร!อมส#ง 
รายละเอียดคุณวุฒิ ประสบการณ2การทํางาน และผลงาน พร!อมลงลายมือช่ือเจ!าของประวัติและวัน เดือน ปW 
   (๔) ผลงานและประสบการณ2ของหน#วยงานและของคณะผู!ดําเนินโครงการท่ีเก่ียวข!อง 
 ๑๐.๒ ข!อเสนอทางด!านเงินทุนที่ขอรับการส#งเสริมและสนับสนุน โดยให!จัดทําข!อเสนอค#าใช!จ#ายรวมของ 
โครงการท่ีสอดคล!องกับข!อเสนอทางด!านเทคนิค อย#างน!อยต!องมีรายละเอียดการแจกแจงค#าใช!จ#ายเพื่อ
ประกอบการ พิจารณาด!วย อน่ึง ข!อเสนอด!านราคาจะต!องมีความสอดคล!องกับหลักเกณฑ2ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

๑๐.๓ ข!อเสนออ่ืน ๆ ตามแนวคิดและวิธีดําเนินงานโครงการของผู!ขอรับการส#งเสริมและสนับสนุนจาก 
เงินกองทุน (ถ!ามี) 
 
๑๑. หลักเกณฑ&การพิจารณาคัดเลือกผู�ได�รับทุน 
 ๑๑.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุน จะพิจารณาคัดเลือกข!อเสนอของผู!ขอรับทุนฯ ตามประกาศ 
คณะกรรมการบริการกองทุนฯ เร่ือง หลักเกณฑ2 วิธีการ และเงื่อนไขการใช!จ#ายเงิน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน2สาธารณะ หมวด ๒ การจ#ายเงินกองทุน 
ประเภทท่ี ๒ โดยวิธีวิเคราะห2ความเหมาะสม คุณภาพ และประสิทธิภาพของข!อเสนอทางเทคนิค เปรียบเทียบความ
เหมาะสมของข!อเสนอด!านเงินทุนท่ีขอรับการส#งเสริมและสนับสนุน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของโครงการ 

๑๑.๒ กรณีจําเป@นเพ่ือประโยชน2การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือของ กสทช. จะเชิญ ผู!
ขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุน มาชี้แจงหรือให!ข!อเท็จจริงเพิ่มเติมในรายละเอียดข!อเสนอและหรือให!ส#งข!อมูล 
เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได!ตามความจําเป@น 

๑๑.๓ คณะกรรมการบริหารกองทุน สงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเนื้อหาในขอบเขตงานส#วนใดส#วนหนึ่งหรือ
ทั้งหมด และอาจพิจารณาจัดสรรทุนในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใดตามความเหมาะสม หรือ 
อาจจัดสรรเงินสนับสนุนให!กับผู!ขอรับการสนับสนุนจํานวนรายการเดียวหรือมากกว#าหนึ่งรายก็ได!รวมท้ังไม#พิจารณา 
และหรือยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนในโครงการที่กําหนด โดยไม#ต!องแจ!งให!ผู!มีสิทธิรับทุนทราบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน2 
ของรัฐเป@นสําคัญ และให!ถือว#าการตัดสินของคณะกรรมการฯ เป@นเด็ดขาด ผู!มีสิทธิขอรับทุนจะร!องเรียกค#าเสียหาย
ใด ๆ มิได! 

๑๑.๔ คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยเลขานุการกองทุนหรือบุคคลที่เลขานุการกองทุนมอบหมาย 
จะแจ!งผลพิจารณาคัดเลือกผู!ได!รับการส#งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนเป@นหนังสือให!ทราบโดยตรงต#อไป  
 
๑๒. การทําสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา 
 ๑๒.๑ ผู!ได!รับการคัดเลือกให!เป@นผู!ให!ได!รับเงินทุนโครงการ (ผู!รับทุน) ต!องทําสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา 
กับสํานักงาน กสทช. (ผู!ให!ทุน) ตามแบบสัญญาท่ีคณะกรรมการบริการกองทุนกําหนด ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก 
วันที่ได!หนังสือแจ!งผลการพิจารณาคัดเลือก 



 ๑๒.๒ กรณีผู!ได!รับการคัดเลือกมีเหตุจําเป@นไม#สามารถเข!าทําสัญญาได!ภายในเวลาที่กําหนดตามข!อ ๑๒.๑ 
ให!ชี้แจงแสดงเหตุผลความจําเป@นในการขอขยายเวลาทําสัญญาเป@นหนังสือ แต#ท้ังน้ีไม#เกิน ๑๕ วันนับตั้งแต#วันท่ี 
ได!รับหนังสือแจ!ง ท้ังนี้ เป@นอํานาจของประธานกรรมการบริหารกองทุนท่ีจะพิจารณาอนุมัติให!ขยายเวลาได! 
 
๑๓. การส�งมอบผลงาน 
 ผู!รับทุนต!องส#งมอบผลงาน ดําเนินงานให!เป@นไปตามสัญญาและมีหน!าที่จัดทํารายงานความก!าวหน!าของ
การดําเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข!อมูลและการสนับสนุนเครือข#ายผู!บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน2 
 
๑๔. การจ�ายเงินทุน  

สํานักงาน กสทช. จะจ#ายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน2สาธารณะ ให!ผู!รับทุนส#งเสริมและสนับสนุนโครงการ เม่ือดําเนินการเป@นไปตามสัญญาท่ี
กําหนด 

ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จะหักเงินประกันร!อยละ ๕ ของเงินท่ีได!รับการส#งเสริมและสนับสนุน เพื่อเป@น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และสํานักงาน กสทช. ขอสงวนสิทธิไม#คืนเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ดังกล#าว หากตัวชี้วัดที่กําหนดไว!ตามสัญญาไม#เป@นไปตามเปLาหมาย 
 
๑๕. การติดตามและประเมินผลงาน 
 ๑๕.๑ สํานักงาน กสทช. จะแต#งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานการดําเนินโครงการตามสัญญารับทุนวิจัย 
และพัฒนา เพ่ือตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงาน และตรวจรับรองรายงานความก!าวหน!า เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัติจ#ายเงินแก#ผู!รับทุนต#อไป  

๑๕.๒ ตลอดระยะเวลาดําเนินงามตามโครงการ ผู!รับทุนต!องให!ความร#วมมือและอํานวยความสะดวกแก# 
คณะกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะกรรมการพิจารณาผลงานการดําเนินโครงการตามสัญญารับทุนวิจัยและ 
พัฒนา หรือเจ!าหน!าท่ีที่ได!รับมอบหมาย ในการเข!าตรวจเยี่ยมชมหรือติดตามความก!าวหน!าของการดําเนินงานตาม 
โครงการ ท้ังน้ี สํานักงาน กสทช. มีอํานาจเรียกให!ผู!รับทุนมาชี้แจงหรือส#งข!อมูลเอกสารใด ๆ ประกอบการติดตาม 
และประเมินผลงานได! 
 
๑๖. ข�อสงวนสิทธิในผลงาน และหรือเง่ือนไขต�าง ๆ ในการส�งมอบผลงานตามโครงการ 
 ทรัพย2สินทางป?ญญาในผลงานให!เป@นของผู!ให!ทุนแต#เพียงผู!เดียว เว!นแต#มีการตกลงกันเป@นอย#างอ่ืน 
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