
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
การคัดเลือกผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
เพื่อด ำเนินโครงกำรวิจัยและพัฒนำระบบตรวจสอบและก ำกับดูแล 

ผู้ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์ 
 
 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ด้านความมั่นคง โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านนี้ไว้

เป็นการเฉพาะ มีเป้าหมายในการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม อันมีประเด็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล ที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายด้านข้อมูล
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมเสรีภาพของสื่อสาธารณะ 
ควบคู่ไปกับมาตรการสร้างความรับผิดชอบของสื่อต่อสังคม รวมถึงส่งเสริมบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้อง      
ในการให้ความรู้เรื่องสิทธิเพ่ือคุ้มครองการใช้เทคโนโลยีและสื่อตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมาย 
ตลอดจนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ทั้งในเชิงเนื้อหา การสร้างความตระหนัก และภูมิคุ้มกันของผู้เสพสื่อ    

ปัจจุบันพบว่ามีผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์จ านวนมาก ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ยกตัวอย่างเช่น การออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือมีการกระท าซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทราม
ทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งขัดต่อมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมถึงการออกอากาศรายการหรือโฆษณาที่มีเนื้อหา
สาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้า โดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการอ้างข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง ส่งผล
ให้ผู้บริโภคต้องสูญเสียทรัพย์สิน และยังอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงได้ อันเป็นการด าเนินการใด ๆ 
ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และด้วย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหารายการต่างๆ มีการเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็ว 
ดังนั้น การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในมิติต่างๆ จึงนับเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายได้  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบอัตโนมัติ ถือเป็นมิติใหม่ที่จะบูรณาการนวัตกรรม 
ควบคู่ไปกับความมั่นคง ปลอดภัย การพัฒนาคนและสังคมให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ส านักงาน กสทช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบและก ากับ



                                                                                                                              
 

ดูแลผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพต่อสาธารณะ   
ทั้งยังต้องเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ ตลอดจนเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ภายใต้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ และ
ก ากับ ได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที รองรับการตรวจสอบข้อมูลในปริมาณมาก โดยเน้นไปที่การพัฒนาและสร้าง
ต้นแบบการประยุกต์ใช้ระบบตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์           
เพ่ือพัฒนาการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ซึ่งการน าเทคโนโลยี
ระบบตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ มาประยุกต์เพ่ือพัฒนาและสร้าง
ตัวอย่างต้นแบบที่สามารถใช้งานได้  (Use Case) ดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถพัฒนา
ระบบให้รองรับการใช้งานแล้ว ยังเล็งเห็นความส าคัญในส่วนของหน้าที่ที่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์จะต้องพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะชน อันเป็นไปเพ่ือคุ้มครอง
ผู้บริโภคในการเข้าถึงเนื้อหาของสื่อที่มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม ส่งผลให้สามารถน าไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในกิจการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 
๒. ควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนแม่บท หรือแผนยุทธศำสตร์ กสทช. 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐: ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงซึ่งมีเป้าหมายในการ
บริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ 
ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
มีเป้าหมายการพัฒนาสู่การเป็นคนที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ และอ่ืนๆ 

๒.๒ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๒ (๒) ก าหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยการ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ในการส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยการพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่  เทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกสาหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  

๒.๓ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๘) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การก ากับดูแลด้านเนื้อหา การคุ้มครองผู้บริโภค และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
เพ่ือพัฒนาระบบการก ากับดูแลด้านเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อสภาวการณ์  และเพ่ือคุ้มครอง
ผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ผ่านกองทุนวิจัยการพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  

๒.๔ แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านดิจิทัล
เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งมีกลยุทธ์ในการสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการเข้าถึงและ



                                                                                                                              
 

การใช้ประโยชน์จากบริการกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคมของประชาชน และใช้ประโยชน์
จากการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 
 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบของระบบการตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเผยแพร่สื่อของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๓.๒ เพ่ือให้มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ผ่านการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี จากการพัฒนาระบบการตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ และเพ่ือต่อยอดสู่การน าไปพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในวงกว้างต่อไป 

๓.๓ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) ที่เกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี จากการพัฒนาระบบการตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ โดยเฉพาะให้แก่กลุ่มผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ที่มีหน้าที่รับผิ ดชอบต่อการ
เผยแพร่สื่อต่อสังคมและประชาชน 
 
๔. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ที่ได้รับการคัดเลือก (ผู้รับทุน) จะต้องน าเงินที่
ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนไปด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเผยแพร่สื่อของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการเข้าถึงสื่อของประชาชน โดยมีภาระหน้าที่รับผิดชอบตาม
ขอบเขตการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๔.๑ ผู้รับทุนต้องเสนอกรอบแนวคิดการศึกษา วิธีการ และแผนงานจากการน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  อันจะต้องค านึงถึง
กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการติดตามและก ากับดูแลเงื่อนไขการอนุญาตในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 ๔.๒ ผู้รับทุนต้องจัดให้มีการพัฒนาต้นแบบของระบบการตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบก่อนที่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
จะน าสื่อแพร่ภาพกระจายเสียง โดยอย่างน้อยต้องสามารถรองรับการด าเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๒.๑ การพัฒนาระบบตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
จะต้องมุ่งเน้นการเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์และมีคุณภาพ จากการตรวจจับค าที่ก าหนด ตรวจหาความเชื่อมโยง
ของค า ในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพ เสียง ข้อความ วิดีโอ และสามารถแปลงเป็นข้อความ โดยมีความถูกต้อง
ของข้อมูล (Accuracy) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ก่อนที่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์จะเผยแพร่
ออกสู่สาธารณะ ซึ่งต้องค านึงถึงปริมาณของข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๒.๒ การบริหารความปลอดภัย โดยอย่างน้อยต้องก าหนดสิทธิ์การเข้าถึง จัดล าดับชั้น
ความลับ และเข้ารหัสความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ ให้มีความปลอดภัยและสามารถป้องกันการรั่วไหลของ
ข้อมูลได ้



                                                                                                                              
 

 ๔.๒.๓ การจัดเก็บประวัติซึ่งสามารถประมวลผล วิเคราะห์ และแสดงผลการวิเคราะห์จาก
การตรวจสอบข้อความในรูปแบบต่างๆ อันจะน าไปสู่การพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 ๔.๓ ผู้รับทุนต้องศึกษาและพัฒนาระบบการตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ เพ่ือจัดให้มีการพัฒนาผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ต้นแบบ ส าหรับเผยแพร่สื่อต่อ
สังคมได้อย่างมีคุณภาพ โดยออกแบบวิธีการวิจัยหรือสถานการณ์จ าลอง (Scenario) ที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยอย่างน้อย ๓ สถานการณ ์พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อดี/ข้อด้อยของแต่ละสถานการณ์  
 ๔.๔ ผู้รับทุนต้องศึกษาและพัฒนาระบบการตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ ให้สามารถใช้งานได้ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการพัฒนา Software ที่เป็น Web Application 
(Prototype) ตลอดจนจัดท าฐานข้อมูล (Database) โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งรูปแบบที่เสนอแต่ละส่วน
จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบขั้นต้น ดังนี้  
 ๔.๔.๑ กฎหมาย ระเบียบ มติ และเงื่อนไขที่เก่ียวข้อง  
 ๔.๔.๑.๑ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๔.๔.๑.๒ ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 ๔.๔.๑.๓ เงื่อนไขการอนุญาตในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ที่เก่ียวข้อง 
 ๔.๔.๑.๔ มติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ รวมถึงมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 ๔.๔.๑.๕ แนวทางการน าข้อมูลตามข้อ ๔.๔.๑.๑ - ๔.๔.๑.๔ ไปใช้งาน กรณีที่ต้อง
พัฒนาต้นแบบของระบบตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 ๔.๔.๒ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 ๔.๔.๒.๑ ผู้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ใช้คลื่นความถ่ี 
 ๔.๔.๒.๒ ผู้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
 ๔.๔ .๒.๓ ผู้ รับอนุญาตประกอบกิ จการกระจายเสี ยง ตามมาตรา ๘๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๔.๔.๒.๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
 ๔.๔.๒.๕ แนวทางการน าข้อมูลตามข้อ ๔.๔.๒.๑ - ๔.๔.๒.๔ ไปใช้งาน กรณีที่ต้อง
พัฒนาต้นแบบของระบบการตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยจะต้อง
มีความสอดคล้องตามข้อ ๔.๔.๑ ของผู้ได้รับใบอนุญาตในแต่ละประเภทในการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ 
 ๔.๔.๓ การน าเทคโนโลยีมาใช้ 
 ๔.๔.๓.๑ ระบบตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ โดยสามารถก าหนดรูปแบบการตรวจสอบตามที่ก าหนด ได้แก่ ตรวจจับค าที่ก าหนด ตรวจหาความ
เชื่อมโยงของค า ฯลฯ 



                                                                                                                              
 

 ๔.๔.๓.๒ ระบบประมวลผลการกระท าความผิดเงื่อนไขการอนุญาตของเนื้อหา
รายการที่ไม่สอดคล้องตามกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ มติคณะกรรมการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
สามารถก าหนดรูปแบบการแจ้งเตือนเมื่อพบการกระท าความผิด 
 ๔.๔.๓.๓ การพัฒนาแบบจ าลองเพ่ือประเมินการตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
 ๔.๔.๓.๔ การพัฒนาระบบตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน ์เพ่ือรองรับการให้บริการใน Platform อ่ืนๆ ของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
 ๔.๕ ระบบแสดงผล (Dashboard) และระบบจัดท ารายงาน (Report) เพ่ือช่วยสนับสนุนการ 
ตัดสินใจเผยแพร่สื่อต่อสังคม ของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ต้นแบบ 
 ๔.๖ ผู้รับทุนจะต้องจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Hardware) และโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่มี
เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน เหมาะสม และเพียงพอ เพื่อรองรับระบบตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ รวมถึงระบบการจัดเก็บเนื้อหารายการ (Content) ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก
ส านักงาน กสทช. หรือจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือที่ส านักงาน กสทช. มีลิขสิทธิ์ เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวและน าไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ 
 ๔.๗ ผู้รับทุนจะต้องจัดท าเอกสารคู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์อย่างละเอียด ประกอบด้วยเอกสาร ๑๐ ชุด และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๘ ผู้รับทุนต้องจัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) ให้กับบุคลากรที่เป็น  
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ราย เกี่ยวกับการวางแผนงาน            
และกระบวนการในการออกแบบระบบ องค์ประกอบของระบบซึ่งรวมถึงความรู้ในด้านการพัฒนา Software 
การจัดท าฐานข้อมูล บุคลากรและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ กระบวนการท า งานของระบบ  
การทดสอบระบบเพ่ือให้สามารถใช้งานได้จริง ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๔.๙ ผู้รับทุนต้องจัดท าสรุปองค์ความรู้ที่จ าเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาของระบบการตรวจสอบและ
ก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ หรือผู้สนใจ น าไปศึกษาเพ่ือใช้เป็นต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรองรับการตรวจสอบสื่อใน
รูปแบบของภาพ เสียง ข้อความ วิดีโอ ก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยอย่างน้อยต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
วางแผนงาน การจัดท าฐานข้อมูล บุคลากรและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ กระบวนการท างาน
ของระบบ การทดสอบระบบเพ่ือให้สามารถใช้งานได้จริง  
 ๔.๑๐ ผู้รับทุนต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ที่จะท าหน้าที่
เป็นผู้ดูแลระบบต่อไป 
 
๕. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับทุนโครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ ต้องรับผิดชอบด าเนินงานตามขอบเขตของงานที่ก าหนดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
และตามพันธะผูกพันตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ภายในก าหนดเวลา ๗๒๐ วัน  

 
 



                                                                                                                              
 

๖. กำรจัดสรรเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุน 
คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของ กสทช. จัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพ่ือส่งเสริม

และสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์  ในวงเงินทั้ งสิ้นไม่ เกิน  ๓๔ ,๐๐๐ ,๐๐๐ .- บาท  (สามสิบสี่ ล้านบาทถ้วน )               
(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว) 

 
๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๗.๑ เกิดต้นแบบของการพัฒนาระบบการตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ ที่สามารถใช้งานได้ส าหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ต้นแบบ 

๗.๒ เกิดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ เพ่ือต่อยอดสู่การน าไปพัฒนาการเผยแพร่สื่อคุณภาพของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ในวงกว้างต่อไป 

๗.๓ เกิดกลุ่มบุคลากรที่ เป็นผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จ านวนไม่น้อย
กว่า ๕๐ ราย ที ่มีองค์ความรู้เกี ่ยวกับการพัฒนาระบบตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

 
๘. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

๘.๑ การเกิดต้นแบบของการพัฒนาระบบการตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ ที่สามารถใช้งานได้ส าหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ต้นแบบ 

๘.๒ การสรุปองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ โดยอย่างน้อยต้องมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการวางแผนงานและกระบวนการในการออกแบบ
ระบบ องค์ประกอบของระบบซึ่งรวมถึงความรู้ในด้านการพัฒนา Software การจัดท าฐานข้อมูล บุคลากรและ
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ กระบวนการท างานของระบบ การทดสอบระบบเพ่ือให้สามารถใช้
งานได้จริง ปัจจัยความส าเร็จในการจัดให้มีผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ต้นแบบ ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘.๓ การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรที่เป็นผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ราย 

 
๙. คุณสมบัติผู้ขอรับกำรส่งเสริมสนับสนุน  

ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เพ่ือด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบ
และก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

๙.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
 ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมสนับสนุนฯ จะต้องเป็นสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน หรือ

หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 
๙.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 

 ๙.๒.๑ ต้องมีบุคลากรที่มีพ้ืนฐานความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในการด าเนินงาน
ที่เก่ียวข้องกับด้านเทคโนโลยี หรือสมาร์ทเทคโนโลยีกับความปลอดภัย เป็นอย่างน้อย 



                                                                                                                              
 

 ๙.๒.๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๙.๓ กรณีผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติที่ก าหนดดังกล่าว
ข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการพิจารณายกเว้น ผ่อนผัน โดยค านึงถึงความรู้ 
ความช านาญ ประสบการณ์ และความพร้อมในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
๑๐. กำรยื่นขอรับกำรส่งเสริมและสนับสนุน 

ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน เพ่ือด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาระบบ
ตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  ต้องศึกษา ท าความเข้าใจ และปฏิบัติ
ตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่ส านักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการบริหารกองทุน 
ประกาศก าหนด และยื่นจัดท าข้อเสนอขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ดังนี้ 

๑๐.๑ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน 
๑๐.๒ ข้อเสนอทางด้านเทคนิค โดยอย่างน้อยต้องมีหัวข้อและรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ๑๐.๒.๑ ผลงานและประสบการณ์ของหน่วยงาน โดยเฉพาะที่มีพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการตามขอบเขตของงานนี้ ทั้งนี้ ในส่วนผลงานให้แนบส าเนาเอกสารสัญญา และ/หรือหนังสือรับรอง
ผลงานที่ออกโดยผู้ว่าจ้างที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ตลอดจนหลักฐานอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่น เช่น รางวัล 
และเอกสารอื่นๆ ที่สามารถอ้างอิงได้ (ถ้ามี) 

 ๑๐.๒.๒ วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทาง 
รูปแบบ/วิธีการด าเนินงาน พ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาต้นแบบ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนและกรอบ
ระยะเวลาด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน แนวทางการวัดร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาต้นแบบ และอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องกับขอบเขตการด าเนินงาน ตลอดจนการจัดวางแผนก าลังคน เพ่ือให้ได้ผลตามที่ระบุไว้
ภายใต้กรอบระยะเวลาด าเนินการ 

 ๑๐.๒.๓ คุณสมบัติและจ านวนบุคลากรที่ร่วมงาน อันประกอบด้วยรายชื่อ วุฒิการศึกษา 
(พร้อมหลักฐาน) ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การท างานและผลงาน พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของประวัติและ
วัน เดือน ปี 

๑๐.๓ ข้อเสนอทางด้านเงินทุนที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน โดยให้จัดท าข้อเสนอค่าใช้จ่าย
รวมของโครงการที่สอดคล้องกับข้อเสนอทางด้านเทคนิค โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดการแจกแจง
ค่าใช้จ่าย เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย อนึ่ง ข้อเสนอทางด้านเงินทุนจะต้องมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศก าหนด 

๑๐.๔ ข้อเสนออ่ืนๆ ของผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน (ถ้ามี) 
 

๑๑. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ได้รับทุน   
๑๑.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุน จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ขอรับทุนฯ ตามประกาศ

คณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ หมวด ๒ การจ่าย
เงินกองทุน ประเภทที่ ๒ โดยวิเคราะห์ความเหมาะสม คุณภาพและประสิทธิภาพของข้อเสนอทางด้านเทคนิค 
เปรียบเทียบกับความเหมาะสมของข้อเสนอทางด้านเงินทุนที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน โดยค านึงถึง
ความส าเร็จของโครงการ 



                                                                                                                              
 

๑๑.๒ กรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือของ 
กสทช. จะเชิญผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน มาชี้แจงหรือให้ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมใน
รายละเอียด ข้อเสนอ และหรือให้ส่งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตาม
ความจ าเป็น 

๑๑.๓ คณะกรรมการบริหารกองทุน สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในขอบเขตของงานส่วน
ใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด รวมทั้งไม่พิจารณา และหรือยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนในโครงการที่ก าหนด โดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับทุนทราบ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของรัฐเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการฯ 
เป็นเด็ดขาด ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 

๑๑.๔ คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยเลขานุการกองทุนหรือบุคคลที่เลขานุการกองทุน
มอบหมาย จะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนเป็นหนังสือให้ทราบ
โดยตรงต่อไป 
 
๑๒. กำรท ำสัญญำรับทุนวิจัยกำรพัฒนำ 

๑๒.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับเงินทุนโครงการ (ผู้รับทุน) ต้องมีหนังสือแจ้งติดต่อเพ่ือ
เข้าท าสัญญาภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และต้องเร่งท าสัญญาโดยเร็ว 

๑๒.๒ กรณีที่ผู้รับทุนประสงค์ขยายระยะเวลาการท าสัญญาให้ผู้รับทุนมีหนังสือแสดงเหตุผล
ความจ าเป็นต่อเลขานุการกองทุน และให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติ แต่ทั้งนี้การขยาย
ระยะเวลาการท าสัญญาดังกล่าวจะต้องไม่เกิน ๖๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง กรณีหากไม่สามารถลง
นามในสัญญาภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้รับทุนสละสิทธิ์ และให้ยกเลิกโครงการ 

ทั้งนี้ หากการขอรับทุนมีเงื่อนไขให้ผู้รับทุนต้องด าเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอ
อนุญาต อนุมัติในการด าเนินโครงการหรือเป็นกรณีเหตุหรือปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุมของผู้รับทุนที่อาจท า
ให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาภายใน ๖๐ วันได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหารกองทุนที่จะ
พิจารณาขยายระยะเวลาตามความเหมาะสม 
 
๑๓. กำรส่งมอบผลงำน 

ผู้รับทุนต้องส่งมอบงาน ด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาและมีหน้าที่จัดท ารายงานความก้าวหน้า
ของการด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ ดังต่อไปนี้ 

๑๓.๑  รายงานความก้าวหน้าโครงการและผลงาน 
 ๑๓.๑.๑ รายงานแผนการด าเนินงาน (Project Plan) ประกอบด้วย แนวทาง รูปแบบ/

วิธีการด าเนินงาน พ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาต้นแบบ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน แนวทางการวัดร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาต้นแบบ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยแผนการด าเนินงานจะต้องมีความชัดเจนสมบูรณ์และน าไปปฏิบัติได้จริง โดยให้น าส่งในลักษณะเอกสาร
สิ่งพิมพ์และไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๖ ชุด ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากได้ท าสัญญาการรับทุนวิจัยและ
พัฒนา 

 ๑๓.๑.๒ รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๑ ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ์และไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๖ ชุด พร้อมการศึกษาการพัฒนาระบบตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการ



                                                                                                                              
 

กระจายเสียงและโทรทัศน์ ให้มีความก้าวหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ตามที่ระบุไว้ในแผนการด าเนินงาน 
ภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากได้ท าสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา 

 ๑๓.๑.๓  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๒ ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ์และไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๖ ชุด พร้อมการศึกษาการพัฒนาระบบตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ ให้มีความก้าวหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ตามที่ระบุไว้ในแผนการด าเนินงาน 
ภายใน ๕๔๐ วัน นับถัดจากได้ท าสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา 

 ๑๓.๑.๔ รายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์  ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ์และ
ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๖ ชุด พร้อมส่งมอบงานดังต่อไปนี้ ภายใน ๗๒๐ วัน นับถัดจากได้ท าสัญญา
การรับทุนวิจัยและพัฒนา 

 (๑) ผลการศึกษาต้นแบบระบบการติดตามและตรวจสอบข้อความจากเสียง
หรือวิดีโอ ที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในแผนการด าเนินงาน และสามารถใช้งานได้ พร้อมคู่มือการใช้งาน 
และแผนรองรับกรณีเกิดเหตุขัดข้อง 

 (๒) การถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) ให้กับบุคลากรที่เป็น           
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ราย 

 (๓) สรุปองค์ความรู้ที่จ าเป็นโดยจัดท าทั้งในรูปแบบวิดีโอ เอกสารสิ่งพิมพ์ และ
ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๖ ชุด 

 (๔) การฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ 
๑๓.๒ รายงานผลที่ได้รับจากการใช้จ่ายเงินทุนต่อส านักงาน กสทช. ตามแบบและระยะเวลาที่

ส านักงาน กสทช. ก าหนด 
 
๑๔. กำรจ่ำยเงินทุน 

ส านักงาน กสทช. จะจ่ายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ให้ผู้รับทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามโครงการวิจัยและพัฒนา
ระบบตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  โดยมีรายละเอียดการแบ่งจ่าย
เงินทุนตามข้อ ๖. ดังนี้ 

๑๔.๑ งวดที่ ๑ ก าหนดจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญา เมื่อ
ผู้รับทุนได้น าส่งงานตามข้อ ๑๓.๑.๑ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญารับทุน
วิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว 

๑๔.๒ งวดที่ ๒ ก าหนดจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญา เมื่อ
ผู้รับทุนได้น าส่งงานตามข้อ ๑๓.๑.๒ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญารับทุน
วิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว 

๑๔.๓ งวดที่ ๓ ก าหนดจ่ายเงินร้อยละ ๒๕ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญา เมื่อ
ผู้รับทุนได้น าส่งงานตามข้อ ๑๓.๑.๓ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญารับทุน
วิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว 

๑๔.๔ งวดที่ ๔ ก าหนดจ่ายเงินร้อยละ ๒๕ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญา เมื่อ
ผู้รับทุนได้น าส่งงานตามข้อ ๑๓.๑.๔ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญารับทุน
วิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว 
 



                                                                                                                              
 

๑๕. กำรติดตำมและประเมินผลงำน 
๑๕.๑ ส านักงาน กสทช. จะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญา

รับทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงาน และตรวจรับรองรายงานความก้าวหน้า  
เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินแก่ผู้รับทุนต่อไป 

๑๕.๒ ตลอดระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือและอ านวยความ
สะดวกแก่คณะกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญารับ
ทุนวิจัยและพัฒนา หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการเข้าตรวจเยี่ยมชมหรือติดตามความก้าวหน้าของ
การด าเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. มีอ านาจเรียกให้ผู้รับทุนมาชี้แจงหรือส่งข้อมูลเอกสารใดๆ 
ประกอบการติดตามและประเมินผลงานได้ 
 
๑๖. ข้อสงวนสิทธิในผลงำน และหรือเงื่อนไขต่ำงๆ ในกำรส่งมอบผลงำนตำมโครงกำร 

๑๖.๑ ทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานให้เป็นของผู้ให้ทุนแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่มีการตกลงกันเป็นอ่ืน 
๑๖.๒ ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม 

ซึ่งผู้รับทุนน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน หากผู้รับทุนท าละเมิดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามอันเป็นเหตุให้
ผู้ให้ทุนเกิดความเสียหาย ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอันพึงมีต่อผู้ให้ทุนตามความเป็นจริง 


