ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
การคัดเลือกผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ
เพื่อดําเนินโครงการจัดทําแนวทางพัฒนาระบบตนแบบเพื่อสนับสนุน
งานปองกันและปราบปรามมิจฉาชีพออนไลนที่ไมสามารถระบุตัวตน
-----------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ไดกําหนดใหมีสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 57
ในการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการใชคลื่นความถี่การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทั ศ น และกิ จ การโทรคมนาคม เพื่ อ ตรวจสอบและแก ไ ขป ญ หาซึ่ ง อาจก อ ให เ กิ ด ผลกระทบกั บ
ผูประกอบการและประชาชนทั่วไป หรือเสนอความคิดเห็นอันจะนํามาซึ่งประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติ
และประชาชน ตอคณะกรรมการบริหาร สํานักงาน กสทช. เพื่อพิจารณาตอไป
ป จ จุ บั น การทํ า ธุ ร กรรมออนไลนมีแนวโนมเติบ โตขึ้น เรื่อย ๆ ดว ยการพัฒ นาเทคโนโลยีจ าก
ตางประเทศ ธุรกิจอีคอมเมิรซในประเทศ และความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งทําใหทุกคน
สามารถที่เปนผูซื้อและผูขายสามารถติดตอพูดคุยกันไดงายขึ้นผานทางสื่อออนไลน และสื่อสังคม (Social
Media) ไดอยางรวดเร็ว อาทิเชน ซื้อขายของออนไลน สั่งซื้ออาหารทางออนไลน สั่งสินคาแบบจายเงิน
ลวงหนา (Pre-order) สมัครขอเงินกูดอกเบี้ยต่ํา การซื้อขายตามเว็บประกาศขาย หรือทางสื่อสังคม
ออนไลน Facebook , Instagram หรือ Line@ หรือ การทําธุรกรรมอื่น ๆ ทางออนไลน ซึ่งมิจฉาชีพ
ออนไลนมักจะมีกลโกงแอบแฝงอยูในรูปแบบตาง ๆ เหลานี้ จนทําใหผูซื้อและผูขายไมไดมีการตรวจสอบ
ตัวตนจริงของบุคคลที่ทําธุรกรรมอยางละเอียดถี่ถวน โดยใชการเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพทมือถือที่เปนแบบ
เติมเงินไปเรื่อย ๆ และใชเครือขายอินเตอรเน็ตสาธารณะ เปนเครื่องมือหลักในการกระทําความผิด
สํานักงาน กสทช. มีพันธกิจในการกํากับ ควบคุมดูแลผูใหบริการคลื่นความถี่ จัดสรรและการ
กํ า กั บ การใช เ ลขหมายโทรคมนาคม และได พั ฒ นาระบบลงทะเบี ย นยื น ยั น ตั ว ตนของผู ใ ช บ ริ ก าร
โทรศัพทเคลื่อนที่ และพัฒนาระบบยืนยันตัวตนแบบอัตลักษณ สําหรับผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ
เติมเงิน ตั้งแตป พ.ศ. 2556 จนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนแนวทางสําคัญในการตรวจสอบขอมูลของผูใชบริการ
โทรศัพทมือถือ ถึงแมวาแนวทางดังกลาวจะสามารถตรวจสอบและปองกันการนําเลขหมายโทรคมนาคมไป
ใชในทางมิชอบแลว แตก็ยังไมสามารถนํามาปองกันและปราบปรามมิจฉาชีพออนไลนที่เปนรายยอยได
อยางเปนรูปธรรม สํานักงาน กสทช. จึงเห็นควรมีการศึกษาระบบการติดตาม ปองกัน ตอตานการกระทํา
ความผิดทางธุรกรรมการเงินผานชองทางออนไลน หรือการทุจริตทางการเงินจากทั้งในและตางประเทศ
เพื่อพัฒนาเปนตนแบบในการติดตามหาผูกระทําความผิดมาดําเนินคดี และเปนไปตามพระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560
สํานักงาน กสทช. โดยสํานักกองทุนวิจัยและพัฒนา จะดําเนินการคัดเลือกผูขอรับการสงเสริม
สนับสนุนเงินกองทุน ประเภทที่ ๒ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ดังกลาวขางตนตอไป

2. ความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนแมบท หรือแผนยุทธศาสตร กสทช.
๒.๑ พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๒ (๒) กําหนดใหมีการ
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาดานกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจ การโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรูเทาทันสื่อ เทคโนโลยีดานการใชคลื่น
ความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ ผูสูงอายุ หรือผูดอยโอกาส
ตลอดจน อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมตอเนื่อง
๒.๒ แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 – 2566 เรื่องการคุมครอง
ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม และการใหบริการเพื่อประโยชนสังคมและสาธารณะ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดทําแนวทาง หลักเกณฑ และระเบียบปฏิบัติ ในการรวบรวมพยานหลักฐานและ
ดําเนินคดีธุรกรรมออนไลนของมิจฉาชีพรายยอย เพื่อใหพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ
ดําเนินคดี และลงโทษผูกระทําความผิด
3.2 เพื่ อ ศึ ก ษา และพั ฒ นาแนวทางการแลกเปลี่ ย นข อ มู ล พื้ น ฐานและข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ กั บ
หน ว ยงานที่เ กี่ ยวข อง และพั ฒ นาระบบฐานขอมูล มิจฉาชีพออนไลนในการตรวจสอบสําหรับ พนักงาน
สอบสวน
3.๓ เพื่อศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบตนแบบสําหรับปองกันและปราบปรามมิจฉาชีพ
แบบออนไลนสําหรับพนักงานสอบสวนและประชาชน
3.๔ จัดตั้งทีมงานที่เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ เพื่อใหมีเจาหนาที่ที่มีความรู
ความชํานาญเฉพาะในการปราบปราม และดําเนินคดี
4. ขอบเขตการดําเนินงาน
ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะที่ไดรับการคัดเลือก (ผูรับทุน) จะตองนําเงินที่
ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน ไปดําเนินการโครงการจัดทําแนวทางพัฒนาระบบตนแบบเพื่อสนับสนุน
งานปองกั นและปราบปรามมิจ ฉาชีพออนไลนที่ไมส ามารถระบุตัวตน โดยมีภาระหนาที่รับผิดชอบตาม
ขอบเขตการดําเนินงาน รายละเอียด ดังตอไปนี้
๔.๑ บูรณาการความรวมมือ จัดทําทําความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ธนาคาร เปนตน
4.๒ ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมระบบการติดตาม ปองกัน ตอตานการกระทําความผิดทาง
ธุรกรรมทางการเงินผานชองทางออนไลน หรือการทุจริตทางการเงิน จากทั้งในประเทศ และตางประเทศ
๔.๓ ศึกษา รวบรวมขอมูล ผูเสียหายที่เปนผูซื้อและผูขาย ที่มีมูลคาความเสียหายตอรายไมเกิน
50,000 บาท ที่ทําธุรกรรมทางออนไลนและธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารกับบุคคลที่ไมสามารถระบุ
ตัวตนได ในเขตพื้นที่ศึกษา ยอนหลังไมนอยกวา 6 เดือน และในอนาคตสามารถพัฒนาระบบเพื่อรองรับ
ยอดมูลคาความเสียหายที่เพิ่มขึ้นไดโดยครอบคลุมรูปแบบการกระทําความผิด อยางนอย ดังนี้
4.๓.๑ ซื้อสินคาผานออนไลน การซื้อขายตามเว็บประกาศขาย แลวไมไดรับสินคาตาม
กําหนด ผานทางสื่อสังคมออนไลน Facebook Instagram Line หรือ การทําธุรกรรมอื่น ๆ ทางออนไลน
๒

4.๓.๒ ขายสินคาผานออนไลนถูกกวาทองตลาด แลวไมมีสินคาสงจริง
4.๓.๓ ลอลวงใหโอนเงินคาสินคาลวงหนา (Pre-order)
4.๓.๔ ลอลวงใหโอนเงินคาทําสัญญาปลอยเงินกูนอกระบบดอกเบี้ยต่ํา อนุมัติงาย ไมตอง
ตรวจสอบเครดิตบูโร
4.๓.๕ หลอกใหโอนเงินโดยการใชการสวมรอบบัญชีอีเมล หรือ Social Media
4.๓.๖ แอบอางเปนบุคคลตาง ๆ หลอกวาจะโอนเงินหรือสงของใหผานทางสื่อสังคม
ออนไลน Facebook Instagram Line
4.๔ ศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหปจจัยภายใน และภายนอกที่เกี่ยวของกับธุรกรรมของคดี
ตาง ๆ รวมทั้งปจจัยที่เปนชองโหวในการกระทําความผิดของมิจฉาชีพ และชองโหวที่ทําใหผูเสียหายขาด
การตรวจสอบตัวตนกอนการทําธุรกรรมทางออนไลน พรอมทั้งมีจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญ
ผูเสียหาย พนักงานสอบสวน อัยการ และผูเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวของ ในเขตพื้นที่ศึกษา จํานวนไม
นอยกวา ๒๐ คนมารวมประชุมไมนอยกวา 2 ครั้ง
4.๕ จัดทําสรุปผลการศึกษา และผลการวิเคราะหเปนไปไดในการพัฒนาระบบตนแบบปองกัน
และปราบปรามมิจฉาชีพออนไลนที่ไมสามารถระบุตัวตน ในเขตพื้นที่ศึกษา พรอมแนวทาง การจัดทํา
หลักเกณฑ และระเบียบปฏิบัติในการรวบรวมพยานหลักฐานและดําเนินคดีที่สามารถทําไดในปจจุบัน และ
แนวทางที่ควรจะดําเนินการในอนาคต
4.๖ กํ า หนดแนวทางการแลกเปลี่ ย นข อ มู ล พื้ น ฐานและข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ในขั้ น ตอนรวบรวม
พยานหลักฐาน เพื่ อที่ จะใช ประกอบสํา นวนเพื่อดําเนินคดีในชั้นศาล และประกอบการแจงอายัดบัญชี
ธนาคาร
4.๗ งานออกแบบ และพั ฒ นาระบบแลกเปลี่ย นขอ มู ล และระบบฐานขอ มู ล มิ จ ฉาชี พแบบ
ออนไลน เพื่อใชติดตามคดี และเปนขอมูลประวัติผูกระทําความผิด ในเขตพื้นที่ศึกษา อาทิเชน เว็บเซอรวิส
ทะเบียนราษฏรในการตรวจสอบชื่อที่อยูของผูถูกกลาวหา เว็บเซอรวิสของโอเปอรเรเตอรเพื่อตรวจสอบเลข
หมายตางๆ กับเลขบัตรประชาชน เปนตน
4.๘ งานศึกษา วิเคราะห และออกแบบระบบปองกันและปราบปรามมิจฉาชีพแบบออนไลน เพื่อ
รองรับการทํางานของพนักงานสอบสวน และผูเสียหาย โดยมีระบบงานหลัก ดังนี้
4.๘.๑ ระบบยืนยันตัวตนระหวางผูซื้อและผูขายกอนทําธุรกรรมออนไลน
4.๘.๒ ระบบตรวจสอบและสืบคนหลักฐานขอมูลผูกระทําความผิด ดําเนินคดี และผูถูก
กลาวหา
4.๘.๓ ระบบแจงความดําเนินคดีออนไลน ธุรกรรมออนไลนที่ไมสามารถระบุตัวตนผูถูก
กลาวหา
4.๙ งานพัฒนาระบบยืนยันตัวตนของผูขายที่ตองการจะรับโอนเงินกอนสงสินคาหรือบริการ
เพื่อเปนตนแบบแนวทางปฏิบัติของผูขายที่ประกอบอาชีพสุจริต โดยตองมีแนวทางการตรวจสอบอยางนอย
ดังนี้
4.๙.๑ ระบบยืนยันตัวตนดวยเลขหมายโทรศัพท และเลขบัตรประชาชนที่ใชลงทะเบียน
ซื้อซิมกับผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
4.๙.๒ ระบบยื นยั นตั วตนดวยการตรวจสอบอัตลักษณบัตรประชาชนและรูป ใบหนา
อัตโนมัติ
4.๙.๓ ระบบเชื่อมโยงขอมูลการยืนยันตัวตนกับระบบงานอื่นตามที่ สํานักงาน กสทช.
กําหนด
๓

4.๑๐ งานพั ฒ นาระบบตรวจสอบ สื บ ค น ข อ มู ล ของผู ข าย และผู ซื้ อ ผ า นเว็ บ ไซต เพื่ อ ให
ประชาชนสามารถตรวจสอบประวั ติของผูที่ จ ะดําเนิน ธุร กรรมดว ยเบื้องตน กอนการตัด สิน ใจ สําหรั บ
ประชาชนในเขตพื้นที่ศึกษา โดยจะแสดงขอมูลเฉพาะสวนที่สามารถเปดเผยได และไมเปดเผยขอมูลชื่อ
หรือเลขหมายโทรศัพทของผูกระทําความผิดตอสาธารณะ และตองเปนไปตามกฎหมายเทานั้น
4.๑๑ งานพัฒนาระบบแจงความคดีธุรกรรมออนไลนที่ไมสามารถระบุตัวตนผูถูกกลาวหาได
ชัด เจน สํา หรับ ประชาชนสามารถบั นทึ กขอมูล หลักฐานทางอิเลคทรอนิกสตางๆ ประกอบสํานวนการ
ดําเนินคดี เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของสามารถเขามาตรวจสอบพยานหลักฐานของผูแจงความในเบื้องตน
ก อ นตั ด สิ น ใจรั บ แจ งความ และสามารถตรวจสอบประวั ติ ผูถู ก กล าวหาเพื่ อ พิ จ ารณาแนวทางในการ
ดําเนินคดีตอไป
4.๑๒ งานพัฒนาระบบแสดงผลรายงานสถิติตางๆ สําหรับผูบริหาร และพนักงานที่เกี่ยวของ
พรอมทั้งแจงเตือนผลความกาวหนาของคดีที่ตองการติดตามเปนพิเศษ
4.๑๓ งานจัดหาบริการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบคลาวด (Cloud Web Server) และ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับจัดเก็บฐานขอมูล (Cloud Database Server) พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของ
สําหรับโครงการที่มีขนาดความสามารถเหมาะสมกับระบบที่พัฒนาขึ้น เปนระยะเวลาอยางนอย 12 เดือน
4.๑๔ จัดฝกอบรม และจัดตั้งทีมงานที่เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ เพื่อใหมี
เจาหนาที่ที่มีความรูความชํานาญเฉพาะในการปราบปราม และดําเนินคดี โดยมีรายละเอียดอยางนอยดังนี้
4.๑๔.๑ จั ด ทํ า คู มือ การใชง าน (User Manual) คู มื อ การบํ า รุ งรั ก ษา (System
Administrator Manual) โดยจะตองครอบคลุมการใชงานตามที่ไดออกแบบ
4.๑๔.๒ จัดฝกอบรม และถายทอดความรูใหกับเจาหนาที่ดูแลระบบ และพัฒนาระบบที่
เกี่ยวของ
4.๑๔.๓ จัดตั้งทีมงานที่สนับสนุนทางเทคนิคเพื่อรองรับการใหบริการพนักงานสอบสวน
พรอมเบอรคอลเซ็นเตอร จํานวน 2 อัตรา วันเวลาราชการ ตั้งแตเวลา 9.00 ถึง 18.00 น.
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับทุนโครงการจัดทําแนวทางพัฒนาระบบตนแบบเพื่อสนับสนุนงานปองกันและปราบปราม
มิจฉาชีพออนไลนที่ไมสามารถระบุตัวตน ตองรับผิดชอบดําเนินงานตามขอบเขตของงานที่กําหนดใหสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของโครงการและตามพันธะผูกพันตามสัญญารับทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสี ยง กิ จ การโทรทัศน และกิจ การโทรคมนาคม เพื่อประโยชนส าธารณะ ภายในกําหนดเวลา
12 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
6. การจัดสรรเงินทุนสงเสริมและสนับสนุน
คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของ กสทช. จัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพื่อสงเสริม
และสนับ สนุ น งบประมาณโครงการจั ดทํ าแนวทางพัฒ นาระบบตน แบบเพื่อสนับ สนุน งานปองกัน และ
ปราบปรามมิจฉาชีพออนไลนที่ไมสามารถระบุตัวตน ในวงเงินทั้งสิ้นไมเกิน 12,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสอง
ลานบาทถวน) (รวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว)
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.๑ มีแนวทาง หลักเกณฑ และระเบียนปฏิบัติในการรวบรวมพยานหลักฐานในการดําเนินคดี
ธุรกรรมรายยอยของผูเสียหายในเขตพื้นที่ศึกษา
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7.๒ มีระบบตนแบบในการปองกันและปราบปรามคดีธุรกรรมออนไลนที่ไมสามารถระบุตัวตน
ผูถูกกลาวหาไดในเขตพื้นที่ศึกษา
7.๓ มีศูนยคอลเซ็นเตอรที่ชวยใหพนักงานสอบสวนสามารถโทรปรึกษาวิธีใชงานและชวยให
พนักงานสอบสวนปฏิบัติงานไดงายขึ้น
7.๔ เพิ่มประสิทธิภาพในการชวยเหลือประชนชนตามภารกิจของเจาหนาที่ตํารวจของพื้นที่
ศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7.5 ลดความซ้ําซอนของการทํางาน และระยะเวลาในการทําสํานวนของคดีไดรวมเร็วยิ่งขึ้น
8. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๑ ตัวชีว้ ัดระดับผลผลิต
(๑) มีระบบตนแบบในการปองกันและปราบปรามคดีธุรกรรมออนไลนที่ไมสามารถระบุตัวตน
ผูถูกกลาวหาไดในเขตพื้นที่ศึกษา
(๒) มีศูนยคอลเซ็นเตอรที่ชวยใหพนักงานสอบสวนสามารถโทรปรึกษาวิธีใชงานและชวยให
พนักงานสอบสวนปฏิบัติงานไดงายขึ้น
๘.๒ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ
(๑) พนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ศึกษา สามารถรวบรวมหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับผูถูก
กลาวหาในชั้นศาล เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๖๒ อัตรารอยละ 50
(๒) จํานวนคดีมิจฉาชีพธุรกรรมออนไลนที่ไมสามารถระบุตัวตนผูถูกกลาวหาไดในเขตพื้นที่
ศึกษาลดลงจากป พ.ศ. 2562 ในอัตรารอยละ 50
9. คุณสมบัติผูขอรับการสงเสริมสนับสนุน
ผู มี สิ ท ธิ ข อรั บ การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น จากเงิ น กองทุ น วิ จั ย และพั ฒ นากิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ เพื่อดําเนินการโครงการจัดทําแนวทาง
พัฒนาระบบตนแบบเพื่อสนับสนุนงานปองกันและปราบปรามมิจฉาชีพออนไลนที่ไมสามารถระบุตัวตน
จะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
9.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผูมีสิทธิขอรับการสนับสนุนฯ จะตองมีคุณสมบัติทั่วไปอยางนอยขอใดขอหนึ่ง ตอไปนี้
9.1.1 เป น ผู ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมกระจายเสี ย ง อุ ต สาหกรรมโทรทั ศ น
อุ ต สาหกรรมโทรคมนาคม หรื อ อุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีส ารสนเทศ ประเภทหนึ่งประเภทใด รวมทั้ ง
อุตสาหกรรมตอเนื่องของประเภทนั้น
๙.๑.๒ เปนวิสาหกิจเริ่มตน หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
๙.๑.๓ เปนหนวยงานของรัฐ
๙.๑.๔ สถาบันการศึกษา
9.1.๕ เปนสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่มีวัตถุประสงค
ในการดําเนินกิจการเพื่อประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ ทั้งนี้ ตองมีวัตถุประสงค และ
การดําเนินงานที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน
9.2 คุณสมบัติเฉพาะ
9.2.1 ตองมีบุคลากรผูมีความรู ความชํานาญ และประสบการณในการดําเนินงานที่
เกี่ยวของไมนอยกวา ๒ ป
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9.2.2 ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
9.2.3 ที่ปรึกษาตองเปนผูมีอาชีพใหบริการซึ่งจดทะเบียนไวกับศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย
9.๓ กรณีผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติที่กําหนดดังกลาว
ขางตน ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการพิจารณายกเวน ผอนผัน โดยคํานึงถึง
ความรู ความชํานาญ ประสบการณและความพรอมในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ
๑๐. การยื่นขอรับการสงเสริมและสนับสนุน
ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากกองทุนวิจัยเพื่อสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณโครงการ
จัดทําแนวทางพัฒนาระบบตนแบบเพื่อสนับสนุนงานปองกันและปราบปรามมิจฉาชีพออนไลนที่ไมสามารถ
ระบุตัวตน ตองศึกษา ทําความเขาใจ และปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ หรือขอบังคับอื่นใดที่
สํานักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกาศกําหนด และยื่นจัดทําขอเสนอขอรับการ
สงเสริมและสนับสนุน ดังนี้
๑๐.๑ จัดทําขอเสนอดานรายละเอียดการดําเนินโครงการ อยางนอยตองมีรายละเอียด ดังนี้
๑๐.๑.๑ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูยื่นขอรับการสงเสริมและสนับสนุน
๑๐.๑.๒ ขอเสนอทางดานเทคนิค โดยอยางนอยตองมีหัวขอและรายละเอียดตอไปนี้
(๑) แผนการดําเนินงาน ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด แนวทางและวิธีการ
ดําเนินงาน (Methodology) และขั้นตอนการทํางานรวมถึงกรอบระยะเวลา
ดําเนินงานในแตละกิจกรรมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการในแต
ละขอ เพื่อใหไดผลตามที่ระบุไวในขอเสนอโครงการ (TOR)
(๒) การบริ ห ารโครงการ ต อ งมี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ รู ป แบบโครงสร า งการ
ดําเนินงานของโครงการพรอมภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณ
งาน (Man-Month)
(๓) บุคลากร ตองเสนอบุคลากรในตําแหนงตางๆ ที่รวมปฏิบัติงาน พรอมสง
รายละเอียดคุณวุฒิ ประสบการณการทํางาน และผลงาน พรอมลงรายมือ
ชื่อเจาของประวัติ และวัน เดือน ป
(๔) ผลงานและประสบการณ ของหนว ยงานและของคณะผู ดําเนิน โครงการ
ทั้งหมด
๑๐.๒ ขอเสนอทางดานเงินทุนที่ขอรับการสงเสริมและสนับสนุน โดยใหจัดทําขอเสนอคาใชจาย
รวมของโครงการที่สอดคลองกับขอเสนอทางดานเทคนิค อยางนอยตองมีรายละเอียดการแจกแจงคาใชจาย
เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาด ว ย อนึ่ ง ข อเสนอด า นราคาจะตอ งมี ความสอดคลอ งกับ หลั กเกณฑต ามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
๑๐.๓ ข อ เสนออื่ น ๆ ตามแนวคิ ด และวิ ธี ดํ า เนิ น งานโครงการของผู ข อรั บ การส ง เสริ ม และ
สนับสนุนจากเงินกองทุน (ถามี)
๑๑. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกผูไดรับทุน
๑๑.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุน จะพิจารณาคัดเลือกขอเสนอของผูขอรับทุนฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใชจายเงิน กองทุนวิจัยและพัฒนา
๖

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ หมวด ๒ การจาย
เงินกองทุน ประเภทที่ ๒ โดยวิเคราะหความเหมาะสม คุณภาพและประสิทธิภาพของขอเสนอทางเทคนิค
เปรียบเทียบกับความเหมาะสมของขอเสนอดานเงินทุนที่ขอรับการสงเสริมและสนับสนุน โดยคํานึงถึง
ความสําเร็จของโครงการ
๑๑.๒ กรณีจําเปนเพื่อประโยชนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือของ กสทช.
จะเชิญผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน มาชี้แจงหรือใหขอเท็จจริงเพิ่มเติมในรายละเอียด
ขอเสนอ และหรือใหสงขอมูล เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน
๑๑.๓ คณะกรรมการบริหารกองทุน สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในขอบเขตงานสวนใด
สวนหนึ่งหรือทั้งหมด และอาจพิจารณาจัดสรรทุนในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
ตามความเหมาะสม หรืออาจจัดสรรเงินสนับสนุนใหกับผูขอรับการสนับสนุนจํานวนรายเดียวหรือมากกวา
หนึ่งรายก็ได รวมทั้งไมพิจารณา และหรือยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนในโครงการที่กําหนด โดยไมตองแจง
ใหผูมีสิทธิรับทุนทราบ ทั้งนี้เพื่อประโยชนของรัฐเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของคณะกรรมการฯ
เปนเด็ดขาด ผูมีสิทธิขอรับทุนจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได
๑๑.๔ คณะกรรมการบริ ห ารกองทุน โดยเลขานุ การกองทุ น หรือ บุคคลที่เลขานุ การกองทุ น
มอบหมาย จะแจงผลการพิจารณาคัดเลือกผูไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนเปนหนังสือใหทราบ
โดยตรงตอไป
๑๒. การทําสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา
๑๒.๑ ผูไดรับการคัดเลือกใหเปนผูไดรับเงินทุนโครงการ (ผูรับทุน) ตองมีหนังสือแจงติดตอเพื่อเขาทํา
สัญญาภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสือแจง และตองเรงทําสัญญาโดยเร็ว
๑๒.๒ กรณีที่ผูรับทุนประสงคขยายระยะเวลาการทําสัญญาใหผูรับทุนมีหนังสือแสดงเหตุผลความ
จําเปนตอเลขานุการกองทุนฯ และใหประธานกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติ แตทั้งนี้การขยาย
ระยะเวลาการทําสัญญาดังกลาวจะตองไมเกิน 60 วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสือแจง กรณีหากไมสามารถ
ลงนามในสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูรับทุนสละสิทธิ์ และใหยกเลิกโครงการ
ทั้งนี้หากการขอรับทุนมีเงื่อนไขใหผูรับทุนตองดําเนินการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขออนุญาต
อนุมัติในการดําเนินโครงการหรือเปนกรณีเหตุหรือปจจัยที่นอกเหนือการควบคุมของผูรับทุนที่อาจทําใหไม
สามารถลงนามในสัญญาภายใน ๖๐ วันได ใหอยูในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหารกองทุนที่จะ
พิจารณาขยายระยะเวลาตามความเหมาะสม
๑๓. การสงมอบผลงาน
ผู รั บ ทุ น ต อ งส ง มอบผลงาน ดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามสั ญ ญาและมี ห น า ที่ จั ด ทํ า รายงาน
ความกาวหนาของการดําเนินโครงการจัดทําแนวทางพัฒนาระบบตนแบบเพื่อสนับสนุนงานปองกันและ
ปราบปรามมิจฉาชีพออนไลนที่ไมสามารถระบุตัวตน โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานโครงการฯ ดังตอไปนี้
๑๓.๑ รายงานความกาวหนาของโครงการ
๑๓.๑.๑ รายงานฉบับที่ ๑ รายงานผลการศึกษาเบื้องตน (Inception Report) ที่อยาง
นอยประกอบดวย แผนการดําเนินโครงการโดยละเอียด ไดแก รูปแบบ/วิธีการดําเนินงาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการดําเนินงาน โดยแผนการดําเนินงานจะตองมีความชัดเจนสมบูรณและนําไปปฏิบัติไดจริง และ
ผลการดําเนินงานตามขอบเขตงานขอ ๔.๑- ๔.๒ โดยสงมอบภายใน 45 วัน นับถัดจากไดทําสัญญาการรับ
๗

ทุนวิจัยและพัฒนา ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๖
ชุด
๑๓.๑.๒ รายงานฉบับที่ ๒ รายงานความกาวหนาฉบับที่ 1 ที่อยางนอยประกอบดวย
รายงานผลการศึกษาเบื้องตน (Inception Report) และผลการดําเนินงานตามขอบเขตงานขอ ๔.๓- ๔.๖
โดยสงมอบภายใน 120 วัน นับถัดจากไดทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ
และแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๖ ชุด
๑๓.๑.3 รายงานฉบับที่ 3 รายงานความกาวหนาฉบับที่ 2 ที่อยางนอยประกอบดวย
รายงานความกาวหนาฉบับที่ ๑ และผลการดําเนินงานตามขอบเขตงานขอ ๔.๗- ๔.๑๑ โดยสงมอบภายใน
๒๕๐ วัน นับถัดจากไดทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพและแฟมขอมูล
อิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๖ ชุด
๑๓.๑.4 รายงานฉบับที่ 4 รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)ที่อยางนอยประกอบดวย
(๑) รายงานสรุปผลการการดําเนินงานตามแผนทั้งหมด
(๒) รายงานการพัฒนาระบบทั้งหมด
(๓) สรุปผลการพัฒนา ทดสอบและฝกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ดูแล
รักษา ออกแบบ พัฒนาและเขาใชงานระบบที่เสนอทั้งหมดพรอมทั้งสงมอบเอกสารการพัฒนา
(๔) รายงานผลการทดสอบระบบและเอกสาร และ รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(๕) บทสรุปผูบริหาร ฉบับภาษาไทย พิมพ ๔ สี
(๖) เนื้อหารายงานความกาวหนาฉบับที่ ๒
และผลการดําเนินงานตามขอบเขตงานขอ ๔.๑๒ โดยสงมอบภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากไดทําสัญญาการ
รับทุนวิจัยและพัฒนา ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๖
ชุด
๑๓.๒ รายงานผลที่ไดรับจากการใชจายเงินทุนตอสํานักงาน กสทช. ตามแบบและระยะเวลาที่
สํานักงานกําหนด
1๔. การจายเงินทุน
สํานักงาน กสทช. จะจายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ใหผูรับทุนสงเสริมและสนับสนุนตามโครงการจัดทําแนวทาง
พัฒนาระบบตนแบบเพื่อสนับสนุนงานปองกันและปราบปรามมิจฉาชีพออนไลนที่ไมสามารถระบุตัวตน โดย
มีรายละเอียดการแบงจายเงินทุน ดังนี้
๑๔.๑ งวดที่ ๑ กําหนดจายรอยละ 20 ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับ
ทุนไดรายงานความกาวหนาของโครงการฉบับที่ ๑ ตามขอ ๑๓.๑.๑ และคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
ตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว
๑๔.๒ งวดที่ ๒ กําหนดจายรอยละ 30 ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับ
ทุนไดรายงานความกาวหนาของโครงการฉบับที่ ๒ ตามขอ ๑๓.๑.๒ และคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
ตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว
๑๔.๓ งวดที่ ๓ กําหนดจายรอยละ 40 ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับ
ทุนไดรายงานความกาวหนาของโครงการฉบับที่ ๓ ตามขอ ๑๓.๑.๓ และคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
ตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว
๘

๑๔.๓ งวดที่ 4 กําหนดจายรอยละ 10 ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับ
ทุนไดรายงานความกาวหนาของโครงการฉบับที่ ๓ ตามขอ ๑๓.๑.4 และคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
ตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว
๑๕. การติดตามและประเมินผลงาน
๑๕.๑ สํานักงาน กสทช. จะแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญญารับทุนวิจัยและ
พัฒนา เพื่อตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงาน และตรวจรับรองรายงานความกาวหนา เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัติจายเงินแกผูรับทุนตอไป
๑๕.๒ ตลอดระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการผูรับทุนตองใหความรวมมือและอํานวยความ
สะดวกแกคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามสัญญารับทุนวิจัยและ
พั ฒ นา หรื อเจ า หน า ที่ ที่ได รั บ มอบหมาย ในการเข าตรวจเยี่ย มชมและหรือติดตามความกาวหนาของ
ดําเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. มีอํานาจเรียกใหผูรับทุนมาชี้แจงหรือสงขอมูลเอกสารใด ๆ
ประกอบการติดตามและประเมินผลงานได
๑๖. ขอสงวนสิทธิในผลงาน และหรือเงื่อนไขตาง ๆ ในการสงมอบผลงานตามโครงการ
อื่น

๑๖.๑ ทรัพยสินทางปญญาในผลงานใหเปนของผูใหทุนแตเพียงผูเดียว เวนแตมีการตกลงกันเปน
…………………………………………………..

๙

