ขอบเขตของงาน (Term of Reference: ToR)
การคัดเลือกผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ
เพื่อดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรมการสื่อสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ
--------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีแนวโนมที่จะเกิดภัยพิบัติหรือสาธารณภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการคาดการณวาพื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบจะมีวงกวางมากขึ้น และมีแนวโนมวาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นทั้งตามธรรมชาติและที่เกิดโดยมนุษยสรางขึ้นไดสรางความเสียหายแกชีวิต ทรัพยสินทั้งสวนบุคคลและ
สวนรวม และเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม เปนปญหาตอประเทศอยางมาก ซึ่งธนาคารเพื่อการพัฒนาแหง
เอเชีย หรือ Asian Development Bank ไดศึกษาปญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก โดยได
จัดแบงระดับความรุนแรงของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศในภูมิภาคนี้ออกเปน ๓ ระดับ คือ รุนแรง ปานกลาง
และไมรุนแรง ซึ่งประเทศไทยถูกแบงชนิดของภัยพิบัติตามระดับความรุนแรงออกเปน ๕ ชนิด คือ ๑) อุทกภัย อยู
ในระดับรุนแรง (Severe: S) ๒) ความแหงแลง อยูในระดับรุนแรง (Severe: S) ๓) พายุไซโคลน อยูในระดับปาน
กลาง (Moderate: M) ๔) แผน ดิน ไหว อยูในระดับไมรุน แรง (Low: L) และ ๕) ดิน โคลนถลม อยูในระดับไม
รุนแรง (Low: L)
ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผานมา ไดแก อุทกภัยครั้งใหญ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งสงผล
กระทบตอชุมชน สังคม และประเทศไทยในวงกวางมากถึง ๖๔ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร และมีผูเดือดรอนกวา
๕ ลานครัว เรือน หรื อกว า ๑๖ ล านคน และมีผูเสียชีวิต ๑,๐๒๖ ราย หากคิดเปนมูล คาทางเศรษฐกิจ ความ
เสียหายก็มีมูลคามหาศาล รวมมูลคาความเสียหายสูงถึง ๑.๔๔ ลานลานบาท (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ, ๒๕๕๘) รวมถึงการเกิดเหตุการณวาตภัยและน้ําหลากในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จากพายุปาบึก
จําเปนตองอพยพประชาชนในพื้นที่ ๗ จังหวัด ๓๑ อําเภอ ในเขตภาคใต เกิดเหตุการณน้ําทวมฉับพลันและดินถลม
ผลจากไตฝุนอูซางิ ที่บานน้ํากอ หลมสัก เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ น้ําปาและกระแสโคลนพัดทําลายหมูบาน
คีรี ว งศ อํ า เภอพิ ปู น จั งหวั ดนครศรี ธ รรมราช เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๑ ปญ หาน้ําแลง เปน ตน และจากข อมูล ของ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ยังแสดงใหเห็นแนวโนมวาภัยพิบัติและสาธารณภัยตางๆ จะเกิดขึ้นบอยครั้ง และมี
ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังตองเผชิญกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้นใหมอีกหลายประเภท เชน ภัยจากคลื่นซัด
ชายฝง ภัยจากหมอกควัน ภัยจากโรคระบาด อาทิ โรคซารส โรคไขหวัดนก และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙
(Covid-19) เปนตน ซึ่งลวนเปนสาธารณภัยที่สงผลกระทบตอชีวิต จิตใจ และทรัพยสินของประชาชนจํานวนมาก
รวมถึงระบบเศรษฐกิจตั้งแตระดับรากแกวไปจนถึงระดับชาติ สาธารณภัยเหลานี้หากไมมีการเตรียมการในการ
ปองกันหรือมีมาตรการที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ จะสงผลใหเกิดความเสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสินของ
ประชาชน และกลายเปนปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศในระยะยาว
การตอสูกับภัยพิบัติเปนสิ่งที่ทาทายประชาคมระหวางประเทศเสมอมา สําหรับประชาคมอาเซียนไดยึด
ยุทธศาสตร “หนึ่งอาเซียน : หนึ่งการตอบโต” ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน จึงมีพันธะที่จะตองขับเคลื่อน

ใหองคกรเตรียมพรอมจนสําเร็จในป ๒๕๖๓ ตามที่ผูนําใหคํามั่นไวในแถลงการณรวมเมื่อป ๒๕๕๙ ในกรอบของ
ภูมิภาคอาเซียน การสรางความรวมมือเพื่อตอสูกับภัยพิบัติเปนปจจัยที่ชวยกระชับอาเซียนใหมีความสัมพันธแนน
แฟ น ขึ้น และผู นํ าแต ละชาติได ใหความสํ า คัญ มาตั้งแตชว งแรกของการกอตั้งองคกร สําหรับ อาเซีย นภัย พิบัติ
หมายถึง “…เหตุการณที่ขัดขวางหรือหยุดชะงักวิถีชีวิตของชุมชนหรือสังคม และนําไปสูความสูญเสียตอชีวิต วัตถุ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอยางกวางขวาง…”
การสื่อสารในชวงภาวะวิกฤตหรือยูในระหวางกอนเกิดภัยพิบัติ ชวงเกิดภัยพิบัติ และชวงหลังการเกิดภัย
พิบัติ จะตองมีกลยุทธในการสื่อสารเพื่อใหเกิดความเชื่อถือศรัทธาและสรางความรวมมือ สนับสนุนการปฏิบัติ
๑. การวิเคราะหสถานการณ
๒. การบูรณการเทคโนโลยีการสื่อสารแบบฉุกเฉิน ทั้งจากภาคสนามจากจุดเกิดพิบัติภัย และ ทั้งจาก
การเชื่องโยงขอมูลในสวนกลาง
๓. การวิเคราะหกลุมเปาหมาย แยกแยะใหชัดเจนวาใครที่จะตองใหการชวยเหลืออยางเรงดวน หรือไม
เรงดวน เพื่อลดการสูญเสียเวลาและทรัพยากร
๔. การเลื อกวิธี การที่ จ ะใช ในการสื่อสารใหมีความครอบคลุม มีคุณภาพ มีความนาเชื่อถือ มีความ
ตอเนื่อง และ การติดตามประเมินผล
ที่ ผ า นมาเมื่ อ ประเทศไทยเมื่ อ เกิ ด สถานการณ ภั ย พิ บั ติ ใ นส ว นต า งๆ ของประเทศ ช อ งทางการ
ติดตอสื่อสารของผูประสบภัยในพื้นที่อาจจะอยูในสภาวะขาดการติดตอไปชวงขณะเวลาหนึ่ง จะทําใหเกิดความ
ตระหนกและเกิดความสับสน ตลอดจนนําไปสูความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินได สํานักงาน กสทช. ในฐานะ
หนวยงานที่มีบทบาทเปนผูรับผิดชอบดานการเชื่อมตอการสื่อสาร จะเขามาเรงจัดการเพื่อใหสามารถประคับประ
ครองชองทางการสื่อสารและจัดเตรียมขอมูลเพื่อสงตอไปยังหนวยงานที่ตองเขาไปชวยเหลือยังพื้นที่เกิดพิบัติภัยให
ไดอยางเรงดวนมากที่สุด โดยมีแนวความคิดในการวิจัย ประกอบไปดวย
๑. การศึกษาเพื่อจัดการเชิงขอมูลเพื่อบริการแกหนวยงานตางๆ เมื่อเกิดสถานการณภัยพิบัติ โดยใช
เทคโนโลยี Big Data เพื่อสรางเปน Data Service
๒. การศึกษาการสรางระบบสื่อสารแบบเฉพาะกิจโดยใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใหกับผูประสบภัยในพื้นที่
โดยใชเทคโนโลยี Adhoc Mobile Network
๓. การศึ กษาการสร า งระบบแจ งเตือนขาวสารแบบเจาะจงเฉพาะกลุมผูป ระสบภัย ในพื้น ที่ โดยใช
เทคโนโลยี Lightweight Protocol for Communication
๔. การศึกษาการประยุตกใช AI Chatbot เพื่อใหขอมูลแกประชาชน หรือ หนวยงานตางๆ
สํานักงาน กสทช. ไดใหความสําคัญตอเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม อันเปนโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศไทย จึงมีแนวความคิดในการดําเนินการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรมการสื่อสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ
เพื่อนํามาใชงานอยางเปนรูปธรรม และชวยผลักดันยุทธศาสตร “หนึ่งอาเซียน : หนึ่งการตอบโต” ของประชาคม
อาเซียนใหไดเกิดขึ้นไดในอนาคต
สํานักงาน กสทช. ไดใหความสําคัญตอเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม อันเปนโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศไทย จึงมีแนวความคิดในการดําเนินการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรมการสื่อสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ
เพื่อนํามาใชงานอยางเปนรูปธรรม และชวยผลักดันยุทธศาสตร “หนึ่งอาเซียน : หนึ่งการตอบโต” ของประชาคม

อาเซียนใหไดเกิดขึ้นไดในอนาคต ในการนี้ สํานักงาน กสทช. โดยสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา จะดําเนินการ
คัดเลือกผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนกองทุน ประเภทที่ ๒ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะดังกลาวขางตนตอไป
๒. ความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนแมบท หรือแผนยุทธศาสตร กสทช.
๒.๑ แผนแม บ ทกิ จ การโทรคมนาคม ฉบั บ ที่ ๒ (๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) ยุท ธศาสตรที่ ๓ การบริห าร
ทรัพยากรโทรคมนาคมอยางมีประสิทธิภาพ มุงเนนการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรโทรคมนาคมคลื่นความถี่
และเลขหมายโทรคมนาคมอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม สงเสริมใหมีการใชคลื่นความถี่ในกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการ วิทยุคมนาคมเพื่อการประกอบการเชิงพาณิชย เพื่อประโยชนสาธารณะ เพื่อความมั่นคง
และการติดตอสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด ความเพียงพอในการใชงาน
และรองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล
๒.๒ แผนยุ ท ธศาสตร สํ า นั ก งาน กสทช. ฉบั บ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุ ท ธศาสตร ที่ ๓
เสริมสรางความเขมแข็งดานดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ภายใตกลยุทธสนับสนุนการยกระดับขีด
ความสามารถในการเขาถึงและการใชประโยชนจากบริการกิจการกระจายเสียง โทรทัศน และโทรคมนาคมของ
ประชาชน และใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อศึกษาการจัดการเชิงขอมูลเพื่อบริการแกหนวยงานตางๆ เมื่อเกิดสถานการณภัยพิบัติ โดยใช
เทคโนโลยี Big Data เพื่อสรางเปน Data Service
๓.๒ เพื่อศึกษาการสรางระบบสื่อสารแบบเฉพาะกิจโดยใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใหกับผูประสบภัยในพื้นที่
โดยใชเทคโนโลยี Adhoc Mobile Network
๓.๓ เพื่อศึกษาการสรางระบบแจงเตือนขาวสารแบบเจาะจงเฉพาะกลุมผูประสบภัยในพื้นที่ โดยใช
เทคโนโลยี Lightweight Protocol for Communication
๓.๔ เพื่อศึกษาการประยุตกใช AI Chatbot เพื่อใหขอมูลแกประชาชน หรือ หนวยงานตางๆ
๔. ขอบเขตการดําเนินงาน
ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ที่ไดรับการคัดเลือก (ผูรับทุน) จะตองนําเงินที่ไดรับการสงเสริมและ
สนับสนุนไปดําเนิน โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรมการสื่อสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ โดยมีภาระหนาที่
รับผิดชอบตามขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
๔.๑ เสนอกรอบแนวคิดในการศึกษา วิธีการ และแผนงาน เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัย
และพัฒนาแพลตฟอรมการสื่อสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ

๔.๒ ศึกษารวบรวมภัยพิบัติรูปแบบตาง ๆ พรอมทั้งทําการวิเคราะหวาประเภทภัยพิบัติชนิดใดที่เคย
เกิดขึ้น หรือมีความเสี่ยงหรือแนวโนมที่จะเกิดขึ้นไดในประเทศไทย อัน จะสงผลตอการใหบริการระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมของประเทศไทย
๔.๓ ศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง วิ เ คราะห จ ากกรณี ศึ ก ษาองค ความรู เ พื่ อ ใช รับ มื อ ในสถานการณ ภั ย พิ บั ติ จ าก
หนวยงานภายในประเทศหรือตางประเทศ จํานวนอยางนอย ๓ กรณีศึกษา
๔.๔ ศึกษาและรวบรวมขอมูลเหตุการณภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยยอนหลังในชวงไมนอย
กวา ๑๕ ป เพื่อทําการประเมินความเสี่ยงจากเหตุการณภัยพิบัติเชิงพื้นที่ในแตละภูมิภาค เพื่อสามารถนําองค
ความรูมารับมือในสถานการณภัยพิบัติอยางเหมาะสมได
๔.๕ ศึกษาแนวทางการประสานงานเชิงการสงตองขอมูลรวมกันระหวางสํานักงาน กสทช. กับศูนย
ประสานงานอาเซียนเพื่อความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre
for Humanitarian Assistance on disaster management: AHA Center)
๔.๖ ศึกษาการจัดการเชิงขอมูลเพื่อบริการแกหนวยงานตางๆ เมื่อเกิดสถานการณภัยพิบัติ โดยใช
เทคโนโลยี Big Data เพื่อสรางเปน Data Service
- ขอมูลความเปนไปไดของผูประสบภัยและตําแหนงในพื้นที่
- ขอมูลการติดตอสื่อสารกอนขาดชวงการติดตอจากพิบัติภัย
- ขอมูลความสัมพันธของผูประสบภัยและกลุมญาติพี่นอง
๔.๗ ศึกษาการสรางตนแบบระบบสื่อสารแบบเฉพาะกิจโดยใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใหกับผูประสบภัยใน
พื้นที่ โดยใชเทคโนโลยี Adhoc Mobile Network
๔.๘ ศึกษาการสรางตนแบบระบบแจงเตือนขาวสารแบบเจาะจงเฉพาะกลุมผูประสบภัยในพื้นที่ โดย
ใชเทคโนโลยี Lightweight Protocol for Communication
๔.๙ ศึกษาการประยุ ตก ใ ช AI Chatbot เพื่อ ให ขอ มูล แกป ระชาชน หรือ หน ว ยงานต างๆ
ประกอบดวย
- ตัวอยางการนํา Chatbot มาเพื่อใชใหขอมูลแกประชาชน หรือ หนวยงานตางๆ
- แนวคิดการประยุตกใชเทคโนโลยี AI กับ Chabot
- การสาธิตตัวอยางระบบตนแบบ AI Chatbot ที่สามารถทํางานรวมกับแพลตฟอรมการ
สื่อสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ
๔.๑๐ จัดทําขอเสนอแนวทางการสงเสริมและยกระดับใหเกิดความยั่งยืน ของการนําตนแบบระบบแจง
เตือนขาวสารแบบเจาะจงเฉพาะกลุมผูประสบภัยในพื้นที่ ไปสูกลุมประชาชนในวงกวาง โดยกําหนดเปนแผนงาน
หรือกิจกรรม พรอมทั้งงบประมาณในระยะเวลา ๓๖ เดือน
๔.๑๑ จัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบกลุมยอยของผูเขารวมทดลองการใชงานตนแบบ
แพลตฟอรมการสื่อสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติจํานวนไมนอยกวา ๑๐๐ คน โดยการแบงกลุมยอยใหครอบคลุม
ตัวแทนจาก หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา กลุมนักวิจัย รวมถึงประชาชนทั่วไป
๔.๑๒ เสนอรูปแบบแพลตฟอรมการสื่อสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติพรอมสาธิตตนแบบสถานการณ
จําลอง พรอมจัดทําเปนขอปฏิบัติทางเทคนิคเพื่อใชเผยแพรสูสาธารณะ ประกอบดวย

- Framework แพลตฟอรมการสื่อสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติที่เหมาะสมสําหรับประเทศ
ไทย ภายใตการติดตอสื่อสารที่สํานักงาน กสทช. กํากับดูแล
- เอกสาร “แนวทางการพั ฒ นาแพลตฟอร ม การสื่ อ สารในสถานการณ เกิ ด ภัย พิบั ติ ตาม
Framework ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย” จํานวน ๑๐๐ ฉบับ และในแบบ e-Book ชนิด PDF format
จํานวน ๑ ไฟลงาน
- เอกสารแฟมไฟลขอมูลดิจิทัล อาทิ การบันทึกเปนวีดีโอ, การบันทึกเปนภาพถาย, ภาพ
ประกอบการนําเสนอ (Presentation) ฯลฯ จํานวน ๑ แฟมไฟลขอมูล
๔.๑๓ จัดทํารายงานผลการปรับปรุงขอมูลและซอมบํารุงแพลตฟอรมการสื่อสารในสถานการณเกิดภัย
พิบัติ ในระยะเวลาจัดทํารายงานดังนี้
๔.๑๓.๑ รายงานผลการปรับปรุงขอมูลและซอมบํารุงแพลตฟอรมการสื่อสารในระยะ ๑๘ เดือน
ของโครงการ
๔.๑๓.๒ รายงานผลการปรับปรุงขอมูลและซอมบํารุงแพลตฟอรมการสื่อสารในระยะ ๒๔ เดือน
ของโครงการ
๔.๑๓.๓ รายงานผลการปรับปรุงขอมูลและซอมบํารุงแพลตฟอรมการสื่อสารในระยะ ๓๐ เดือน
ของโครงการ
๔.๑๓.๔ รายงานผลการปรับปรุงขอมูลและซอมบํารุงแพลตฟอรมการสื่อสารในระยะ ๓๖ เดือน
ของโครงการ
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
ผู รั บ ทุ น โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาแพลตฟอรม การสื่อ สารในสถานการณ เกิด ภัย พิบัติ ตอ งรั บ ผิด ชอบ
ดําเนินงานตามขอบเขตของงานที่กําหนดใหสําเร็จตามวัตถุประสงค ของโครงการและตามพันธะผูกพันตามสัญญา
รับทุนวิจัยและพัฒนาจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชนสาธารณะ ภายในกําหนดเวลา ๓๖ เดือน (โดยจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรมการสื่อสาร
ในสถานการณเกิดภัยพิบัติ ในระยะเวลา ๑๒ เดือน และปรับปรุงขอมูลและซอมบํารุงแพลตฟอรมการสื่อสาร อีก
๒๔ เดือน)
๖. การจัดสรรเงินทุนสงเสริมและสนับสนุน
คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของ กสทช. จัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรมการสื่อสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ ในวงเงินทั้งสิ้นไม
เกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบหาลานบาทถวน) (รวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้ง
ปวงแลว)
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ มีผลการศึกษาวิจัยที่นํามาเปนแนวทางในพัฒนาแพลตฟอรมการสื่อสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ
- การใชแพลตฟอรมการสื่อสารที่เหมาะสมในสถานการณเกิดภัยพิบัติดานอุทกภัย (Floods)

- การใชแพลตฟอรมการสื่อสารที่เหมาะสมในสถานการณเกิดภัยพิบัติดานวาตภัย หรือภัยจากพายุ
ในรูปแบบตาง ๆ (Various Kinds of storms)
- การใชแพลตฟอรมการสื่อสารที่เหมาะสมในสถานการณเกิดภัยพิบัติดานดินถลม และโคลนถลม
(Landslides and Mudslides)
- การใชแพลตฟอรมการสื่อสารที่เหมาะสมในสถานการณเกิดภัยพิบัติดานคลื่นใตน้ํา (Tsunamis)
๗.๒ มีตนแบบแพลตฟอรมการสื่อสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ พรอมขอปฏิบัติ Framework ทาง
เทคนิคเพื่อใชเผยแพรสูสาธารณะ
๘. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๑ มีรายงานผลจากโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรมการสื่อสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ และจาก
ผลการศึกษาวิจัยนี้
๘.๒ มีตนแบบแพลตฟอรมการสื่อสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ พรอมขอปฏิบัติ Framework ทาง
เทคนิคเพื่อใชเผยแพรสูสาธารณะ
๙. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
ผูมีสิทธิขอรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ เพื่อดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรมการสื่อสารใน
สถานการณเกิดภัยพิบัติ จะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๙.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๙.๑.๑ เปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมกระจายเสียง อุตสาหกรรมโทรทัศน อุตสาหกรรม
โทรคมนาคม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรมตอเนื่อง
๙.๑.๒ เปนหนวยงานของรัฐ ไดแก
(๑) ราชการส วนกลาง ราชการสวนภูมิภ าค ราชการสวนทองถิ่น ที่มีการจัดระเบีย บ
บริหารราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือตามกฎหมายอื่น
(๓) หนวยงานอื่นของรัฐ
(๔) หนวยงานภายในของหนวยงานรัฐตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
๙.๑.๓ เปนสถานศึกษา ไดแก สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
๙.๑.๔ เปนสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงคในการ
ดําเนินกิจการเพื่อประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค
และการดําเนินงานที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน
๙.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๙.๒.๑ เปนผูมีความรู ความชํานาญ และประสบการณในการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
๙.๒.๒ ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อ
แล ว หรื อไม เ ป น ผูที่ ได รับ ผลของการสั่ง ใหนิ ติบุ คคลหรือ บุค คลอื่น เป น ผู ทิ้ง งานตาม
ระเบียบของทางราชการ

๙.๓ กรณีผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติที่กําหนดดังกลาวขางตน
ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการพิจารณายกเวน ผอนผัน โดยคํานึงถึงความรู ความ
ชํานาญ ประสบการณและความพรอมในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ
๑๐. การยื่นขอรับการสงเสริมและสนับสนุน
ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย
และพัฒนาแพลตฟอรมการสื่อสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ ตองศึกษา ทําความเขาใจ และปฏิบัติตามระเบียบ
ประกาศ หลักเกณฑ หรือขอบังคับอื่นใดที่สํานักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกาศกําหนด
และยื่นจัดทําขอเสนอขอรับการสงเสริมและสนับสนุน ดังนี้
๑๐.๑ จัดทําขอเสนอดานรายละเอียดการดําเนินโครงการ อยางนอยตองมีรายละเอียด ดังนี้
๑๐.๑.๑ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับผูยื่นขอรับการสงเสริมและสนับสนุน
๑๐.๑.๒ ขอเสนอทางดานเทคนิค โดยอยางนอยตองมีหัวขอและรายละเอียดตอไปนี้
(๑) แผนการดํ า เนิ น งาน ต อ งมี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด แนวทางและวิธี ก าร
ดําเนินงาน และขั้นตอนการทํางานรวมถึงกรอบระยะเวลาดําเนินงานในแตละ
กิจกรรมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการในแตละขอ เพื่อใหไดผลตามที่
ระบุไวในขอเสนอโครงการ (TOR)
(๒) การบริหารโครงการ ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบโครงสรางการดําเนินงานของ
โครงการพรอมภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน (Man-Month)
(๓) บุ ค ลากร ต อ งเสนอบุ ค ลากรในตํ า แหน ง ต า งๆ ที่ ร ว มปฏิ บั ติ ง าน พร อ มส ง
รายละเอียดคุณวุฒิ ประสบการณการทํางาน และผลงาน พรอมลงลายมือชื่ อ
เจาของประวัติและวัน เดือน ป
(๔) ผลงานและประสบการณของหนวยงานและของคณะผูดําเนินโครงการทั้งหมด
๑๐.๒ ขอเสนอทางดานเงินทุนที่ขอรับการสงเสริมและสนับสนุน โดยใหจัดทําขอเสนอคาใชจายรวมของ
โครงการที่ ส อดคล อ งกั บ ข อ เสนอทางด า นเทคนิ ค อย า งน อ ยต อ งมี ร ายละเอี ย ดการแจกแจงค า ใช จ า ยเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาดวย อนึ่งขอเสนอดานราคาจะตองมีความสอดคลองกับหลักเกณฑตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
๑๐.๓ ขอเสนออื่น ๆ ตามแนวคิดและวิธีดําเนินงานโครงการของผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจาก
เงินกองทุน (ถามี)
๑๑. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกผูไดรับทุน
๑๑.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุน จะพิจารณาคัดเลือกขอเสนอของผูขอรับทุนฯ ตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใชจายเงิน การติดตาม และการประเมินผล
เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ
หมวด ๒ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใชจายเงินกองทุน ประเภทที่ ๒ โดยวิเคราะหความเหมาะสม คุณภาพ

และประสิทธิภาพของขอเสนอทางเทคนิค เปรียบเทียบกับความเหมาะสมของขอเสนอดานเงินทุนที่ขอรับการ
สงเสริมและสนับสนุน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของโครงการ
๑๑.๒ กรณีจําเปนเพื่อประโยชนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือของ กสทช. จะ
เชิญผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน มาชี้แจงหรือใหขอเท็จจริงเพิ่มเติมในรายละเอียดขอเสนอ
และหรือใหสงขอมูล เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน
๑๑.๓ คณะกรรมการบริหารกองทุน สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในขอบเขตงานสวนใดสวนหนึ่ง
หรื อทั้ งหมด และอาจพิ จ ารณาจั ด สรรทุ น ในจํา นวนหรื อขนาดหรื อเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใดตามความ
เหมาะสม หรืออาจจัดสรรเงินสนับสนุนใหกับผูขอรับการสนับสนุนจํานวนรายเดียวหรือมากกวาหนึ่งรายก็ได
รวมทั้งไมพิจารณา และหรือยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนในโครงการที่กําหนด โดยไมตองแจงใหผูมีสิทธิรับทุน
ทราบ ทั้งนี้เพื่อประโยชนของรัฐเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของคณะกรรมการฯ เปนเด็ดขาด ผูมีสิทธิขอรับ
ทุนจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได
๑๑.๔ คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยเลขานุการกองทุนหรือบุคคลที่เลขานุการกองทุนมอบหมาย
จะแจงผลการพิจารณาคัดเลือกผูไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนเปนหนังสือใหทราบโดยตรงตอไป
๑๒. การทําสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา
๑๒.๑ ผูไดรับการคัดเลือกใหเปนผูไดรับเงินทุนโครงการ (ผูรับทุน) ตองมีหนังสือแจงติดตอเพื่อเขาทํา
สัญญาภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสือแจง และตองเรงทําสัญญาโดยเร็ว
๑๒.๒ กรณีที่ผูรับทุนประสงคขยายระยะเวลาการทําสัญญาใหผูรับทุนมีหนังสือแสดงเหตุผลความจําเปน
ตอเลขานุการกองทุนฯ และใหประธานกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติ แตทั้งนี้การขยายระยะเวลาการทํา
สัญญาดังกลาวจะตองไมเกิน 60 วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสือแจง กรณีหากไมสามารถลงนามในสัญญาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูรับทุนสละสิทธิ์ และใหยกเลิกโครงการ
ทั้งนี้หากการขอรับทุนมีเงื่อนไขใหผูรับทุนตองดําเนินการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขออนุญาต
อนุมัติในการดําเนินโครงการหรือเปนกรณีเหตุหรือปจจัยที่นอกเหนือการควบคุมของผูรับทุนที่อาจทําใหไมสามารถ
ลงนามในสัญญาภายใน ๖๐ วันได ใหอยูในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหารกองทุนที่จะพิจารณาขยาย
ระยะเวลาตามความเหมาะสม
๑๓. การสงมอบงาน
ผูรับทุนตองสงมอบผลงาน ดําเนินงานใหเปนไปตามสัญญาและมีหนาที่จัดทํารายงานความกาวหนาของ
การดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรมการสื่อสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ ดังตอไปนี้
๑๓.๑ รายงานความกาวหนาโครงการและผลงาน
๑๓.๑.๑ รายงานความก า วหน า ครั้ ง ที่ ๑ ในลั ก ษณะเอกสารสิ่ ง พิ ม พ แ ละแฟ ม ข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๖ ชุด ที่ประกอบดวยแผนงานดําเนินโครงการ และรายละเอียดเบื้องตน
ของผลการศึกษาวิจัย โดยใหสงมอบภายใน ๒ เดือน นับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญา

๑๓.๑.๒ รายงานความก า วหน า ครั้ ง ที่ ๒ ในลั ก ษณะเอกสารสิ่ ง พิ ม พ แ ละแฟ ม ข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๖ ชุด ที่ประกอบดวยรายละเอียดผลการศึกษาวิจัย ตามแผนงานดําเนิน
โครงการ โดยใหสงมอบภายใน ๖ เดือน นับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญา
๑๓.๑.๓ รายงานความก า วหน า ครั้ ง ที่ ๓ ในลั ก ษณะเอกสารสิ่ ง พิ ม พ แ ละแฟ ม ข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๖ ชุด ที่ประกอบดวยรายละเอียดผลการศึกษาวิจัย ตามแผนงานดําเนิน
โครงการ โดยใหสงมอบภายใน ๑๐ เดือน นับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญา
๑๓.๑.๔ รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพและแฟมขอมูล
อิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๖ ชุด ที่ประกอบดวยรายละเอียดผลการศึกษาวิจัย ตามแผนงานดําเนิน
โครงการ โดยใหสงมอบภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญา
๑๓.๒ รายงานผลการปรับปรุงขอมูลและซอมบํารุงแพลตฟอรมการสื่อสารในสถานการณเกิดภัยพิบัติ
๑๓.๒.๑ รายงานผลการปรับปรุงขอมูลและซอมบํารุงแพลตฟอรมการสื่อสารในระยะ ๑๘ เดือน
ของโครงการ
๑๓.๒.๒ รายงานผลการปรับปรุงขอมูลและซอมบํารุงแพลตฟอรมการสื่อสารในระยะ ๒๔ เดือน
ของโครงการ
๑๓.๒.๓ รายงานผลการปรับปรุงขอมูลและซอมบํารุงแพลตฟอรมการสื่อสารในระยะ ๓๐ เดือน
ของโครงการ
๑๓.๒.๔ รายงานผลการปรับปรุงขอมูลและซอมบํารุงแพลตฟอรมการสื่อสารในระยะ ๓๖ เดือน
ของโครงการ
๑๓.๓ รายงานผลที่ไดรับจากการใชจายเงินทุนตอสํานักงาน กสทช. ตามแบบและระยะเวลาที่สํานักงาน
กําหนด
๑๔. การจายเงินทุน
สํานักงาน กสทช. จะจายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ใหผูรับทุนสงเสริมและสนับสนุนโครงการ โดยแบงจายเงินทุน ตามขอ ๗
ดังนี้
๑๔.๑ งวดที่ ๑ กํ า หนดจ า ยเงิ น ร อ ยละ 10 ของวงเงิ น ทุ น ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ตามสั ญ ญา
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เมื่อผูรับทุนไดรายงานความกาวหนาครั้งที่ ๑ ตามขอ ๑๓.๑.๑ และคณะกรรมการตรวจและ
กํากับดูแลการดําเนินงานตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว
๑๔.๒ งวดที่ ๒ กํ า หนดจ า ยเงิ น ร อ ยละ ๒๐ ของวงเงิ น ทุ น ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ตามสั ญ ญา (รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) เมื่อผูรับทุนไดรายงานความกาวหนาครั้งที่ ๒ ตามขอ ๑๓.๑.๒ และคณะกรรมการตรวจและกํากับ
ดูแลการดําเนินงานตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว
๑๔.๓ งวดที่ ๓ กํ า หนดจ า ยเงิ น ร อ ยละ ๒๕ ของวงเงิ น ทุ น ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ตามสั ญ ญา (รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) เมื่อผูรับทุนไดรายงานความกาวหนาครั้งที่ ๓ ตามขอ ๑๓.๑.๓ และคณะกรรมการตรวจและกํากับ
ดูแลการดําเนินงานตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว

๑๔.๔ งวดที่ ๔ กํ า หนดจ า ยเงิ น ร อ ยละ ๒๕ ของวงเงิ น ทุ น ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ตามสั ญ ญา (รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) เมื่อผูรับทุนไดสงรายงานฉบับสมบูรณ ตามขอ ๑๓.๑.๔ และคณะกรรมการตรวจและกํากับดูแล
การดําเนินงานตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบรับรองผลงานเรียบรอยแลว
๑๔.๕ งวดที่ ๕ กํ า หนดจ า ยเงิ น ร อ ยละ ๕ ของวงเงิ น ทุ น ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ตามสั ญ ญา (รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) เมื่อผูรับทุนไดสงรายงานผลการปรับปรุงขอมูลและซอมบํารุงแพลตฟอรมการสื่อสาร ตามขอ
๑๓.๒.๑ และคณะกรรมการตรวจและกํากับดูแลการดําเนินงานตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบ
รับรองผลงานเรียบรอยแลว
๑๔.๖ งวดที่ ๖ กํ า หนดจ า ยเงิ น ร อ ยละ ๕ ของวงเงิ น ทุ น ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ตามสั ญ ญา (รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) เมื่อผูรับทุนไดสงรายงานผลการปรับปรุงขอมูลและซอมบํารุงแพลตฟอรมการสื่อสาร ตามขอ
๑๓.๒.๒ และคณะกรรมการตรวจและกํากับดูแลการดําเนินงานตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบ
รับรองผลงานเรียบรอยแลว
๑๔.๗ งวดที่ ๗ กํ า หนดจ า ยเงิ น ร อ ยละ ๕ ของวงเงิ น ทุ น ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ตามสั ญ ญา (รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) เมื่อผูรับทุนไดสงรายงานผลการปรับปรุงขอมูลและซอมบํารุงแพลตฟอรมการสื่อสาร ตามขอ
๑๓.๒.๓ และคณะกรรมการตรวจและกํากับดูแลการดําเนินงานตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบ
รับรองผลงานเรียบรอยแลว
๑๔.๘ งวดที่ ๘ กํ า หนดจ า ยเงิ น ร อ ยละ ๕ ของวงเงิ น ทุ น ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ตามสั ญ ญา (รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) เมื่อผูรับทุนไดสงรายงานผลการปรับปรุงขอมูลและซอมบํารุงแพลตฟอรมการสื่อสาร ตามขอ
๑๓.๒.๔ และคณะกรรมการตรวจและกํากับดูแลการดําเนินงานตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบ
รับรองผลงานเรียบรอยแลว
๑๕. การติดตามและประเมินผลงาน
๑๕.๑ สํานักงาน กสทช. จะแตงตั้งคณะกรรมการตรวจและกํากับดูแลการดําเนินงานตามสัญญารับทุน
วิจัยและพัฒนา เพื่อตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงาน และตรวจรับรองรายงานความกาวหนา เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัติจายเงินแกผูรับทุนตอไป
๑๕.๒ ตลอดระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการผูรับทุนตองใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกแก
คณะกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะกรรมการตรวจและกํากับดูแลการดําเนินงานตามสัญญารับทุนวิจัยและ
พัฒนา หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ในการเขาตรวจเยี่ยมชมและหรือติดตามความกาวหนาของดําเนินงานตาม
โครงการ ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. มีอํานาจเรียกใหผูรับทุนมาชี้แจงหรือสงขอมูลเอกสารใด ๆ ประกอบการติดตาม
และประเมินผลงานได
๑๖. ขอสงวนสิทธิในผลงาน และหรือเงื่อนไขตาง ๆ ในการสงมอบผลงานตามโครงการ
๑๖.๑ ทรัพยสินทางปญญาในผลงานใหเปนของผูใหทุนแตเพียงผูเดียว เวนแตมีการตกลงกันเปนอื่น

