ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
การคัดเลือกผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ
เพื่อดําเนินโครงการประกวดวิสาหกิจเริ่มตนเพื่อสรางนวัตกรรมใหมในการนําระบบ
บัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกสบนโทรศัพทเคลื่อนที่ (“แทนบัตร”) ไปใชงาน (แทนบัตร Startup)
-----------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ไดมีการบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค
จํากัด และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เรื่อง การพัฒนาระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนดวยรูปแบบ
บัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกสบนโทรศัพทเคลื่อนที่ (“แทนบัตร”) ระยะทดสอบ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ
2562 โดยมีวัตถุประสงคสงเสริมการกําหนดมาตรฐานและกระบวนการในการพิสูจนและยืนยันตัวบุคคล
ดวยระบบดิจิทัลโดยใชประโยชนจากฐานขอมูลการลงทะเบียนผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ดวยระบบอัต
ลั ก ษณ ข องอุ ต สาหกรรมโทรคมนาคม เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม นวั ต กรรมใหม ใ นการเข า ใช ธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสของประชาชนหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดอยางปลอดภัยและเปนการ
คุ ม ครองข อ มู ล ส ว นบุ ค คล ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การเพิ่ ม ช อ งทางและส ง เสริ ม นวั ต กรรมใหม ใ นการใช บั ต ร
ประจําตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส (แทนบัตร) ในบริการทางอิเล็กทรอนิกสของประชาชนในรูปแบบอื่น ๆ
เพิ่มเติม โดยเปนการคิดคนและพัฒนาจากวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ที่มีศักยภาพจะทําใหกอประโยชนใน
วงกวางได และเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและใหสาธารณะไดรับทราบโครงการดังกลาว
ในการนี้สํานักงาน กสทช. จึงควรมีการสรางโอกาสใหวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ที่มีศักยภาพ
พรอมกับมีแนวคิดนวัตกรรมใหมเขามามีสวนรวมในโครงการอันจะสงผลใหโครงการสามารถตอยอดใหเกิด
บริการที่ทันสมัยและไดรับความสนใจจากสาธารณะในวงกวางไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนเปน
รูปธรรม ประกอบกับถือเปนสวนหนึ่งของการประชาสัมพันธโครงการของสํานักงาน กสทช. และเพิ่มความ
ตองการของผูใหบริการและประชาชนไดอีกทางหนึ่งดวย
สํานักงาน กสทช. โดยสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา จะดําเนินการคัดเลือกผูขอรับการ
สงเสริมสนับสนุนเงินกองทุน ประเภทที่ ๒ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของ กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ดังกลาวขางตน
ตอไป
2. ความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนแมบท หรือแผนยุทธศาสตร กสทช.
๒.๑ พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๒ (๓) ที่กําหนดใหมีการ
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดําเนินการขององคกรซึ่งทําหนาที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม
ของการประกอบอาชี พหรื อวิ ชาชี พตามกฎหมายวาดว ยการประกอบกิจการกระจายเสีย งและกิจ การ
โทรทัศนนอกจากนี้ โครงการยังมีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ มาตรา ๕๒ (๒) ที่กําหนดใหมีการ
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 เรื่องการกํากับดูแลแบบ
ประสานความรวมมือ (Collaborative Regulation)
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมและสนับสนุน การพัฒ นาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกจากการใชระบบตรวจสอบการพิสูจนและยืนยันตัวตนดวย
รูปแบบบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกสบนโทรศัพทเคลื่อนที่ (“แทนบัตร”) ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ
อุตสาหกรรมตอเนื่อง
3.2 เพื่อสรางความตระหนัก และความรับรูในเรื่องการพัฒนาระบบตรวจสอบการพิสูจนและ
ยืนยันตัวตนดวยรูปแบบบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกสบนโทรศัพทเคลื่อนที่ (“แทนบัตร”) ใหมีระบบ
ตนแบบที่เปนมาตรฐาน และมีแนวปฏิบัติการพิสูจนและยืนยันตัวตนที่สามารถใชงานไดอยางแพรหลาย
และรักษาขอมูลสวนบุคคลปลอดภัยไดอยางปลอดภัย
3.3 เพื่อพัฒนาและขยายเครือขาย และสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนให
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)
4. ขอบเขตการดําเนินงาน
ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ที่ไดรับการคัดเลือก (ผูรับทุน) จะตองนําเงินทุน
ที่ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน ไปดําเนินการโครงการประกวดวิสาหกิจเริ่มตนเพื่อสรางนวัตกรรมใหมใน
การนํ าระบบบั ตรประจํา ตัว อิ เล็ กทรอนิ กสบ นโทรศัพทเคลื่อนที่ (“แทนบั ตร”) ไปใชงาน (แทนบั ตร
Startup) โดยมีภาระหนาที่รับผิดชอบตามขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
4.1 จัดตั้งทีมงานและเตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงาน
กําหนดทีมงานและระบุชื่อบุคคลที่รับผิดชอบการดําเนินงานในดานตาง ๆ เชน ผูจัดการ
หลักสูต ร ผูดูแลกิจ กรรม ผูป ระสานงาน ผูดูแลระบบขอมูลและเอกสาร รายชื่อวิทยากร หนวยงาน ที่
รับผิดชอบ สถานที่ติดตอ โดยระบุรายละเอียดที่สามารถติดตอหรือประสานงานไดอยางรวดเร็วถูกตอง
ไดแก ที่อยู โทรศัพท โทรสาร อีเมล รวมทั้งจัดชี้แจงทําความเขาใจในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อให

ผูเกี่ยวของ มีความเขาใจเกี่ยวกับโครงการและสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับเปาหมาย วัตถุประสงคของโครงการ
4.2 ประชาสัมพันธและการรับสมัคร
วางแผนการประชาสัมพันธกิจกรรม และจัดทําสื่อประสัมพันธรูปแบบตาง ๆ หรือการจัด
กิจกรรมพิเศษ เผยแพรประชาสัมพันธ ผานชองทางที่เหมาะสมใหเขาถึงกลุมเปาหมาย ผูสมัคร หรือผูสนใจ
ใหไดรับรูขาวสาร โดยมีการจัดกิจกรรม Startup Roadshow ตามพื้นที่ตาง ๆ หรือการประชาสัมพันธตาม
สื่อตาง ๆ อยางนอย 4 แหงในกรุงเทพมหานคร เพื่อใหไดผูสมัครในจํานวนไมนอยกวา 10 ทีม พรอมนี้ ที่
ปรึกษาตองจัดทําเกณฑคุณสมบัติผูสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร ซึ่งอาจประกอบดวย แนวคิดในการ
ทําธุรกิจ (Business Idea) และ/หรือเอกสารที่แสดงถึงความสามารถเฉพาะดานหรือแฟมผลงานการ
ออกแบบ (Portfolio) พรอมนี้ที่ปรึกษาจัดทําการรวบรวมรายชื่อ/รายละเอียดตาง ๆ ของผูสมัคร เพื่อ
จัดเก็บเปนฐานขอมูล
4.3 การคัดเลือกผูเขารวมโครงการ
จัดทําขั้นตอน กําหนดเกณฑ รูปแบบวิธีการคัดเลือก และจัดใหมีการคัดเลือก ตามวิธีการ
ที่ไดนําเสนอไว โดยวิธีการและกระบวนการคัดเลือกนั้นควรเปนวิธีการที่เหมาะสม โปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได พรอมรวบรวมรายชื่อ/รายละเอียดตาง ๆ ของผูผานการคัดเลือก เพื่อจัดเก็บเปนขอมูลและ
รายงานผลการคัดเลือกตอไป โดยที่ปรึกษาจะตองจัดใหมีคณะกรรมการคัดเลือก ไมนอยกวา 3 ทาน ซึ่ง
ประกอบดวยนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานการลงทุน/การวางแผนจัดตั้งธุรกิจ ผูแทนจากสถาบันการเงิน
และผูแทนจากสํานักงาน กสทช.
4.4 การถายทอดความรู
4.4.1 ออกแบบหลักสูตร พรอมกําหนดรูปแบบ วิธีการ เพื่อถายทอดความรูและขอมูล
ของโครงการการพัฒนาบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกสบนโทรศัพทเคลื่อนที่ (“แทนบัตร”)
4.4.2 จัดหาวิทยากร สถานที่ เพื่อถายทอดความรูและทักษะ เพื่อเตรียมความพรอมให
กลุ มเป าหมายที่ตั้งใจจะเป น ผูป ระกอบการ โดยเปาหมายไดรับ ความรูและทักษะที่จําเปน สําหรับ การ
ประกอบธุรกิจ โดยทีมเขารับการถายทอดความรูควรมีจํานวนไมนอยกวา 10 ทีม ซึ่งผูเขารวมกิจกรรมตอง
รั บ ทราบถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค แ ละผลลั พ ธ ที่ จ ะได อ ย า งชั ด เจนตั้ ง แต เ ริ่ ม ต น ในการเข า ร ว มกิ จ กรรม เพื่ อ
เตรี ย มพร อ มจะดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อาทิ การพั ฒ นาแนวคิ ด ธุ ร กิ จ และโอกาสทางธุ ร กิ จ การพั ฒ นาแนวคิ ด
สรางสรรคการประยุกตใชน วัตกรรมและเทคโนโลยีของการพิสูจนและยืนยันตัวตนของบัตรประจําตัว
อิเล็กทรอนิกสบนโทรศัพทเคลื่อนที่ (“แทนบัตร”) สูการพัฒนาตนแบบบริการที่จะตอบสนองตอผูใชงาน
การประเมินรูปแบบบริการ (Service Idea) การจัดทําแบบจําลองธุรกิจ (Business Model Canva) รวม
จํานวนชั่วโมงไมนอยกวา 24 ชั่วโมง
4.5 การประเมินผล สรุปผล และประเมินผลสัมฤทธิ์
4.5.1 จั ด ทํ า สรุ ป ผลจํ า นวนชั่ ว โมงของผู เ ข า อบรมหลั ก สู ต รสร า งและพั ฒ นา
ผูประกอบการใหมเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม ซึ่งแตละรายตองมีจํานวนชั่วโมงเขาอบรมไมนอยกวารอย
ละ 80 ของจํานวนชั่วโมงทั้งหมด พรอมบันทึกขอมูลลงในระบบฐานขอมูลโครงการสรางและพัฒนา

ผูประกอบการใหมเชิงสรางสรรคและนวัตกรรมและรวบรวมรายชื่อพรอมผลการประเมินแบบจําลองธุรกิจ
ของผูเขารวมทุกราย พรอมบันทึกขอมูลตามแบบฟอรม
4.5.2 ทําการประเมินแบบจําลองธุรกิจของ “ผูจบหลักสูตร” ทุกทีม โดยจัดเวทีการ
นําเสนอแผนเพื่อเปดโอกาสใหผูเขารวมโครงการไดนําเสนอตอคณะกรรมการ และไดรับคําชี้แนะพรอม
นํ า ไปปรั บ แก ไ ขก อ นนํ า แบบจํ า ลองธุ ร กิ จ ไปประกอบการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยที่ ป รึ ก ษาจะต อ งจั ด ให มี
คณะกรรมการพิจารณาแผน ไมนอยกวา 3 ทานซึ่งประกอบดวยผูมีประสบการณ ในการประกอบการ
นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานการลงทุน/การวางแผนจัดตั้งธุรกิจ ผูแทนจากสถาบันการเงิน และผูแทนจาก
สํานักงาน กสทช.
4.5.3 ทําการประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อติดตามผลสําเร็จในการจัดตั้ง หรือ ขยายธุรกิจ โดย
วางแผนการติดตามหรือตรวจเยี่ยมผูที่ผานการเขารวมโครงการ ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ สรางและ
พัฒนาผูประกอบการใหมเชิงสรางสรรคและนวัตกรรมอาจใชวิธีการตาง ๆ เชน ติดตามรวมกับกิจกรรมอื่น
หรือติดตาม ณ สถานประกอบการ โดยใชแบบติดตามผลสัมฤทธิ์ของผูประกอบการใหมตามที่โครงการฯ ได
กําหนดไว และประมวลผลนําเสนอสํานักงาน กสทช.
4.5.4 จัดทําขอมูลผลความสําเร็จของการดําเนินงานในการผลักดันใหเกิดวิสาหกิจใหม
และ/หรือวิสาหกิจเริ่มตนใหม (Startup) ที่สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการได และ
สรุปผลตามที่กําหนดในผลที่คาดวาจะไดรับ
4.5.5 เมื่อการดําเนินงานในกระบวนการตาง ๆ ไดเสร็จสิ้นแลว ตองสรุปผลและจัดทํา
เป น รายงานและวิ เ คราะห ข อ มู ล รวมทั้ ง สรุ ป ป ญ หา อุ ป สรรค และแนวทางในการแก ไ ข ในแต ล ะ
กระบวนการรวมทั้งขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานโครงการ และเสนอตอสํานักงาน กสทช.
ตอไป
4.6 เงินทุนสนับสนุนสําหรับทีมที่ไดรับคัดเลือกจํานวน 3 ทีม จากทีมเขารับการถายทอด
ความรูทั้งหมด 10 ทีม (จํานวนไมนอยกวาตามขอเสนอทางดานเทคนิค) โดยทีมที่ไดรับคัดเลือก 3 ทีม จะ
ไดรับเงินทุนสนับสนุนตามลําดับ ดังนี้
ทีมชนะเลิศ
เงินทุน 5,000,000 บาท
ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1
เงินทุน 3,000,000 บาท
ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2
เงินทุน 2,000,000 บาท
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับทุนโครงการประกวดวิสาหกิจเริ่มตนเพื่อสรางนวัตกรรมใหมในการนําระบบบัตรประจําตัว
อิเล็กทรอนิกสบนโทรศัพทเคลื่อนที่ (“แทนบัตร”) ไปใชงาน (แทนบัตร Startup) ตองรับผิดชอบ
ดําเนินงานตามขอบเขตของงานที่กําหนดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการและตามพันธะผูกพันตาม
สัญญารับทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ
ประโยชนสาธารณะ ภายในกําหนดเวลา 8 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา

6. การจัดสรรเงินทุนสงเสริมและสนับสนุน
คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของ กสทช. จัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพื่อสงเสริม
และสนับสนุนงบประมาณโครงการประกวดวิสาหกิจเริ่มตนเพื่อสรางนวัตกรรมใหมในการนําระบบบัตร
ประจําตัวอิเล็กทรอนิกสบนโทรศัพทเคลื่อนที่ (“แทนบัตร”) ไปใชงาน (แทนบัตร Startup) ในวงเงินทั้งสิ้น
ไมเกิน 15,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหาลานบาทถวน) (รวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
คาใชจายทั้งปวงแลว)
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ทีมที่ไดรับการคัดเลือกจํานวน 3 ทีม ไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ สําหรับ
กิจการโทรคมนาคม
7.2 ทีมที่ไดรับการคัดเลือกจํานวน 3 ทีม สามารถนําระบบบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกสบน
โทรศัพทเคลื่อนที่ (“แทนบัตร”) ไปใชงาน และสามารถตอยอดพัฒนาระบบดังกลาวใหเกิดผลสัมฤทธิ์ โดย
สามารถพัฒนาระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนใหเกิดการนําไปใชงานจริงทั้งการบริการทางภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชนตาง ๆ
8. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๘.๑ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
(๑) จํานวนทีมเขารับการถายทอดความรูทั้งหมด 10 ทีม พรอมแบบจําลองธุรกิจ
(๒) ทีมที่เขารวมไดรับความรู ความสามารถ ในระดับที่กําหนด
(๓) ผูเขารวมสามารถพัฒนาระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตน ที่สามารถแกไขปญหาที่
ตองการ (Pain Point) ไดอยางชัดเจน รวมทั้งยังกําหนดถึงรูปแบบธุรกิจ วิธีการสรางรายได รูปแบบการ
ลงทุนที่เหมาะสมได
๘.๒ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ
(๑) เกิดนวัตกรรมใหมในการใชบัตรประจําตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส (แทนบัตร) ใน
บริการทางอิเล็กทรอนิกสของประชาชนในรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
(๒) ประชาชนหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีระบบการคุมครองขอมูลสวน
บุคคล และสามารถใชธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไดอยางปลอดภัย
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
กิ จ การโทรทั ศน และกิ จ การโทรคมนาคม เพื่อประโยชนส าธารณะ เพื่อดําเนิน การโครงการประกวด
วิสาหกิจเริ่มตนเพื่อสรางนวัตกรรมใหมในการนําระบบบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกสบนโทรศัพทเคลื่อนที่
(“แทนบัตร”) ไปใชงาน (แทนบัตร Startup) จะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
9.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผูมีสิทธิขอรับการสนับสนุนฯ จะตองมีคุณสมบัติทั่วไปอยางนอยขอใดขอหนึ่ง ตอไปนี้

๙.๑.๑ เปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมกระจายเสียง อุตสาหกรรมโทรทัศน อุตสาหกรรม
โทรคมนาคม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทหนึ่งประเภทใด รวมทั้ง
อุตสาหกรรมตอเนื่องของประเภทนั้น
๙.๑.๒ เปนวิสาหกิจเริ่มตน หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
๙.๑.๓ เปนหนวยงานของรัฐ
๙.๑.๔ เปนสถานศึกษา
๙.๑.๕ เปนสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่มีวัตถุประสงคใน
การดําเนินกิจการเพื่อประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ ทั้งนี้ ตองมีวัตถุประสงคและการ
ดําเนินงานที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน
9.2 คุณสมบัติเฉพาะ
9.2.1 ตองมีบุคลากรผูมีความรู ความชํานาญ และประสบการณในการดําเนินงานที่
เกี่ยวของไมนอยกวา ๒ ป
9.3 กรณีผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติที่กําหนดดังกลาว
ขางตน ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการพิจารณายกเวน ผอนผัน โดยคํานึงถึง
ความรู ความชํานาญ ประสบการณและความพรอมในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ
๑๐. การยื่นขอรับการสงเสริมและสนับสนุน
ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากกองทุนวิจัยเพื่อสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ประกวดวิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต น เพื่ อ สร า งนวั ต กรรมใหม ใ นการนํ า ระบบบั ต รประจํ า ตั ว อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส บ น
โทรศัพทเคลื่อนที่ (“แทนบัตร”) ไปใชงาน (แทนบัตร Startup) ตองศึกษา ทําความเขาใจ และปฏิบัติตาม
ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ หรือขอบังคับอื่นใดที่สํานักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการบริหารกองทุน
ประกาศกําหนด และยื่นจัดทําขอเสนอขอรับการสงเสริมและสนับสนุน 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
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
ความกาวหนาของการดําเนินโครงการประกวดวิสาหกิจเริ่มตนเพื่อสรางนวัตกรรมใหมในการนําระบบบัตร
ประจําตัวอิเล็กทรอนิกสบนโทรศัพทเคลื่อนที่ (“แทนบัตร”) ไปใชงาน (แทนบัตร Startup) โดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานโครงการฯ ดังตอไปนี้
๑๓.๑ รายงานความกาวหนาของโครงการ
๑๓.๑.๑ รายงานฉบั บ ที่ ๑ รายงานผลการศึ ก ษาเบื้ อ งต น อย า งน อ ยประกอบด ว ย
แผนการดํ า เนิ น โครงการโดยละเอี ย ด ได แก รู ป แบบ/วิ ธี การดํ า เนิ น งาน ขั้ น ตอนและระยะเวลาการ
ดํา เนิ น งาน โดยแผนการดํ า เนิ น งานจะตองมีความชัดเจนสมบูร ณและนําไปปฏิบัติไดจ ริง และผลการ
ดําเนินงานตามขอบเขตงานขอ ๔.๑- ๔.๒ ภายใน 30 วัน นับถัดจากไดทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา
ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๖ ชุด
๑๓.๑.๒ รายงานฉบับ ที่ ๒ รายงานความกาวหนาฉบับที่ 1 อยางนอยประกอบดว ย
รายงานผลการศึกษาเบื้องตน (Inception Report) และผลการดําเนินงานตามขอบเขตงานขอ 4.๓ -4.4
ภายใน 210 วั น นั บ ถัดจากได ทํา สั ญญาการรับทุน วิจัย และพัฒนา ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพและ
แฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (.doc และ .pdf) จํานวน ๖ ชุด
๑๓.๑.3 รายงานฉบับที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) อยางนอยประกอบดวย
รายงานความกาวหนาฉบับที่ ๑ และผลการดําเนินงานตามขอบเขตงานขอ 4.๕ -4.๖ ภายใน 240 วัน นับ
ถัดจากไดทําสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพและแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(.doc และ .pdf) จํานวน ๖ ชุด
๑๓.๒ รายงานผลที่ไดรับจากการใชจายเงินทุนตอสํานักงาน กสทช. ตามแบบและระยะเวลาที่
สํานักงานกําหนด
1๔. การจายเงินทุน
สํานักงาน กสทช. จะจายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจ การโทรคมนาคม เพื่อประโยชน ส าธารณะ ใหผูรับทุน สงเสริมและสนับ สนุน ตามโครงการประกวด
วิสาหกิจเริ่มตนเพื่อสรางนวัตกรรมใหมในการนําระบบบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกสบนโทรศัพทเคลื่อนที่
(“แทนบัตร”) ไปใชงาน (แทนบัตร Startup) โดยมีรายละเอียดการแบงจายเงินทุน 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 50 ของวงเงินทุนสงเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผูรับ
ทุนไดรายงานความกาวหนาของโครงการฉบับที่ ๓ ตามขอ ๑๓.๑.๓ 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
๑๖.๑ ทรัพยสินทางปญญาในผลงานใหเปนของผูใหทุนแตเพียงผูเดียว เวนแตมีการตกลงกันเปน
อื่น
…………………………………………………..

