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ภาคผนวก ก-3 
งบการเงินและงบดุลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ภาคผนวก ก-4 
สรุปผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และ/หรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมย้อนหลังไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
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ภาคผนวก ก-5 
แผนที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ภาคผนวก ก-6 
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และ
อัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 



ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
___________________________

โดยที่เปนการสมควรแกไขประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การเสนอ
โครงการวิจัย และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๐ และขอ ๑๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหาร
งานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ ไวดังตอไปน้ี

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การเสนอ
โครงการวิจัย และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐"

ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๑๑ แหงประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การ
เสนอโครงการวิจัย และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใชขอความน้ีแทน

ในกรณีที่นักวิจัยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ไมใชงบบํารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให
มหาวิทยาลัยหักคาสาธารณูปโภคจากเงินอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับทั้งหมดรอยละ ๒๐ ดังน้ี

(๑) หักเขามหาวิทยาลัย รอยละ ๑๕ โดยนําเขาบัญชีทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา
(๒) หักเขาสถาบันวิจัยและพัฒนา รอยละ ๓ โดยนําเขาบัญชีของสถาบันวิจัยและพัฒนา
(๓) หักเขาหนวยงานที่ผูวิจัยสังกัดอยู รอยละ ๒ โดยนําเขาหนวยงานที่ผูวิจัยสังกัด
ในกรณีที่นักวิจัยไดรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่เปนโครงการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดหาแหลงงบ

ประมาณสนับสนุนใหนักวิจัย ใหมหาวิทยาลัยหักคาสาธารณูปโภคจากเงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับทั้งหมดรอย
ละ ๓๐ โดยใหแบงดังนี้

(๑) หักเขามหาวิทยาลัย รอยละ ๑๕ โดยนําเขาบัญชีทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา
(๒) หักเขาสถาบันวิจัยและพัฒนา รอยละ ๑๐ โดยนําเขาบัญชีของสถาบันวิจัยและพัฒนา
(๓) หักเขาหนวยงานที่ผูวิจัยสังกัดอยู รอยละ ๕ โดยนําเขาบัญชีหนวยงานที่ผูวิจัยสังกัด"

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

15 ก.พ. 60  เวลา 09:29:23  Non-PKI Simple Sign
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ภาคผนวก ข 
ส่วนของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

(กทปส.) 



ภาคผนวก ข-1 
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
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ภาคผนวก ข-2 
TOR ของโครงการ 



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
การคัดเลือกผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
เพื่อด ำเนินโครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรผลิตเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ 

๑. หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
และส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน 
กสทช.) ได้มีการท าเอกสารแสดงความร่วมมือ เช่น Memorandum of Cooperation Memorandum of 
Understanding, Letter of Intent, Joint Statement ในด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม กับหน่วยงานต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย อินเดีย ภูฏาน รัสเซีย เพ่ือส่งเสริมการ
ด าเนินการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม นั้น 

โดยที่ในปัจจุบัน ถึงแม้ผู้ผลิตรายการในไทยถือว่ามีศักยภาพและมีความพร้อมในด้านการผลิต การ 
ตัดต่อ และการถ่ายท าเนื้อหารายการ แต่จากข้อมูลพบว่าผู้ประกอบการโทรทัศน์ไทยมีการลงทุนเพียงเล็กน้อยใน
รายการที่มีรูปแบบการผลิตเนื้อหารายการร่วมกัน (Co-Production) ดังนั้น การสร้างความร่วมมือกับผู้ผลิต
เนื้อหารายการในต่างประเทศ (Co-Production) ที่ได้มีการท าเอกสารแสดงความร่วมมือกับ กสทช. หรือ
ส านักงาน กสทช. ดังตัวอย่างประเทศที่ได้กล่าวถึงข้างต้น จะสามารถช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ ตลอดจนทักษะด้านกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นด้าน การเขียนบท การผลิต ด้าน
เทคโนโลยี และการประชาสัมพันธ์เนื้อหา เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพเนื้อหารายการที่มีความ
หลากหลาย สร้างสรรค์ เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล อันถือได้ว่าเป็นส่วนที่มีความส าคัญยิ่งที่ท าให้รายการเกิด
ความน่าสนใจ สร้างความแตกต่างของช่องรายการ และสร้างผลกระทบได้สูงในเชิงความนิยม นอกจากนี้ ยังจะ
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตเนื้อหารายการไทยสามารถขยายฐานทางธุรกิจโดยสามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศ
ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในอีกทางหนึ่ง  ด้วยเหตุนี้ ส านักงาน กสทช . จึงได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการด าเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศดังกล่าว  

๒. ควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนแม่บท หรือแผนยุทธศำสตร์ กสทช. 

โครงการนี้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ซึ่งได้มีการประกาศใช้บังคับเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการประกาศใช้ 
แผนแม่บทฯ ฉบับใหม่ โดยเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการ ซึ่งมีเป้าหมาย 
มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์คือ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ก าหนด  แนว
ทางการด าเนินงานที่ส าคัญคือ พิจารณาให้การสนับสนุนรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือสมควรส่งเสริมให้มี
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การผลิตรายการ โดยขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ มาตรา ๕๒ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ที่ก าหนดให้ด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้
ประกอบกิจการบริการชุมชนตามมาตรา ๕๑ 

๓. วัตถุประสงค์       

3.1 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ร่วมกันระหว่างไทยและต่างประเทศ 
(Co-Production) เพ่ือให้ประชาชนได้รับชมเนื้อหารายการที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ และมีความหลากหลายยิ่งขึ้น  

3.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนทักษะด้านการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ เพ่ือน ามาพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และทันสมัยใน
ด้านการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ และก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม อันจะน าไปสู่การขยายโอกาส
ทางธุรกิจร่วมกันอีกในอนาคต 

๓.๓ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการน าเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ผลิตโดยคนไทย เผยแพร่สู่สากล 

4. ขอบเขตการด าเนินงาน

ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ที่ได้รับการคัดเลือก (ผู้รับทุน) จะต้องน าเงินทุนที่ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนไปด าเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศ 
โดยมีภาระหน้าที่รับผิดชอบตามขอบเขตการด าเนินงาน ดังนี้ 

๔.๑ จัดท าแผนการด าเนินงาน ประกอบไปด้วย แนวความคิด แนวทางและวิธีการด าเนินงาน ขั้นตอน
การท างานและกรอบระยะเวลาด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ตลอดจนรูปแบบและเนื้อหารายการ  

4.๒ ผู้รับทุนต้องสร้างความร่วมมือกับผู้ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์จากประเทศที่มีการท าเอกสารแสดง
ความร่วมมือไว้กับ กสทช. หรือ ส านักงาน กสทช. เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย อินเดีย ภูฏาน รัสเซีย เป็นต้น 
ประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศ โดยต้องผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการด าเนินการ
ด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

(๑) การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ 
(๒) การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือ 
(๓) ศิลปะ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือ 
(๔) การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ 
(๕) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ 
(๖) การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หรือ 
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(๗) การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย และการส่งเสริมการส่งออก 
โดยเนื้อหารายการที่ผลิตต้องมีการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) และ

บริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) เพ่ือให้กลุ่มผู้พิการทางการได้ยินและการเห็นสามารถเข้าถึงหรือ
รับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์ได้ และเนื้อหารายการทั้งหมด ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาก่อนด าเนินการเผยแพร่  

4.๓ น าเนื้อหารายการที่ด าเนินการผลิตแล้วตามข้อ ๔.๒ เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ดังนี้ 
๔.๓.๑ เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (ทีวีดิจิทัล) ของไทย ซึ่ง

จะต้องม ีRating โดยเฉลี่ย ติด ๕0 อันดับแรกของแต่ละประเภทรายการที่ออกอากาศในวันเดียวกัน โดยให้อ้างอิง
การวัด Rating จาก Nielsen หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีการวัด Rating ที่มีการใช้ข้อมูลอยู่อย่างกว้างขวางใน
ประเทศไทย 

๔.๓.๒ เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อาทิเช่น 
YouTube Facebook 

4.๔  ติดตามประเมินผลความส าเร็จของโครงการโดยต้องด าเนินการวัดผลครอบคลุมตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้
ในขอบเขตของงาน ข้อ ๘.  

การส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศตามโครงการนี้ เป็นการ
สนับสนุนไม่เกินร้อยละ ๔๙ ของจ านวนเงินทุนทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตเนื้อหารายการ โดยเงินทุนที่ส่ งเสริมและ
สนับสนุนดังกล่าวไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการน าเนื้อหาที่ผลิตแล้วไปออกอากาศ 

5. ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับทุนโครงการส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศ  ต้อง
รับผิดชอบด าเนินงานตามขอบเขตของงานที่ก าหนดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและตามพันธะผูกพัน
ตามสัญญารับทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ภายในก าหนดเวลา ๓๖5 วัน  

6. การจัดสรรเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุน

คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของ กสทช. จัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศในวงเงิน
ทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่าย
ทัง้ปวงแล้ว) โดยงบประมาณในการด าเนินโครงการดังกล่าวไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการออกอากาศเนื้อหารายการที่
ผลิตแล้ว 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.๑ เพ่ิมทางเลือกของประชาชนในการรับชมเนื้อหารายการที่มีคุณภาพและส่งเสริมการเรียนรู้  รวมถึง
เปิดกว้างประสบการณ์และมุมมองใหม่ในการน าเสนอเนื้อหารายการที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศมากข้ึน  

7.๒ เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนทักษะด้านกระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศน์ เช่น ด้านการเขียนบท การผลิต ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น อันจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ
ผู้ผลิตรายการและช่องรายการ ได้เกิดการพัฒนาศักยภาพในด้านการผลิตเนื้อหารายการเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์ รวมถึงเพ่ิมโอกาสในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้ 

7.๓ สร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ให้กับผู้ผลิตรายการหรือสถานีโทรทัศน์ที่ส่งเสริม
การพัฒนาการและการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยมุ่งหมายให้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต้นแบบ
ในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 

8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

๘.๑ มีการรว่มมือกันผลิตและเผยแพร่เนื้อหารายการผ่านโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (ทีวีดิจิทัล) 
ของไทย ซึ่งจะต้องม ีRating โดยเฉลี่ย ติด ๕0 อันดับแรก ของแต่ละประเภทรายการที่ออกอากาศในวันเดียวกัน  

๘.๒ ผู้รับทุนและผู้ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์จากต่างประเทศมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ ทักษะด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  

9. คุณสมบัติผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุน

ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เพ่ือด าเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตเนื้อหา
รายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

9.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
9.1.๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม 
9.1.๒ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกระจายเสียง อุตสาหกรรมโทรทัศน์  อุตสาหกรรม 

การผลิตเนื้อหารายการ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทหนึ่งประเภท
ใด รวมทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเภทนั้น 

9.1.๓ วิสาหกิจเริ่มต้น หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
9.1.๔ หน่วยงานของรัฐ 
9.1.๕ สถานศึกษา 
9.1.๖ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการด าเนิน

กิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ ทั้งนี้ ต้องมีวัตถุประสงค์และการด าเนินงานที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
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9.1.๗ องค์กรเอกชนที่เกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

9.1.๘ องค์กรเอกชนที่ด าเนินการโดยไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์และ
ด าเนินการเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม 

9.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
9.๒.๑ ต้องมีบุคลากรผู้มีความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในการด าเนินงานที่เกี่ ยวข้องกับ

การผลิตสื่อ 
9.๒.๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
๙.๒.๓ ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนต้องมีการด าเนินความร่วมมือกับผู้ผลิต

เนื้อหารายการโทรทัศน์จากประเทศท่ีมีการท าเอกสารแสดงความร่วมมือไว้กับ กสทช. หรือ ส านักงาน กสทช.  
9.๓ กรณีผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้น ให้

อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนในการพิจารณายกเว้น ผ่อนผัน โดยค านึงถึงความรู้ ความช านาญ 
ประสบการณ์และความพร้อมในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑๐. กำรยื่นขอรับกำรส่งเสริมและสนับสนุน 

ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริม
ความร่วมมือในการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศ ต้องศึกษาท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่ส านักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกาศก าหนด 
และยื่นจัดท าข้อเสนอขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ดังนี้ 

๑๐.๑ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนและเอกสาร
หลั กฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บคุณสมบั ติ ของผู้ ผลิ ต เนื้ อหา รายการ โทรทั ศน์ จ ากต่ า งประ เทศที่ จ ะผลิ ต 
เนื้อหารายการร่วมกัน 

๑๐.๒ ข้อเสนอทางด้านเทคนิค โดยอย่างน้อยต้องมีหัวข้อและรายละเอียดต่อไปนี้ 
๑๐.๒.๑ ผลงานและประสบการณ์ของหน่วยงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินการตามขอบเขตของงานนี้ ทั้งนี้ ในส่วนผลงานให้แนบส าเนาเอกสารสัญญาหรือหนังสือรับรองผลงานซึ่ง
ออกโดยผู้ว่าจ้างที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ตลอดจนหลักฐานอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่น เช่น รางวัล และเอกสาร
อ่ืนๆ ที่สามารถอ้างอิงได้ (ถ้ามี) 

๑๐.๒.๒ วิธีการบริหารและวิธีปฏิบัติงาน 
(๑) รายละเอียดแนวความคิด เช่น กรอบแนวความคิดในการน าเสนอเนื้อหาที่มี

ความทันสมัยและสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยน าเสนอในลักษณะเป็นรายละเอียดตัวอย่างเนื้อหา ความเข้าใจในการ
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ด าเนินโครงการ แนวทางการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้าง
การด าเนินงานของโครงการพร้อมภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน (Man-Month) โดยค านึงถึง
วัตถุประสงค์ของการว่าจ้างอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

(๒) แผนการด าเนินงาน ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการ
ด าเนินงาน และขั้นตอนการท างานรวมถึงกรอบระยะเวลาด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่สอดคล้องกับขอบเขตการ
ด าเนินงาน ตลอดจนการจัดวางแผนก าลังคน เพ่ือให้ได้ผลตามท่ีระบุไว้ภายใต้กรอบระยะเวลาด าเนินงาน 

๑๐.๒.๓ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ผลงาน และจ านวนบุคลากรที่ร่วมงาน อัน
ประกอบด้วยรายชื่อ วุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การท างานและผลงาน พร้อมลงลายมือชื่อ
เจ้าของประวัติและวัน เดือน ปี 

๑๐.๒.๔ รูปแบบในการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามข้อ ๘. 

๑๐.๓ ข้อเสนอทางด้านเงินทุนท่ีขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน โดยให้จัดท าข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมของ
โครงการที่สอดคล้องกับข้อเสนอทางด้านเทคนิค อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดการแจกแจงค่าใช้จ่าย เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด้วย อนึ่ งข้อเสนอทางด้านเงินทุนจะต้องมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศก าหนด ทั้งนี้ ต้องจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการผลิตเนื้อหารายการ
โทรทัศน์รวมทั้งหมดเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

๑๐.๔ ข้อเสนออ่ืนๆ ของผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน (ถ้ามี) 

๑๑. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ได้รับทุน 

๑๑.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุน จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ขอรับทุนฯ ตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ หมวด ๒ การจ่ายเงินกองทุน 
ประเภทที ่๒ โดยวิเคราะห์ความเหมาะสม คุณภาพและประสิทธิภาพของข้อเสนอทางด้านเทคนิค เปรียบเทียบกับ
ความเหมาะสมของข้อเสนอด้านเงินทุนที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน โดยค านึงถึงความส าเร็จของโครงการ 

๑๑.๒ กรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือของ กสทช. จะ
เชิญผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน มาชี้แจงหรือให้ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมในรายละเอียดข้อเสนอ 
และหรือให้ส่งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น 

๑๑.๓ คณะกรรมการบริหารกองทุน สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในขอบเขตของงานส่วนใดส่วน
หนึ่งหรือทั้งหมด และอาจพิจารณาจัดสรรทุนในจ านวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดตามความ
เหมาะสม หรืออาจจัดสรรเงินสนับสนุนให้กับผู้ขอรับการสนับสนุนจ านวนรายเดียวหรือมากกว่าหนึ่งรายก็ได้ 
รวมทั้งไม่พิจารณา และหรือยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนในโครงการที่ก าหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับทุน
ทราบ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของรัฐเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นเด็ดขาด ผู้มีสิทธิขอรับ
ทุนจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
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๑๑.๔ คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยเลขานุการกองทุนหรือบุคคลที่เลขานุการกองทุนมอบหมาย 
จะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนเป็นหนังสือให้ทราบโดยตรงต่อไป 

๑๒. การท าสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา 

๑๒.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับเงินทุนโครงการ (ผู้รับทุน) ต้องท าสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา
กับส านักงาน กสทช. (ผู้ให้ทุน) ตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก
วันที่ได้หนังสือแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก 

๑๒.๒ กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเข้าท าสัญญาได้ภายในเวลาที่ก าหนดตามข้อ 
๑๒.๑ ให้ชี้แจงแสดงเหตุผลความจ าเป็นในการขอขยายเวลาท าสัญญาเป็นหนังสือ แต่ทั้งนี้ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ทั้งนี้ เป็นอ านาจของประธานกรรมการบริหารกองทุนที่จะพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาได้ 

๑๓. กำรส่งมอบผลงำน 

ผู้รับทุนต้องส่งมอบผลงาน ด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาและมีหน้าที่จัดท ารายงานความก้าวหน้าของ
การด าเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

๑๓.๑ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ 

ข้อ 
รายงาน 
ครั้งที ่

วันที่ครบก าหนด 
ส่งงาน 

ผลงานที่ต้องส่งมอบ 

๑๓.๑.๑ ๑ ภายใน ๖๐ วัน 
นับถัดจากวันที่ลงนาม 

ในสัญญา 

 รายงานฉบับที่ ๑ รายงานเบื้องต้น (Inception
Report) ตามรายละเอียดข้อ ๔.๑ ในลักษณะ
เอกสารสิ่งพิมพ์และแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(.doc และ .pdf) จ านวน ๑๐ ชุด

๑๓.๑.๒ ๒ ภายใน ๒๑๐ วัน  
นับถัดจากวันที่ลงนาม 

ในสัญญา 

 รายงานฉบับที่ ๒ รายงานผลการด าเนินงาน ตาม
รายละเอียดข้อ ๔.๒ ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ์
และแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (.doc และ .pdf)
จ านวน ๑๐ ชุด

 เนื้อหาทั้งหมดที่มีการผลิตตามข้อ ๔.๒ ในรูปแบบ
ที่สามารถน าไปออกอากาศต่อได้ด้วย

๑๓.๑.๓ ๓ ภายใน ๓๐๐ วัน  
นับถัดจากวันที่ลงนาม 

ในสัญญา 

 รายงานฉบับที่ ๓ รายงานผลการด าเนินงาน ที่
ป ระกอบด้ วย ร ายละ เ อี ยดการน า เนื้ อหาที่
ด าเนินการผลิตแล้วตามข้อ ๔.๒ เผยแพร่ผ่านสื่อ
โทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (ทีวีดิจิทัล) ของ
ไทย และสื่อทางอินเทอร์เน็ตตามรายละเอียดข้อ
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ข้อ 
รายงาน 
ครั้งที ่

วันที่ครบก าหนด 
ส่งงาน 

ผลงานที่ต้องส่งมอบ 

๔.๓ โดยน าส่งในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ์และ
แฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (.doc และ .pdf) 
จ านวน ๑๐ ชุด   

 หลักฐานการเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อทาง
อินเทอร์เน็ตตามรายละเอียดข้อ ๔.๓

๑๓.๑.๔ ๔ ภายใน ๓๖5 วัน  
นับถัดจากวันที่ลงนาม 

ในสัญญา 

 รายงานฉบับที่ ๔ รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ทั้งโครงการและการติดตามประเมินผลความส าเร็จ
ของโครงการ ที่ประกอบด้วยรายละเอียดข้อ ๔.๔
ในลั กษณะเอกสารสิ่ ง พิม พ์และแฟ้มข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ (.doc และ .pdf) จ านวน ๑๐ ชุด

๑๓.๒ รายงานผลที่ได้รับจากการใช้จ่ายเงินทุนต่อส านักงาน กสทช. ตามแบบและระยะเวลาที่ส านักงาน
ก าหนด 

๑๔. กำรจ่ำยเงินทุน 
 ส านักงาน กสทช. จะจ่ายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ให้ผู้รับทุนส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ โดยมีรายละเอียดการแบ่งจ่าย
เงินทุน ดังนี้  

๑๔.๑ งวดที่ ๑ ก าหนดจ่ายร้อยละ ๓๐ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผู้รับทุนได้
น าส่งงานตามข้อ ๑๓.๑.๑ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา
ได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว 

๑๔.๒ งวดที่ ๒ ก าหนดจ่ายร้อยละ ๕๐ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผู้รับทุนได้
น าส่งงานตามข้อ ๑๓.๑.๒ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา
ได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว 

๑๔.๓ งวดที่ ๓ ก าหนดจ่ายร้อยละ ๑๐ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผู้รับทุนได้
น าส่งงานตามข้อ ๑๓.๑.๓ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา
ได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว 

๑๔.๔ งวดที่ ๔ ก าหนดจ่ายร้อยละ ๑๐ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญาเมื่อผู้รับทุน 
ได้น าส่งงานตามข้อ ๑๓.๑.๔ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญารับทุนวิจัยและ
พัฒนาได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว 
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๑๕. การติดตามและประเมินผลงาน 
๑๕.๑  ส านักงาน กสทช. จะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญา 

รับทุนวิจัยและพัฒนา เพ่ือตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงาน และตรวจรับรองรายงานความก้าวหน้า เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินแก่ผู้รับทุนต่อไป  

๑๕.๒  ตลอดระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่
คณะกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญารับทุนวิจัยและ
พัฒนา หรือเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ในการเข้าตรวจเยี่ยมชมและหรือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน
ตามโครงการ ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. มีอ านาจเรียกให้ผู้รับทุนมาชี้แจงหรือส่งข้อมูลเอกสารใดๆ ประกอบการ
ติดตามและประเมินผลงานได้ 

๑๖. ข้อสงวนสิทธิในผลงาน และหรือเงื่อนไขต่างๆ ในการส่งมอบผลงานตามโครงการ 
๑๖.๑ ผลงานตามโครงการให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันระหว่างผู้รับทุนและผู้ให้ทุน โดยผู้ให้ทุนสามารถน า

ผลงานไปใช้ในเชิงไม่แสวงหาก าไร และผู้รับทุนสามารถน าผลงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจได้ 
๑๖.๒ ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามซึ่งผู้รับ

ทุ นน า มา ใ ช้ ใ นก ารปฏิ บั ติ ง าน  หากผู้ รั บ ทุ นท า ผิ ดล ะ เมิ ดต่ อกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ข อ งบุ คคลที่ ส า ม 
อันเป็นเหตุให้ผู้ให้ทุนเกิดความเสียหาย ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอันพึงมีต่อผู้ให้ทุน ตามความ 
เป็นจริง 
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ภาคผนวก ข-3 
แบบค าขอตามมาตรา 



แบบค ำขอรับกำรส่งเสริมและสนับสนุนเงินจำกกองทุนวิจัยและพัฒนำ 
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ 

การยื่นความประสงค์ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน 
มำตรำ ๕๒(๑) ด ำเนินกำรให้ประชำชนได้รับบริกำรด้ำนกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 

อย่ำงทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจกำรบริกำรชุมชน ตำมมำตรำ ๕๑ 

 โครงกำรย่อย 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลขอรับกำรส่งเสริมและสนับสนุนเงินจำกกองทุน
๑.๑ ชื่อหน่วยงำน 
๑.๒ ชื่อโครงกำร  

๑.๓ งบประมำณโครงกำร (บำท) กรอกรำยละเอียดในภำคผนวก 
๑.๔ ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร (เดือน)
๑.๕  สถำนภำพผู้ขอรับกำรส่งเสริมและสนับสนุนเงินจำกกองทุน 

[…] ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม 
[…] ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชน 
[…] ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกระจายเสียง อุตสาหกรรมโทรทัศน์ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทหนึ่งประเภทใด รวมทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
ของประเภทนั้น 

[…] วิสาหกิจเริ่มต้น หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
[…] หน่วยงานของรัฐ 
[…]  สถานศึกษา 
[…] สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่มีวัตถุประสงค์ในการด าเนิน 

กิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ ทั้งนี้ต้องมีวัตถุประสงค์ 
และการด าเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 

[…] องค์กรเอกชนที่เกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบ 
วิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

[…] องค์กรเอกชนที่ด าเนินการโดยไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์และด าเนินการ 
เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม 

  แบบ ทบ.๐๐๑ 

เลขท่ี ๐๑ - .........../๖๒ 
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- ๒ -

๑.๖  ชื่อหัวหน้ำโครงกำร (ผู้รับผิดชอบโครงกำร) 
ชื่อ-นามสกุล                         ต าแหน่ง   โทรศัพท์      
โทรสาร  อีเมล์ 
อายุ        ปี สัญชาต ิ บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆ (ระบุ) 
เลขที่ ออกให้โดย  จังหวัด 
อยู่บ้านเลขท่ี   หมู่ที่          ตรอก/ซอย 
ถนน  ต าบล/แขวง         อ าเภอ/เขต  
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   

๑.๗ ชื่อผู้มีอ ำนำจกระท ำกำร 
ชื่อ-นามสกุล                         ต าแหน่ง   โทรศัพท์      
โทรสาร  อีเมล์ 
อายุ        ปี สัญชาต ิ บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆ (ระบุ) 
เลขที่ ออกให้โดย  จังหวัด 
อยู่บ้านเลขท่ี   หมู่ที่          ตรอก/ซอย 
ถนน  ต าบล/แขวง         อ าเภอ/เขต  
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   

๑.๘  ชื่อผู้รับมอบอ ำนำจ 
ชื่อ-นามสกุล                         ต าแหน่ง   โทรศัพท์      
โทรสาร  อีเมล์ 
อายุ        ปี สัญชาต ิ บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆ (ระบุ) 
เลขที่ ออกให้โดย  จังหวัด 
อยู่บ้านเลขท่ี   หมู่ที่          ตรอก/ซอย 
ถนน  ต าบล/แขวง         อ าเภอ/เขต  
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์   

๑.๙  ชื่อบุคคลที่สำมำรถติดต่อได้ (บุคคลที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้ประสำนงำน) 
ชื่อ-นามสกุล                        ต าแหน่ง   
โทรศัพท์      อีเมล์ 

๑.๑๐ สถำนที่ตั้งของโครงกำร 
เลขที่                 หมู่ที่ ตรอก/ซอย 
ถนน แขวง/ต าบล 
เขต/อ าเภอ   จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์  โทรสาร 
อีเมล์/ เว็บไซด์ 

  แบบ ทบ.๐๐๑ 

เลขท่ี ๐๑ - .........../๖๒ 

115



- ๓ -

๑.๑๑  สถำนที่ติดต่อ  […] ที่อยูเ่ดียวกับสถำนที่ตั้งของโครงกำร 
เลขที่                 หมู่ที่ ตรอก/ซอย 
ถนน แขวง/ต าบล 
เขต/อ าเภอ   จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์ โทรสาร 

ส่วนที่ ๒ รำยกำรข้อมูลเอกสำรหลักฐำนประกอบแบบค ำขอรับกำรส่งเสริมและสนับสนุนเงินจำกกองทุน 
ข้าพเจ้าได้แนบไฟล์เอกสารและหลักฐานที่ส าคัญ เพื่อประกอบการขอรับการส่งเสริมสนับสนุนเงินจากกองทุน ดังต่อไปนี้ 
[…] ๑. เอกสารแสดงสถานะบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐและหลักฐานแสดงการด าเนินการในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องไม่น้อย
กว่าหนึ่งปี  
[…] ๒. หนังสือแสดงการเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนองค์กร 
[…] ๓. เอกสารแสดงประวัติผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่จะด าเนินโครงการหรือกิจกรรม   
[…] ๔. สถานที่ด าเนินโครงการ 
[…] ๕. ส าเนาหลักฐานที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือระเบียบขององค์กร  
[…] ๖. สรุปผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และ/หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมย้อนหลังไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  
[…]  ๗. เอกสารรับรองสถานภาพทางการเงินขององค์กร ที่เชื่อถือได้
[…] ๘. บัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารขององค์กรไม่น้อยกว่าสามคน พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับ    ชื่อ เลขที่
บัตรประจ าตัวประชาชน ที่อยู่ พร้อมทั้งประวัติรายบุคคล  
[…]  ๙. ข้อมูลรายละเอียดข้อเสนอโครงการตามที่ก าหนดในภาคผนวก (ถ้ามี) 

หมายเหตุ ๑. หน่วยงานที่ได้จดทะเบียนธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับยกเว้นไม่ต้องแนบไฟล์เอกสารรายการที่ 
    ๑, ๕, ๗ และ ๘ 
๒. หน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมได้รับยกเว้น 

ไม่ต้องแนบไฟล์เอกสารรายการที่ ๑, ๕, ๗ และ ๘ 

ข้อมูล เอกสำร หลักฐำน ที่ประกอบกำรยื่นขอรับกำรส่งเสริมและสนับสนุนเงินจำกกองทุน ต้องลงนำมรับรอง
ส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 

  แบบ ทบ.๐๐๑ 

เลขท่ี ๐๑ - .........../๖๒ 
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- ๔ -

ส่วนที่ ๓  ค ำรับรองของผู้ประสงค์ขอรับกำรส่งเสริมและสนับสนุนเงินจำกกองทุน 
๓.๑ ข้าพเจ้าได้รับทราบ และท าความเข้าใจกฎหมาย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของการด าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ

ส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนเป็นที่เข้าใจแล้ว และยินดีปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังกล่าว ตลอดจนค าสั่ง
ทางปกครองที่คณะกรรมการบริหารกองทุน เลขานุการกองทุน และส านักงาน ก าหนดทุกประการ  

๓.๒ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในแบบค าขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน  พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับการส่งเสริมและสนับเงินจากกองทุนนี้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ    ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน 
      (    ) 

วัน/เดือน/ปี 

หมำยเหตุ  กรณีผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนเป็นนิติบุคคล หมายถึงผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจกระท า
การแทน เช่น ปลัดกระทรวงหรืออธิบดี อธิการบดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานมูลนิธิ เป็นต้น  

กรณีผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนไม่เป็นนิติบุคคล หมายถึงหัวหน้าผู้บริหารขององค์กร 

  แบบ ทบ.๐๐๑ 

เลขท่ี ๐๑ - .........../๖๒ 
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ภาคผนวก ข-4 
ความพร้อมของหน่วยงาน 



ชื่อโครงการ .......................................................................................................................................................... 

รหัสโครงการ  ...................................................................................................................................................... 

หน่วยงาน ..........................................................................................................................................................  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
ความพร้อมของหน่วยงานผู้ขอ 

(๑) ความพร้อมของคณะท างาน 

ชื่อ วุฒิการศึกษา สถานะ ต าแหน่งปัจจุบัน 
ประสบการณ์/ 
ความช านาญ 

(๒) ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

(๓) ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
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ภาคผนวก ข-5 
เอกสารเผยแพร่ประกอบการขอรับการสนับสนุนเงินจาก

กองทุนฯ 



เอกสารเผยแพร่ประกอบการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ 

 กระบวนการจัดสรรเงนิจากกองทุนโครงการประเภทที่ ๑ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
พิจารณา และน าเสนอ กสทช. 

กสทช. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

โครงการไม่ผ่าน 
การพิจารณา ไม่ผ่าน 

ขั้นที่ ๓ 
คณะอนุกรรมการ 

กลั่นกรองฯ พิจารณา 
ให้ความเห็น 

 

ส่งภายใน
ระยะเวลาที่

ก าหนด 

คุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามประกาศฯ 

โครงการไม่ผ่าน 
การตรวจสอบคุณสมบัติ 

คุณสมบัตเิป็นไป 
ตามประกาศฯ 

โครงการไม่ผ่าน 
การตรวจสอบเอกสาร 

ไม่ส่งภายใน
ระยะเวลาที่

ก าหนด 

 

 

ขั้นที่ ๒ 
ส านักงาน กสทช.  

ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ตามประกาศฯ 

เอกสารหลักฐาน 
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ ์

เอกสารหลักฐาน 
ครบถ้วนสมบูรณ ์

 
ขั้นที่ ๑ 

ส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบเอกสาร 

หลักฐาน  

ผ่าน 

ผู้ขอรับทุนด าเนินการ
ปรับปรุง/เพ่ิมเติมข้อมูล 
 

ควรปรับปรุง/เพิ่มเติม 

ผู้มีสิทธิรับทราบการ
ตรวจสอบ

ผู้มีสิทธลิงทะเบียนและกรอกแบบค าขอที่ 
http://btfp.nbtc.go.th

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดประกาศ แบบค าขอ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ

ผู้มีสิทธิยื่นแบบค าขอตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยแนบเอกสารและหลักฐาน 
ส่งให้กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ  
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เกณฑ์การพิจารณาโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน 

ขั้นที่ ๑ ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ภายใน ๑๕ วัน 

ให้ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนกรอกข้อความตามแบบค าขอรับการส่งเสริม
และสนับสนุนเงินจากกองทุนให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมน าส่งเอกสารและหลักฐานที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารแสดงสถานะบุคคลและหลักฐานแสดงการด าเนินการในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี 

(๒) หนังสือแสดงการเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนองค์กร พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจกระท าการแทนองค์กร ในกรณีที่มีการมอบอ านาจต้องมีส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจยื่นมาพร้อมหนังสือมอบอ านาจ
ตามกฎหมายด้วย 

(๓) เอกสารแสดงประวัติผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่จะด าเนินโครงการหรือกิจกรรม 
(๔) สถานที่ด าเนินโครงการ 
(๕) ส าเนาหลักฐานที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือระเบียบขององค์กร 
(๖) สรุปผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และ/หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านกิจการ 

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมย้อนหลังไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๗) เอกสารรับรองสถานภาพการเงินขององค์กรที่เชื่อถือได้ 
(๘) บัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารขององค์กรไม่น้อยกว่าสามคนพร้อมรายละเอียด

เกี่ยวกับชื่อ เลขท่ีบัตรประชาชน ที่อยู่ พร้อมทั้งประวัติรายบุคคล 
(๙) เอกสารแสดงถึงการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพ

สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(๑๐)  เอกสารแสดงถึงการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่ประกอบการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนหัวหน้า

ผู้บริหารขององค์กรต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนอาจให้ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนจัดส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 
ส านักงานตรวจสอบ แบบค าขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน ข้อมูล เอกสารและ

หลักฐานภายในสิบห้าวันนับจากวันรับเอกสาร กรณีที่เอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้ส านักงาน
แจ้งให้ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริม และสนับสนุนเงินจากกองทุนปรับปรุงให้สมบูรณ์ภายใน เจ็ดวันนับจากวันที่
ได้รับแจ้งจากส านักงาน หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจาก
กองทุน ประสงค์จะไม่ใช้สิทธิในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน 
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ขั้นที่ ๒ เกณฑ์การให้การสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ เพื่อคัดกรองโครงการเบื้องต้น 

๑. โครงการหรือกิจกรรมต้องมีเป้าหมายการด าเนินงานตรงกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕๒ แห่ง
พระราชบัญญัติ 

๒. โครงการต้องมีความสอดคล้องและไม่ซ้ าซ้อนกับ 
๒.๑ แนวนโยบายแห่งรัฐหรือนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา 
๒.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๒.๔ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม หรือแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือ
แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ หรือแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน โดยทั่วถึง
และบริการเพื่อสังคม 
๒.๕ นโยบาย หรือแผนแม่บทกองทุน 

๓. โครงการหรือกิจกรรมต้องไม่เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตามปกติของผู้มีสิทธิข
ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน 

๔. โครงการหรือกิจกรรมต้องแสดงรายละเอียดการด าเนินงานที่ครบถ้วน มีความถูกต้อง เหมาะสม 
และสอดคล้องกับงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุน 

๕. ผู้มีสิทธิต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน 
๖. ผู้มีสิทธิต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ขอโดยตรง 
๗. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ต้องเป็น

ประโยชน์โดยตรงต่อกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
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ขั้นที่ ๓ เกณฑ์ในการจัดล าดับความส าคัญและคุณภาพของโครงการ 

เกณฑ์การพิจารณา รายละเอียด 
๑. หลักการและเหตุผล 

- เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน
- ท าให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน หรืออนาคตอัน
ใกล้
- เป็นเรื่องร้ายแรงท่ีส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
- เป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- เป็นเรื่องในการส่งเสริมศีลธรรมของสังคม

๒. ความพร้อมของหน่วยงานผู้ขอ 
   ๒.๑ ความพร้อมของทีมงาน - พิจารณาจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมงาน บุคลากรด าเนินโครงการ
   ๒.๒ หน่วยงาน (ความน่าเช่ือถือ
และสถานภาพทางการเงิน) 

- พิจารณาจากสถานภาพ/การจัดตั้งของหน่วยงานผู้ขอ
- พิจารณาจากงบการเงินประจ าปีของหน่วยงาน หรือกรณีไม่ได้จัดท างบการเงินประจ าปี
ของหน่วยงานให้พิจารณาจากสภาพคล่องบัญชีของหัวหน้า/ผู้น าองค์กร

   ๒.๓ ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา - พิจารณาจากผลงาน / ผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมในระดับ ประเทศ จังหวัด อ าเภอ และท้องถิ่น

๓. ความเหมาะสมของโครงการ 
   ๓.๑ งบบประมาณโครงการ 

- พิจารณาจากเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ โดยเทียงเคียงข้อมูลจากโครงการที่
ลักษณะใกล้เคียงกัน หรือจากราคาที่ใช้ทั่วไปจากแหล่งท่ีมาที่เชื่อถือได้
- งบประมาณโครงการเป็นไปตามแนวทางการค านวณค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับการจัดสรรเงินจาก
กองทุน
- มีการสนับสนุนโครงการในรูปแบบของ In cash หรือ In kind

    ๓.๒ ความสอดคล้องของโครงการ 
- วัตถุประสงค์ของโครงการ - วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความชัดเจน
- แผน/กิจกรรมการด าเนินงาน
ของโครงการ

- แผน / กิจกรรมการด าเนินงานมีความชัดเจน และสอดคล้องกับระยะเวลาด าเนินงาน

- ผลผลิตและผลลัพธ์ - ต้องน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง
- ต้องไปใช้งานได้จริงกับกลุ่มเป้าหมายหลังสิ้นสุดโครงการ
- ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ

   ๓.๓ การบริหารโครงการ 
- ความเหมาะสมทางเทคนิค - มีทฤษฎีหรือหลักสูตรอ้างอิง

- ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- วิธีการด าเนินงานสามารถปฏิบัติได้จริงเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ

- การบริหารโครงการหลังสิ้นสุด
โครงการ

- ไม่มีภาระผูกพัน และต้องมีการบริหารโครงการหลังสิ้นสุดโครงการ
- สามารถน าไปต่อยอด หรือเป็นประโยชน์ต่อโครงการอื่นในแผนระดับชาติได้

- ประโยชน์ท่ีจะได้รับ - ต้องมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจและการด าเนินงานของกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนื และกิจการโทรคมนาคม
- ต้องทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
- เป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อสาธารณะในภาพรวม ไม่จ ากัดเฉพาะกลุ่มใด
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เกณฑ์การพิจารณา รายละเอียด 
๑. หลักการและเหตุผล 

กลุ่มหนึ่ง หรือสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง 
๓.๔ ความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมใหม่ 

- เกิดองค์ความรู้ใหม่ ไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายทั่วไป
- ไม่เป็นการน าเทคโนโลยีที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้
- เกิดหลักสูตรใหม่ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในกิจกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม
- มีวิธีการด าเนินโครงการที่แปลกใหม่และน าไปปฏิบัติได้จริง
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แนวทางการค านวณค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุน 

๑. งบประมาณในหมวดค่าตอบแทนบุคลากรจะต้องมีสัดส่วนไม่เกิน ร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณ
โครงการ ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนบุคลากร พิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์การท างาน โดยอ้างอิงจาก
ระเบียบกระทรวงการคลัง 

๒. งบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงาน กสทช. พ.ศ.
๒๕๕๘ 

๓. งบประมาณโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ให้
เป็นไปตามระเบียบส านักงาน กสทช . โดยยกเว้นค่าใช้จ่ายในหมวดค่าที่ พักคู่ ให้ยึดตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

อ้างอิง 
ประเภท
บุคลากร* 

ค่าอาหาร 
(จัดครบทุกมื้อ) 

ค่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าเดินทาง สถานท่ี
ราชการ 

สถานท่ี
เอกชน 

พักคนเดียว พักคู่ บุคลากร
ของรัฐ 

ไม่ใช่
บุคลากร
ของรัฐ 

ระเบียบ
ส านักงาน 
กสทช. 

ทุก
ประเภท ๖๖๐ ๑,๑๒๐ ๑,๕๐๐ 

(เฉพาะ
ผู้บริหาร) 

๙๐๐ ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ กิโลเมตร
ละ ๔ บาท 

๔. กรณีขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สามารถขอรับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยในสัดส่วนไม่เกิน ร้อยละ ๗ ของงบประมาณ
โครงการ  

๕. กรณีโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนมีการขอจัดฝึกอบรม สมควรให้ผู้ขอรับการส่งเสริม
และสนับสนุนพิจารณาใช้สถานที่จัดงานภายในองค์กรเป็นหลัก ยกเว้น มีเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ให้ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจัดนอกสถานที่ 

๖. ผู้ได้รับทุนที่มิใช่หน่วยงานของรัฐต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ร้อยละ ๕ ของ
งบประมาณโครงการ 

๗. ผู้ได้รับทุนต้องเสียอากรแสตมป์ ๑ บาท ต่อจ านวนเงินตามสัญญา ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ 
๑,๐๐๐ บาทของงบประมาณโครงการที่ก าหนดไว้ในสัญญา โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ จะใช้แนวทางการค านวณค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรอง
ความเหมาะสมของโครงการ ควบคู่ไปกับพิจารณาองค์ประกอบด้านอ่ืนๆ ของโครงการ เช่น รูปแบบลักษณะ
และกิจกรรมของโครงการ ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากร เป็นต้น 
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ภาคผนวก ข-6 
คู่มือการกรอกแบบค าขอออนไลน ์



1

คู่มือการกรอกแบบค าขอออนไลน์ 

1. เข้าสู่ระบบ http://btfp.nbtc.go.th เพ่ือท าการลงทะเบียน

http://btfp.nbtc.go.th

คลิกเพ่ือเข้าไปอ่าน
รายละเอียด และ
ลงทะเบียน

คลิก link ในข้อ 4 เพ่ือลงทะเบียน
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2. คลิกปุ่ม ลงทะเบียน เพ่ือกรอก อีเมลล ์ของท่าน และท าการยืนยัน

3. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อความไปยังอีเมล/Junk mail ของท่าน ให้ท าการยืนยันการ
ลงทะเบียน
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4. กรุณาตรวจสอบอีเมล/Junk mail ของท่าน เพ่ือคลิกยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะปรากฏหน้า
โครงการของฉัน ให้ด าเนินการกรอกชื่อ นามสกุล ตั้งค่ารหัสผ่าน และคลิกปุ่มยืนยันเพ่ือเข้าสู่ระบบ

5. หากยังไม่เคยยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน ให้คลิกปุ่ม “สร้างโครงการ”

6. อ่านข้อก าหนดและเงื่อนไขการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนให้ชัดเจน และคลิก
ยืนยัน เพ่ือท าการสร้างโครงการ หากไม่ยืนยันระบบจะไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้

คลกิเพื่อยอมรับข้อก ำหนดและเง่ือนไข
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7. คลิกเลือกวัตถุประสงค์ท่ีจะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนให้ถูกต้อง หากเลือกผิด
วัตถุประสงค์จะมีผลต่อการพิจารณาโครงการ จากนั้นคลิกปุ่ม ถัดไป
- ในกรณีของวัตถุประสงค์มาตรา 52 (1) 52(3) และ 52(4) ให้ท าตามขั้นตอน ดังนี้

8. คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน

ในการเลือกวัตถุประสงค์
ของโครงการ ให้เลือกเพียง 
1 วัตถุประสงค์เท่านั้น กรณี
โครงการมีความสอดคล้อง
มากกว่า 1 วัตถุประสงค์ ให้
เลือกวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ
ที่สุด 
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9. แบบค าขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ทบ.001 ทบ.002 และ
ทบ.003 โดยต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือรักษาสิทธิ์ในการยื่นขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนเงินจากกองทุนฯ

10. ในกรณีที่อยู่ระหว่างการกรอกข้อมูล หากท่านยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ หรืออัพโหลดเอกสารหลักฐาน
ไม่ครบถ้วน สามารถคลิก บันทึกร่าง ไว้ได้ เพ่ือเก็บข้อมูลในการกลับมาด าเนินการภายหลังให้ครบถ้วน
ก่อนการเสนอโครงการ

 

ตรวจสอบข้อมูล วัตถุประสงค์ หัวข้อ และรอบของโครงการให้ถูกต้อง 

กรอกแบบค าขอทั้ง 
3 ส่วน ให้ครบถ้วน 

ในกรณีที่ไฟดับ เครื่อง
คอมพิวเตอร์มีปัญหา ระบบ
จะไม่บนัทึกข้อมูลให้  ควร
คลิก บันทึกร่าง ในระหว่าง
การกรอกทุกๆ 5-10 นาที 
เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย  
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11. เริ่มท าการกรอกข้อมูล ทบ.001 ส่วนที่ 1 ข้อมูลขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน ข้อ 1-11
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

ส่วนที่ 2 รายการข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน 
ต้องอัพโหลดเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้ หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือเป็นข้อมูลเท็จ ขอสงวนสิทธ์
ไม่พิจารณาโครงการ 

 

งบประมำณโครงกำรต้องไมเ่กิน 20 ล้ำน

บำท

ระยะเวลำด ำเนินโครงกำรต้องไมเ่กิน 24 เดือน

คลิกปุ่มอัพโหลด 
เพื่อแนบไฟล์
เอกสารตามที่
ก าหนดไว้ หรือลาก
ไฟล์เอกสารมาวางที่
ช่องเอกสารแนบได้
เลย (สามารถเลือก
ได้มากกว่า 1 ไฟล์ 
โดยคลิก Ctrl + 
คลิกที่ชื่อไฟล)์ 
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ส่วนที่ 3 ค ารับรองของผู้ประสงค์ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน ท่านจะต้องอ่านและ  
ท าความเข้าใจ ก่อนเซ็นรับรองเอกสารในฉบับนี้ หลังจากสั่งพิมพ์แบบค าขอ 

12. ท าการกรอกข้อมูล ทบ.002 แบบแสดงรายละเอียดข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน
เงินจากกองทุน ข้อ 1-22 ให้ครบถ้วนก่อนคลิกปุ่มสร้างโครงการ
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13. ในส่วนของ ทบ.002 ข้อ 20 ให้คลิกเลือกทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจาก
กองทุนต้องการ และ ข้อ 21 หากต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้ระบุแผนการใช้ประโยชน์ครภุัณฑ์เมื่อสิ้นสุด
โครงการให้ชัดเจน

14. ท าการกรอกข้อมูล ทบ.003 แบบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานพร้อมทั้งสมมติฐานการ
ประมาณการทางการเงินและเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ข้อ 1-5 โดยศึกษาแนวทางการค านวนค่าใช้จ่ายที่
https://btfp.nbtc.go.th/node/1096

ให้แจกแจงรายละเอียดต่อคน เปน็ 
จ านวนเดือน จ านวนเงิน เช่น  1 คน
ด าเนินงาน 10 เดือน ค่าตอบแทนเดือน
ละ 25,000 บาท = 1 คน*10 เดือน * 
25,000 บาท = 250,000 บาท/คน 
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15. คลิกเลือกวัตถุประสงค์ท่ีจะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนให้ถูกต้องหากเลือกผิด
วัตถุประสงค์จะมีผลต่อการพิจารณาโครงการ จากนั้นคลิกปุ่ม ถัดไป
- ในกรณีของวัตถุประสงค์มาตรา 52(2) เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาฯ ให้ท าตามข้ันตอนการกรอก

แบบค าขอออนไลน์ในข้อ 7-14 โดยในส่วนของ ทบ. 002 ตั้งแต่ข้อ 20-25 จะมีรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพ่ิมเติม ให้กรอกรายละเอียดให้ชัดเจน ดังนี้

กรณีที่โครงการมีการคิดภาษี 
มูลค่าเพิม่ ให้เช็คเครื่องหมาย
หน้าข้อความ  

- งบประมาณโครงการรวมทั้งสิ้นต้อง
ไม่เกิน 20 ล้านบาท และจะต้องตรง
กับ ทบ.001 ส่วนท่ี 1 ข้อ 1.3

ให้แจกแจงรายละเอียดต่อคน เช่น 1 
คนด าเนินงาน 30 วัน ค่าเบี้ยงเลี้ยงวัน
ละ 270 บาท = 1 คน * 30 วัน * 270 
บาท = 8,100 บาท/คน 
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16. หลังจากคลิกปุ่ม เสนอโครงการ จะพบข้อความแสดงเตือน ก่อนท าการยืนยัน

17. ในกรณีที่ท าการคลิกยืนยันข้อมูล หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนจะมีข้อความแสดงเตือน เพ่ือให้ท่านกลับไป
ด าเนินการกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน

ระบบจะแสดงข้อที่ (ทบ....) ทีใ่ห้กลับไปแก้ไข 

ปรำกฏจ ำนวนไฟล์

เอกสำรที่แนบ
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18. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ หากท่านแน่ใจ คลิกปุ่ม เสนอโครงการ และท าการยืนยัน
จะมีข้อความส่งไปยังอีเมลของท่าน ถือว่าสิ้นสุดการกรอกแบบค าขอออนไลน์ จากนั้นให้ท าการพิมพ์    
แบบค าขอ

19. หลังจากคลิกปุ่มยืนยันการยื่นข้อเสนอโครงการ จะมีข้อความยืนยันส่งไปในอีเมลของท่าน

รหัสโครงการ และชื่อโครงการ 

ระบบจะแสดงข้อความ
เตือนให้จัดส่งเอกสารฉบับ
จริง เพ่ือให้การยื่นข้อเสนอ
โครงการมีผลตามกฎหมาย 
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20. วิธีการสั่งพิมพ์แบบค าขอ โดยใช้ Browser (โปรแกรมท่องเว็บ) Mozilla Firefox และ Internet
Explorer (ไฟล์เป็น.pdf)
วิธีที่ 1 กรณีที่เครื่องของท่านมีโปรแกรม Adobe Reader หรือ โปรแกรมอ่านไฟล์ .pdf อยู่แล้ว
ให้ท าตามขั้นตอน ดังนี้

1. สั่งพิมพ์แบบค าขอ
2. หากเครื่องของท่านยังไม่ปรากฏไฟล์ .pdf ที่แถบ เปิดด้วย บนหน้าจอ ให้คลิกปุ่ม อ่ืนๆ เพ่ือ

เลือกโปรแกรมท่ีสามารถอ่านไฟล์ pdf. ได้
3. คลิกปุ่มเรียกดู
4. เลือกโปรแกรมท่ีสามารถเปิดไฟล์ .pdf ได้ (Adobe Reader หรือ โปรแกรมอ่านไฟล์ .pdf)
5. คลิกปุ่ม open จะมีชื่อขึ้นที่แถบ เปิดด้วย
6. คลิกปุ่ม ตกลง เพ่ือเปิดไฟล์
7. ท าการตรวจสอบเอกสารและสั่งพิมพ์

1

2
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3

4

5
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6

7
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วิธีที่ 2 กรณีที่เครื่องของท่านไม่มีโปรแกรม Adobe Reader หรือ โปรแกรมอ่านไฟล์ สามารถ       
ดาวน์โหลดได้ที่เว็บ http://btfp.nbtc.go.th/ ท าตามข้ันตอน ดังนี้ 

1

2 
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21. วิธีการสั่งพิมพ์แบบค าขอ โดยใช้ Browser (โปรแกรมท่องเว็บ) Chrome สามารถเปิดไฟล์แบบค าขอได้
ตามภาพ

1 

2. คลิกท่ีนี่ เพ่ือเปิดไฟล์
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ข้อแนะน าเพิ่มเติม 

1. วิธีการขยายหน้าจอให้ใหญ่ขึ้น ให้คลิกปุ่ม Ctrl และเครื่องหมาย +
2. ในกรณีที่อยู่ระหว่างการกรอกข้อมูล หากท่านยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ หรืออัพโหลดเอกสารหลักฐาน

ไม่ครบถ้วน สามารถคลิก บันทึกร่าง ไว้ได้ทุกๆ 5-10 นาที เพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหาย และระบบจะท า
การเก็บข้อมูลในการกลับมาด าเนินการภายหลังให้ครบถ้วน ก่อนการเสนอโครงการ

146



ภาคผนวก ค 
ส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนา 



ภาคผนวก ค-1 
บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์การขอทุนฯ 

บันทึกข้อความขออนุเคราะห์ลงนาม   
และบันทึกข้อความขออนุเคราะห์ข้อมูลฯ 



ตัวอย่างบันทึกข้อความประชาสัมพันธ์การขอทุนฯ 

เรื่อง   ขอเชิญแจ้งความจ านงการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย 

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี/คณบดี/ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา/ประธาน 

ตามท่ี กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ (กทปส.) มีความประสงค์สนับสนุนทุนด าเนินการวิจัย โดยแบ่งออกเป็นประเภทโครงการ ดังนี้ 

        ๑. โครงการประเภทที่  ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ ครั้งที่  ๔ จ านวน ๒ โครงการ ภายใต้กรอบวงเงิน 
๗๐,๖๘๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดังนี้ 

       ๑.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕๒ (๑) ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศ
รายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลรายการส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว และโครงการส่งเสริมความร่วมมือในการ
ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศ 

       ๑.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕๒ (๒) ได้แก่ โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาอุปกรณ์และระบบ
ส าหรับติดตามสัตว์ป่า และโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อ  

       โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและกรอกแบบค าขอที่ http://fpma.nbtc.go.th  ภายในวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น และส่งเอกสารและหลักฐานพร้อมส าเนา จ านวน ๒ ชุด (ตัวจริง ๑ ชุด ส าเนา ๑ 
ชุ ด )  ม า ยั ง ส ถ าบั น วิ จั ย และ พัฒนา  ภ าย ใน วั นที่  ๔  กุ มภ า พัน ธ์  ๒๕๖๒  ( เ อกส า รแนบ  ๑  ห รื อ 
https://btfp.nbtc.go.th/node/1229) 

       ๒. โครงการประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕ โครงการทดลองภาคสนาม (Field Trail) การศึกษา
มาตรการป้องกันการรบกวนคลื่นความถี่ต่อระบบคมนาคมขนส่งทางราง ย่านความถี่ ๙๐๐ MHzภายใต้กรอบ
วงเงิน ๔ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท (สี่ ล้ านบาทถ้วน) โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและกรอกแบบค าขอที่  
http://fpma.nbtc.go.th  ภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. และส่งเอกสารและหลักฐานพร้อม
ส าเนา จ านวน ๒ ชุด (ตัวจริง ๑ ชุด ส าเนา ๑ ชุด) มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
(เอกสารแนบ ๒ หรือ https://btfp.nbtc.go.th/announcement/detail/1277) 

       ๓. โครงการประเภทที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ภายใต้กรอบวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อย
ล้านบาทถ้วน) โดยลงทะเบียนและกรอกแบบค าขอที่ http://fpma.nbtc.go.th ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. และส่งเอกสารและหลักฐาน จ านวน ๑ ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๔ 
มีนาคม ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๓ หรือ https://btfp.nbtc.go.th/node/1259) 

       ทั้งนี้ ในการขอทุนดังกล่าว ต้องได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดีเพ่ือยื่นข้อเสนอโครงการฯ  ในการนี้ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอให้อาจารย์/นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการฯ ด าเนินการท าหนังสือมอบอ านาจ
ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ก่อนที่จะด าเนินการลงทะเบียนและกรอกแบบค าขอตามข้อ ๑ - ๓ ดังกล่าว
ข้างต้น ดังนี้ 
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๑ .  ส่ ง แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก า ร แ จ้ ง ค ว า ม จ า น ง ก า ร ส่ ง ข้ อ เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ผ่ า น ท า ง 
https://forms.gle/72aKqqqTTtTrtdRc7 

๒. ส่งส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  และอากรแสตมป์ จ านวน ๓๐ 
บาท มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล  

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๔-๕๒๘๐-๔ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุเคราะห์ลงนาม 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ลงนาม 

เรียน   อธิการบดี  

        ตามที่ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) มีความประสงค์สนับสนุนทุนด าเนินการวิจัย ข้อเสนอโครงการประเภทที่ ๒ ประจ าปี 
๒๕๖๒ ดังความแจ้งแล้วนั้น ทั้งนี้ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอทุนดังกล่าว ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขออนุเคราะห์ท่านลงนามในหนังสือมอบอ านาจพร้อม
ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด เพ่ือส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห์ลงนาม 
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ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุเคราะห์ข้อมูลฯ

เรื่อง   ขออนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

เรียน อธิการบดี 

ตามท่ี กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ (กทปส.) มีความประสงค์สนับสนุนทุนด าเนินการวิจัย ประจ าปี ๒๕๖๒  ซึ่งในการขอทุนดังกล่าวต้องมี
เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. เอกสารรับรองสถานภาพทางการเงินขององค์กรที่เชื่อถือได้ (งบดุลปีงบประมาณ ๒๕๖๑) 
๒. สรุปผลการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอความอนุเคราะห์เอกสารดังกล่าวเพ่ือประกอบการยื่นเสนอขอรับทุน

สนับสนุนการวิจัยต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ภาคผนวก ค-2 
แบบฟอร์มการแจ้งความจ านง 



แบบฟอร์มการแจ้งความจ านงการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย 
  โครงการประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ 

  โครงการประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕ 

  โครงการประเภทที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ 

***************** 

ชื่อ-สกุลหัวหน้าโครงการ.............................................................................................................................................  
เชื้อชาติ............................................................สัญชาติ................................................. ......อายุ................................. 
อยู่บ้านเลขที.่.................................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่งปัจจุบัน..................................................................... ............................................................... ...................... 
หน่วยงานที่สังกัดคณะ..............................................................หลักสูตร. ...................................................................  
ศูนย์การศึกษา.............................................................................................................................................................  
หมายเลขโทรศัพท์ (ท่ีท างาน)...................................................................โทรสาร.......................... ............................ 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ............................................................e-mail:..................................................................... 
ข้อเสนอโครงการเรื่อง................................................................................... ..............................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
งบประมาณท่ีเสนอขอ........................................................................................................................ ..................บาท 
โดยส่งเอกเอกสารดังนี้ 

 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  และอากรแสตมป์ จ านวน ๓๐ บาท 
มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล 

ภายในวันที ่๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
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ภาคผนวก ค-3 
หนังสือมอบอ านาจการยื่นข้อเสนอโครงการ 



หนังสือมอบอ ำนำจ 

เรื่อง  การส่งข้อเสนอโครงการ ประจ าปี ๒๕๖๑ การวิจัยประเภทที่ ๒ 

เขียนที่ ๒๙๕ ถนนนครราชสีมา  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 
วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อายุ ๗๑ ปี เชื้อชาติไทย
สัญชาติไทย  อยู่บ้านเลขที่ ๓๔/๑๔  ซอยวิภาวดีรังสิต ๖๐ (บางบัว) เเขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร  เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๔-๕๐๐๑ 

ได้มอบอ านาจให้………………..………………………….………. อายุ...........ปี เชื้อชาติ..........สัญชาติ.......... 
อยู่บ้านเลขที.่........................................................................................................... เบอร์โทรศัพท.์.............................. 

เป็นผู้มีอ านาจกระท าการยื่นเอกสารข้อเสนอโครงการ เรื่อง ......................................................  
แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้ท าไปตามที่ มอบอ านาจนี้
เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ท าการด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็น
ส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 

ลงชื่อ....................................................ผู้มอบอ านาจ  
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ลงชื่อ................................................ผู้รับมอบอ านาจ 
(.........................................................) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร................... 
คณะ................................................ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ลงชื่อ................................................................พยาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ลงชื่อ................................................................พยาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธยา อยู่เย็น) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ภาคผนวก ค-4 
แบบสรุปแนวคิดโครงการ 



แบบสรุปแนวคิดโครงการ (Concept Paper) 

1. ชื่อโครงการ ................................................................................................................. ........ 
2. ชื่อหัวหน้าโครงการ ...................................................................................................  

คณะ/สถาบัน ............................................ โทรศัพท์ .................... โทรสาร.................  
3. ชื่อผู้ร่วมวิจัย................................................. สังกัดหน่วยงาน .................................... 
4. ความส าคัญที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
6. วิธีด าเนินงานวิจัย (ระเบียบวิธีการวิจัย ระบุโดยสังเขป)
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย .................... ปี .................... เดือน 
9. ประมาณการงบประมาณท่ีคาดว่าต้องใช้ตลอดโครงการ
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ภาคผนวก ค-5 
หนังสือภายนอกเพ่ือส่งขอรับทุน 



ที่   ศธ ๖๗๑๖/ ๒๑๘   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
   ๒๙๕ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 
   กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐ 

 ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งข้อเสนอโครงการ................................................................. 

เรียน ประธานคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑. แบบค าขอโครงการ................................................................. จ านวน.........โครงการ 
๒. หนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐาน จ านวน.........ชุด 

ตามที่ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) มีความประสงค์สนับสนุนทุนด าเนินการวิจัย ........................................................... 
ภายใต้กรอบวงเงิน.................................................บาท (..............................บาทถ้วน) ดังความแจ้งแล้วนั้น  ในการนี้ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เรื่อง“.......................................................................................” 
จ านวน ๑ เรื่อง โดยม ี............................................................. สังกัดคณะ.................................................................. 
เป็นหัวหน้าโครงการ เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

 (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ดร.ยุธยา  อยู่เย็น) 
      ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

       มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สถาบันวิจัยและพัฒนา   
โทร   ๐ ๒๒๔๔ ๕๒๘๐ - ๔ 
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๕๒๘๖ 
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หน้าซองจดหมาย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  10300 

     เรียน  ประธานคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
888 ชั้น 6-7 อาคารไอทาวเวอร์ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต




