
 หน้า   ๖ 
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ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัย 

และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีสมควรกําหนดให้มีข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์  เพื่อให้การจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย   
และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกอบกับมติคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
ในการประชุม  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๐  เม่ือวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
“ผู้จัดการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
“คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ”  หมายความว่า  คณะบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง  

จากบุคคลซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ทําหน้าที่พิจารณากล่ันกรองโครงการ  
หรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนให้สอดคล้องกับภารกิจของกองทุน 

“คณะอนุกรรมการพัฒนาโครงการ”  หมายความว่า  คณะบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง 
จากบุคคลซึ่งมีความรู้  และประสบการณ์ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ทําหน้าที่ปรับปรุง  แก้ไข   
ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ขอรับการสนับสนุน  เพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

“ผู้ขอรับการสนับสนุน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  
หรือองค์กรสาธารณประโยชน์  ซึ่งขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน  

“องค์กรชุมชน”  หมายความว่า  คณะบุคคลซึ่งประกอบด้วยผู้บรรลุนิติภาวะจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน  
ที่มีภูมิลําเนา  หรือถิ่นที่อยู่อาศัยประจําอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่น  ร่วมกันดําเนินการในลักษณะเป็นองค์กร  
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ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์  และไม่แสวงหากําไร  รวมทั้งมีการดําเนินการ
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

“องค์กรเอกชน”  หมายความว่า  สมาคม  มูลนิธิ  หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จดทะเบียน  
เป็นนิติบุคคล  หรือเป็นส่วนงานหรือโครงการในองค์กรนิติบุคคล  มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจกรรม   
ที่เป็นสาธารณประโยชน์  และไม่แสวงหากําไร  รวมทั้งมีการดําเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

“องค์กรสาธารณประโยชน์”  หมายความว่า  องค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองให้ดําเนินงาน  
ด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รักษาการตามข้อบังคับนี้  
และให้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

       หมวด  ๑ 
       ผู้ขอรับการสนับสนุน 

 
 

ข้อ  ๕  ผู้ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนมี  ๓  ประเภท  ได้แก่ 
(๑) บุคคลธรรมดา   
(๒) นิติบุคคล 
(๓) องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  หรือองค์กรสาธารณประโยชน์   
ข้อ ๖ ผู้ขอรับการสนับสนุนประเภทบุคคลธรรมดาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ดังนี้   
ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทย  หรือไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ประจําในประเทศไทยและมีผู้รับรอง  

ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐที่ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญการหรือเทียบเท่า 
 (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์  เว้นแต่กรณีตามข้อ  ๙ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
 (๒) อยู่ในระหว่างถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็น

บุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๔) เป็นกรรมการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  อนุกรรมการกองทุน  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่

หรือลูกจ้างของสํานักงาน 
ข้อ ๗ ผู้ขอรับการสนับสนุนประเภทนิติบุคคล  ได้แก่ 
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(๑) มูลนิธิ  สมาคม  หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย  และมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อดําเนินงานด้านการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

(๒) สถานศึกษา  ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
(๓) ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ข้อ ๘ ผู้ขอรับการสนับสนุนซึ่งเป็นองค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  หรือองค์กรสาธารณประโยชน์  

ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินงานด้านผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ข้อ ๙ ในกรณีผู้ขอรับการสนับสนุนอายุต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ซึ่งเป็นนักเรียน  หรือนักศึกษา  

ในสถานศึกษาและเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนของวิชาหรือคณะในสถานศึกษานั้น  ให้แสดงความจํานง   
ต่อสถานศึกษาของตน  เพื่อให้สถานศึกษาดําเนินการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนต่อไป 

ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับการสนับสนุนตามข้อ  ๗  (๑)  และข้อ  ๘  จะต้องไม่มีผู้ที่เป็นกรรมการ  
กรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน  อนุกรรมการบริหารกองทุน  ที่ปรึกษา  หรืออนุกรรมการ
ตามมาตรา  ๒๑  (๑๓)  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้าง  ของสํานักงาน   

หมวด  ๒ 
ลักษณะของโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุน 

 
 

ข้อ ๑๑ โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน  ต้องเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และจะต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังนี้   

(๑) โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการผลิตหรือการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ที่สอดคล้องกับนโยบาย  แผน  และยุทธศาสตร์เก่ียวกับการผลิตหรือพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

(๒) โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย  การผลิต   
การพัฒนานวัตกรรม  การสร้างสรรค์เผยแพร่  เรียนรู้  และถ่ายทอดแก่สังคม 

(๓) โครงการหรือกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าหรือมูลค่างานสร้างสรรค์ต่อสังคม 
(๔) โครงการหรือกิจกรรมที่ให้ความสําคัญกับมาตรการส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดแนวทางหรือลักษณะของโครงการหรือกิจกรรม  

รวมทั้งระยะเวลาการเปิดรับโครงการหรือกิจกรรมที่จะให้การสนับสนุนในแต่ละปีต่อสาธารณะ 
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หมวด  ๓ 
การเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุน 

 
 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนเสนอโครงการหรือกิจกรรมตามข้อ  ๑๒  ย่ืนคําขอพร้อมทั้ง
รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมและงบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนต่อสํานักงานตามประกาศ 
ที่คณะกรรมการกําหนด   

ข้อ ๑๔ โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนต้องแสดงรายละเอียด  
การดําเนินงานที่ครบถ้วน  ถูกต้อง  เหมาะสม  รวมทั้งเป้าหมาย  ผลลัพธ์  และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม  ต้องเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
และสอดคล้องกับงบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุน   

ข้อ ๑๕ ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม 
ที่ขอรับการสนับสนุนโดยตรง 

ข้อ ๑๖ ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  และพันธสัญญาหรือ
ข้อตกลงตามที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๔ 
การพิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรม 

 
 

ข้อ ๑๗ เม่ือสํานักงานได้รับคําขอรับการสนับสนุนตามข้อ  ๑๓  แล้ว  ให้ดําเนินการ
ตรวจสอบแบบคําขอรับการสนับสนุนข้อมูลเอกสารและหลักฐานภายในสามสิบวันนับจากวันรับแบบคําขอ  
กรณีที่เอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วนตามประกาศที่คณะกรรมการกําหนด  ให้สํานักงานแจ้งผู้ขอรับ 
การสนับสนุนปรับปรุงแก้ไข  ให้ครบถ้วนถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสํานักงาน  
หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ขอรับการสนับสนุนไม่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน   

ข้อ ๑๘ เม่ือสํานักงานดําเนินการตรวจสอบแบบคําขอและข้อมูลเอกสารรวมทั้งหลักฐาน  
ตามข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  แล้วให้จัดทํารายละเอียดเพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ
พิจารณา 

ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อทําหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองโครงการหรือกิจกรรม  และคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงการเพื่อทําหน้าที่พัฒนาโครงการหรือ
กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุน   

ในกรณีที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการพิจารณาแล้วเห็นว่า  โครงการหรือกิจกรรมนั้น  
มีความสมบูรณ์  ครบถ้วนสมควรได้รับการสนับสนุน  ให้รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ   

ในกรณีที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการหรือกิจกรรมใด
สมควรได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์  ให้ส่งต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงการเพื่อปรับปรุง  แก้ไข  พัฒนา  
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หรือดําเนินการด้วยวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควร  และเม่ือคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงการดําเนินการเสร็จแล้ว  
ให้รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ   

เม่ือคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการพิจารณารายงานผลตามวรรคสามแล้ว  เห็นว่าโครงการ
หรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนมีความครบถ้วนสมบูรณ์สมควรให้การสนับสนุน  ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการทราบก่อนเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๒๐ เม่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาและมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติการขอรับการสนับสนุนแล้ว  
ให้ผู้จัดการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนทราบเป็นหนังสือภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการมีมติ   

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ผู้ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติแล้ว  
ให้ทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  ในกรณีที่ 
ไม่มาทําสัญญา  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการขอรับการสนับสนุน 

ข้อ ๒๒ การเบิกจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติเงินสนับสนุน
จากกองทุนให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญา 

หมวด  ๕ 
การติดตามและประเมินผล 

 
 

ข้อ ๒๓ ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนไปแล้ว  ต้องรายงานความก้าวหน้าเพื่อประโยชน์  
ในการประเมินผลของโครงการหรือกิจกรรมต่อสํานักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงานกําหนด
และต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
และคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงการ  หรือผู้จัดการเข้าตรวจสอบการดําเนินงานรวมถึงเอกสารและ
หลักฐานอื่นตามที่ได้รับการสนับสนุน 

ข้อ ๒๔ ให้สํานักงานจัดทําทะเบียนผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน  เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินของกองทุน 

ข้อ ๒๕ ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้จัดการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเพื่อติดตามและ
ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน 

ข้อ ๒๖ ในกรณีผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนไม่ดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม  
และเง่ือนไขในสัญญา  ให้สํานักงานรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการ  เพื่อพิจารณาดําเนินการเป็นกรณี ๆ ไป  
หากผู้ที ่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนนํา เงินไปใช้นอกเหนือจากสัญญา   หรือดําเนินการ
ล่าช้าเกินควรแก่กรณี  ผู้จัดการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้  
โดยให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนคืนหรือชดใช้เงินตามเง่ือนไขในสัญญาภายในสามสิบวัน   
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสํานักงาน 
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ข้อ ๒๗ ให้คณะอนุกรรมการจัดทํารายงานความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานของโครงการ
หรือกิจกรรมเสนอต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง  หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ ๒๘ การรายงานตามข้อ  ๒๗  ให้นําเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน
ของกองทุนตามมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
เพื่อทราบด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 


