
 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
   

 

 

ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรม 
ที่เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดสรรเงินแก่โครงการ 
หรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกอบกับมติคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
ในการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๖๑  เม่ือวันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า  “คณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการ”  และ  “คณะอนุกรรมการ 

พัฒนาโครงการ”  ในข้ อ  ๓  แห่ งข้ อบั งคับคณะกรรมการกองทุ นพัฒนาสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

ข้อ ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า  “คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ”  ระหว่าง  
บทนิยามคําว่า  “คณะอนุกรรมการ”  และคําว่า  “ผู้ขอรับการสนับสนุน”  ในข้อ  ๓  แห่งข้อบังคับ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่
โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ  หมายความว่า  คณะบุคคลซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ทําหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
และพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนให้สอดคล้องกับภารกิจของกองทุน” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “องค์กรชุมชน”  และ  “องค์กรเอกชน”  ในข้อ  ๓  
แห่งข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““องค์กรชุมชน”  หมายความว่า  คณะบุคคลซึ่งประกอบด้วยผู้บรรลุนิติภาวะจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน  
ที่มีภูมิลําเนา  หรือถิ่นที่อยู่อาศัยประจําอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่น  ร่วมกันดําเนินการในลักษณะเป็นองค์กร  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์  และไม่แสวงหากําไร 
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“องค์กรเอกชน”  หมายความว่า  สมาคม  มูลนิธิ  หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จดทะเบียนเป็น  
นิติบุคคล  หรือเป็นส่วนงานหรือโครงการในองค์กรนิติบุคคล  มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์  และไม่แสวงหากําไร” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๖  ผู้ขอรับการสนับสนุนประเภทบุคคลธรรมดาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังนี้   

ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทย  หรือไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ประจําในประเทศไทยและมีผู้รับรอง  

ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐที่ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญการหรือเทียบเท่า 
 (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์  เว้นแต่กรณีตามข้อ  ๙ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) อยู่ในระหว่างถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๓) เป็นกรรมการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  อนุกรรมการกองทุน  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่

หรือลูกจ้างของสํานักงาน” 
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๗  ผู้ขอรับการสนับสนุนประเภทนิติบุคคล  ได้แก่ 
(๑) มูลนิธิ  สมาคม  หรือนิติบุคคลอื่น ๆ  ที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
(๒) สถานศึกษา  ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
(๓) ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ” 
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกข้อ  ๘  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๙  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๙  ในกรณีผู้ขอรับการสนับสนุนอายุต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์  ให้ย่ืนข้อเสนอโครงการได้   
โดยได้รับความยินยอมจากบิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  หรือผู้แทนโดยชอบธรรม  แล้วแต่กรณี” 
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ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๘  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๘  เม่ือสํานักงานดําเนินการตรวจสอบแบบคําขอและข้อมูลเอกสาร  รวมท้ังหลักฐาน  
ตามข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  แล้วให้จัดทํารายละเอียดเพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนา
โครงการพิจารณา” 

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๙  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๙  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการเพื่อทําหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองและพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุน 

เม่ือคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและพัฒนาโครงการพิจารณารายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมที่
ขอรับการสนับสนุนแล้ว  ให้สรุปผลการพิจารณารายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ  และคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ” 

ข้อ  ๑๒  ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๓  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๓  ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนไปแล้ว  ต้องรายงานความก้าวหน้า  เพื่อประโยชน์
ในการประเมินผลของโครงการหรือกิจกรรมต่อสํานักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานกําหนด  
และต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
และพัฒนาโครงการ  หรือผู้จัดการเข้าตรวจสอบการดําเนินงานรวมถึงเอกสารและหลักฐานอื่นตามที่ได้รับ  
การสนับสนุน” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วิษณุ  เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน 

นายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 


