
 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการใช้จ่ายเงิน  การติดตาม  และการประเมินผลเงินกองทุนวิจัย 
และพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

 
 

โดยที่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และ
กิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะ  มีหน้าที่ในการบริหารกองทุนและเสนอความเห็นเก่ียวกับ
การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  โดยมุ่งเน้นเพื่อจัดให้มี
การบริการอย่างทั่วถึง  การบริการเพื่อสังคมและชุมชน  การผลิต  การวิจัย  การพัฒนา  การใช้เทคโนโลยี  
และการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  รวมถึง
สนับสนุนการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  จึงเห็นสมควร
กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ  และเง่ือนไขการใช้จ่ายเงิน  เพื่อสามารถนําเงินกองทุนไปใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์
กองทุนและเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๙  วรรค  ๒  ของระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะ  ว่าด้วย  
การเก็บรักษา  การใช้จ่าย  การจัดทําบัญชี  และระบบบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๕๕  คณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะ  
จึงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ  และเง่ือนไขการใช้จ่ายเงิน  การติดตาม  และการประเมินผลเงินกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะ  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะ  เร่ือง  หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน  การติดตาม  และการประเมินผลเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะ” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะ  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
การใช้จ่ายเงิน  การติดตาม  และการประเมินผลเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะ  ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“พระราชบัญญัติ”  หมายความว่า  พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
“กสทช.”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และ

กิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
“คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
“เลขานุการกองทุน”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า   
(๑) ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และราชการส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดระเบียบบริหารราชการ

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 
(๓) หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๔) หน่วยงานภายในของหน่วยงานของรัฐตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓) 
“สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
ข้อ ๕ เ งินกองทุนให้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติ   

โดยกําหนดเป็นสามประเภท  ดังนี้ 
  ๕.๑ ประเภทท่ี  ๑  โครงการท่ีเกิดจากผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงิน 

จากกองทุนที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา  ๕๒  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ 
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  ๕.๒ ประเภทท่ี  ๒  โครงการท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนด  เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา  ๕๒  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ   

  ๕.๓ ประเภทที่  ๓  สนับสนุนการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนา 
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ตามมาตรา  ๕๒  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติ 

ข้อ ๖ กรอบนโยบายการพิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นเก่ียวกับการจัดสรรเงินกองทุน  
เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕๒  ของคณะกรรมการบริหารกองทุน  ประกอบด้วย 

  ๖.๑ โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน  ต้องมี
เป้าหมายการดําเนินงานตรงกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติ  และมีความสอดคล้องกับ 

   ๖.๑.๑ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือนโยบาย 
ของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา 

   ๖.๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
   ๖.๑.๓ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม  หรือแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน์  หรือแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่  หรือแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 

   ๖.๑.๔ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทนุวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

  ๖.๒ โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน  ต้องไม่มี
ความซ้ําซ้อนกับโครงการหรือกิจกรรมที่มีการกําหนดอยู่ในแผนปฏิบัติการของแผนตามข้อ  ๖.๑  และต้อง
ไม่เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตามปกติของผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงิน
จากกองทุน   

  ๖.๓ โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน   
ต้องแสดงรายละเอียดการดําเนินงานที่ครบถ้วน  มีความถูกต้อง  เหมาะสม  และสอดคล้องกับงบประมาณ
หรือค่าใช้จ่ายที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน 

  ๖.๔ ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน  ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน   

  ๖.๕ ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน  ต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบ 
ในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ขอโดยตรง 
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  ๖.๖ เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรม  ต้องเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑ์วิธีการ  และเง่ือนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน  ประเภทที่  ๑ 

 
 

ข้อ ๗ ในการส่งเสริมและสนับสนุนเงินกองทุนให้กับผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน
เงินจากกองทุน  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกรอบจํานวนเงิน  วิธีการพิจารณาจัดสรร 
และการย่ืนขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนประจําปีต่อสาธารณะเป็นคราว ๆ  ไป 

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนดระยะเวลาการเปิดรับโครงการอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งคร้ัง   

ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน  มีดังต่อไปนี้ 
  ๘.๑ ด้านการดําเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง  และบริการเพื่อสังคม  ได้แก่ 
   ๘.๑.๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
   ๘.๑.๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
   ๘.๑.๓ หน่วยงานของรัฐ 
   ๘.๑.๔ สถานศึกษา 
   ๘.๑.๕ สมาคม  มูลนิธิ  หรือนิติ บุคคลอื่นที่จัดตั้ งขึ้นตามกฎหมายไทย   

ที่มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจ  ทั้งนี้  ต้องมี
วัตถุประสงค์และการดําเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน   

  ๘.๒ ด้านการส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน  ต้องเป็น 
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชน 

  ๘.๓ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสารการวิจัยและพัฒนา
ด้านกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  รวมทั้งความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ
เทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ  
ผู้สูงอายุ  หรือผู้ด้อยโอกาส  ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  ได้แก่ 

   ๘.๓.๑ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกระจายเสียง  อุตสาหกรรมโทรทัศน์  
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม  อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

   ๘.๓.๒ หน่วยงานของรัฐ 
   ๘.๓.๓ สถานศึกษา 
   ๘.๓.๔ สมาคม  มูลนิธิ  หรือนิติ บุคคลอื่นที่จัดตั้ งขึ้นตามกฎหมายไทย   

ที่มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจ  ทั้งนี้  ต้องมี
วัตถุประสงค์และการดําเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 

  ๘.๔ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่ 

   ๘.๔.๑ หน่วยงานของรัฐ   
   ๘.๔.๒ สถานศึกษา 
   ๘.๔.๓ สมาคม  มูลนิธิ  หรือนิติ บุคคลอื่นที่จัดตั้ งขึ้นตามกฎหมายไทย   

ที่มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจ  ทั้งนี้  ต้องมี
วัตถุประสงค์และการดําเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 

  ๘.๕ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการขององค์กรซึ่งทําหน้าที่จัดทํา
มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  ได้แก่ 

   ๘.๕.๑ หน่วยงานของรัฐ 
   ๘.๕.๒ สถานศึกษา 
   ๘.๕.๓ องค์กรเอกชนที่เกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลตามกฎหมาย  ว่าด้วย

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต   
ผู้ผลิตรายการ  และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

  ๘.๖ ด้านการสนับสนุน  ส่งเสริม  และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  ได้แก่ 

   ๘.๖.๑ หน่วยงานของรัฐ 
   ๘.๖.๒ สถานศึกษา 
   ๘.๖.๓ องค์กรเอกชนที่ดําเนินการโดยไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจ  ซึ่งมี

วัตถุประสงค์และดําเนินการเพื่อสนับสนุน  ส่งเสริม  และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ข้อ ๙ การย่ืนขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน 
  ๙.๑ ให้ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนย่ืนขอต่อสํานักงาน 

ตามแบบคําขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
ประกาศกําหนด 

  ๙.๒ ให้ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน  เสนอโครงการหรือ
กิจกรรม  โดยระบุวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ  ๕.๑  เท่านั้น 

  ๙.๓ ให้ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนกรอกข้อความตามแบบ
คําขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมนําส่งเอกสารและหลักฐาน 
ที่สําคัญ  ดังต่อไปนี้ 

   (๑) เอกสารแสดงสถานะบุคคลและหลักฐานแสดงการดําเนินการในปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  

   (๒) หนังสือแสดงการเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนองค์กร  พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจกระทําการแทนองค์กร  ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ
ต้องมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจย่ืนมาพร้อม
หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมายด้วย 

   (๓) เอกสารแสดงประวัติผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่จะดําเนินโครงการหรือกิจกรรม 
   (๔) สถานที่ดําเนินโครงการ 
   (๕) สําเนาหลักฐานที่แสดงถึงวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  หรือระเบียบขององค์กร   
   (๖) สรุปผลการดําเนินการที่เก่ียวข้องกับองค์กร  และ/หรือกิจการที่เก่ียวข้องกับ

ภารกิจด้านกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมย้อนหลังไม่น้อยกว่าหนึ่งปี   
   (๗) เอกสารรับรองสถานภาพทางการเงินขององค์กรที่เชื่อถือได้ 
   (๘) บัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารขององค์กร  ไม่น้อยกว่าสามคน  

พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ  เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน  ที่อยู่  พร้อมทั้งประวัติรายบุคคล 
   (๙) เอกสารแสดงถึงการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต  ผู้ผลิตรายการ  และ 

ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
   (๑๐) เอกสารแสดงถึงการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมที่เก่ียวกับกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

   ข้อมูล  เอกสาร  หลักฐาน  ที่ประกอบการย่ืนขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงิน
จากกองทุนหัวหน้าผู้บริหารขององค์กรต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 

   ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารกองทุนอาจให้ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงิน
จากกองทุนจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

  ๙.๔ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นเก่ียวกับ 
การจัดสรรเงินกองทุน  เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕๒  ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา  ๔  เดือน
นับตั้งแต่วันที่ปิดรับแบบคําขอตามประกาศกรอบจํานวนเงิน  วิธีการพิจารณาจัดสรรและการย่ืนขอรับ 
การส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนประจําปี 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน  ประเภทที่  ๒ 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนดโครงการที่จะดําเนินการประจําปี 
ต่อสาธารณะ  เป็นคราว ๆ  ไป   

ทั้งนี้  ระยะเวลาการเปิดรับโครงการและการพิจารณาโครงการ  จะถูกกําหนดในขอบเขตงาน  
(Term  of  Reference)  ของแต่ละโครงการ 

ข้อ ๑๑ การส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการตามโครงการประเภทนี้  มีการดําเนินการตาม
ข้อใดข้อหนึ่ง  ดังนี้ 

  ๑๑.๑ ดําเนินการด้วยวิธีการประมูลหรือวิธีอื่นใดตามที่กําหนดในประกาศ  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  หรือคําสั่งอื่นใดที่เก่ียวข้องกับหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึง  ตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 

  ๑๑.๒ ดําเนินการด้วยวิธีการประกวดแข่งขันและสนับสนุนเงินรางวัลหรือรางวัลอื่นใด
แก่ผู้ที่สมควรได้รับรางวัลตามที่กําหนดในขอบเขตงาน  (Term  of  Reference)  ของโครงการ 

  ๑๑.๓ ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเงินกองทุนให้แก่ผู้ขอรับการส่งเสริม  และ
สนับสนุนเงินจากกองทุนที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามที่กําหนดในข้อ  ๘  และสําหรับการส่งเสริมชุมชน  และ
สนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนตามมาตรา  ๕๑  แห่งพระราชบัญญัติ  ให้รวมถึงชุมชนที่มีความพร้อม
ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  กสทช.  ประกาศกําหนด 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนตามวรรคหน่ึงต้องมีคุณสมบัติเฉพาะรวมถึง 
ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  วิธีการที่กําหนดในขอบเขตงาน  (Term  of  Reference)   
ของแต่ละโครงการ 

ข้อ ๑๒ การเสนอโครงการให้เป็นไปตามที่กําหนดในขอบเขตงาน  (Term  of  Reference)  
ของแต่ละโครงการ 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน  ประเภทที่  ๓ 

 
 

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนดจํานวนเงินที่จะสนับสนุนการดําเนินการ
ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  เป็นคราว ๆ  ไป 

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนดระยะเวลาการขอรับเงินกองทุนอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งคร้ัง   

ข้อ ๑๔ การย่ืนขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน 
  ๑๔.๑ ให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มาย่ืนความประสงค์ตามระยะเวลา 

ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
  ๑๔.๒ การขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนให้ย่ืนเป็นหนังสือเสนอต่อเลขานุการกองทุน   

หมวด  ๔ 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุน 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้สํานักงานตรวจสอบ  แบบคําขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน  ข้อมูล  
เอกสารและหลักฐานภายในสิบห้าวันนับจากวันรับเอกสาร  กรณีที่เอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ให้สํานักงานแจ้งให้ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนปรับปรุงให้สมบูรณ์
ภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากสํานักงาน  หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้มีสิทธิขอรับ  
การส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน  ประสงค์จะไม่ใช้สิทธิในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงิน
จากกองทุน 

ข้อ ๑๖ ให้สํานักงานดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทํารายละเอียดเพื่อนําเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ข้อ ๑๗ ในการพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน  คณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาจากแบบคําขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน  ข้อมูลเอกสารและหลักฐาน  รวมถึง
การพิจารณาถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน  และกรอบนโยบายการพิจารณาตามข้อ  ๖  
เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕๒  ของคณะกรรมการบริหารกองทุน 

ขอ้ ๑๘ ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนหรือ   
ผู้ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมายอาจให้สํานักงานเชิญผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงิน
จากกองทุนมาชี้แจงให้ข้อเท็จจริงหรือส่งข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ 

ข้อ ๑๙ ให้เลขานุการกองทุนหรือบุคคลที่เลขานุการกองทุนมอบหมายแจ้งผลการพิจารณาแก่ 
ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนทราบเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่  
กสทช.  รับรองมติ   

ข้อ ๒๐ เม่ือผู้ มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนได้รับหนังสือแจ้งผล 
การได้รับความเห็นชอบจากเลขานุการกองทุนหรือบุคคลที่เลขานุการกองทุนมอบหมายตามข้อ  ๑๙  แล้ว   
ให้ติดต่อสํานักงานเพื่อเข้าทําสัญญาหรือบันทึกความตกลงตามแบบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว  ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลา
ตามที่กําหนดได้  ให้ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนแสดงเหตุผลและความจําเป็น  
ในการขอขยายระยะเวลา  ทั้งนี้  ให้เป็นอํานาจของประธานกรรมการบริหารกองทุนที่จะพิจารณาอนุมัติ  
ให้ขยายระยะเวลาได้  แต่ทั้งนี้ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  

ทั้งนี้  หากผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนไม่ดําเนินการตามที่กําหนด 
ในหมวดนี้ให้ถือว่าผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนสละสิทธิในคําขอท่ีย่ืน  แต่ทั้งนี้ 
ไม่ตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะย่ืนขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนใหม่ได้ 

ข้อ ๒๑ การพิจารณาใช้จ่ายเงินกองทุนนอกเหนือจากหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการใช้จ่าย
เงินกองทุนที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ถือเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนที่จะพิจารณา 
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน   

หมวด  ๕ 
การติดตามและประเมินผล 

 
 

ข้อ ๒๒ เม่ือมีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนแล้ว  ให้คู่สัญญามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทํา 
และรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการตามโครงการ  หรือรายงานผลที่ได้รับจากการใช้จ่ายเงิน 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ตามวัตถุประสงค์กองทุนต่อสํานักงานทราบเป็นประจําทุกไตรมาสภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นงวด
ของแต่ละไตรมาสและเป็นประจําปีทุกปีภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดของปี  ตามแบบ   
ที่สํานักงานกําหนด  ตลอดจนให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกในการเข้าตรวจเย่ียมเพื่อติดตาม 
และประเมินผลของคณะกรรมการบริหารกองทุน  สํานักงาน  หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
มอบหมาย 

ข้อ ๒๓ ให้สํานักงานมีอํานาจเรียกให้คู่สัญญามาชี้แจงหรือส่งข้อมูลเอกสารใด ๆ  เพิ่มเติม
ประกอบการติดตามและประเมินผลได้   

ข้อ ๒๔ เม่ือดําเนินโครงการสิ้นสุดตามสัญญา  ให้คู่สัญญามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ  หรือรายงานผลที่ได้รับจากการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์กองทุน
ต่อสํานักงานภายในระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดโครงการตามสัญญาตามแบบที่สํานักงานกําหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
พลอากาศเอก  ธเรศ  ปุณศรี 

ประธานกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะ 


