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ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน การติดตาม และการประเมินผลเงินกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
โดยที่ คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น วิ จั ย และพั ฒ นากิ จ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทั ศ น์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ มีหน้าที่ในการบริหารกองทุนและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โดยมุ่งเน้น เพื่ อจัด ให้มีการบริการอย่างทั่ว ถึง การบริการเพื่อสั งคม และชุ มชน การผลิต การวิจั ย
การพัฒ นา การใช้เทคโนโลยี และการคุ้มครองผู้บริโ ภคในด้านกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงสนับสนุนการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน เพื่อสามารถ
นําเงินกองทุนไปใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์กองทุนและเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด
อาศัย อํานาจตามความในข้อ ๙ ของระเบีย บคณะกรรมการบริหารกองทุน วิจัย และพัฒ นา
กิจการกระจายเสีย ง กิ จการโทรทั ศน์ และกิจ การโทรคมนาคม เพื่อ ประโยชน์สาธารณะ ว่า ด้ว ย
การเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทําบัญชี และระบบบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
จึงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน การติดตาม และการประเมินผลเงินกองทุนวิจัย
และพัฒ นากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน วิจัย และพัฒ นากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน การติด ตาม และการประเมินผลเงินกองทุนวิจัยและพัฒ นากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“พระราชบัญ ญัติ” หมายความว่า พระราชบัญ ญัติอ งค์กรจัดสรรคลื่น ความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
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“กสทช.” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานภายในสํานักงานที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
บริหารกองทุน
“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 ๔ ให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนรักษาการตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้วินิจฉัย
เว้นแต่ประธานกรรมการบริหารกองทุนเห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ เป็นการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนแล้ว ให้ถือเป็นดุลพินิจของประธานกรรมการบริหารกองทุนที่จะเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด และคําวินิจฉัยชี้ขาดของประธานกรรมการบริหารกองทุน
หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนแล้วแต่กรณีให้เป็นที่สุด
ข้อ ๕ เงิ น กองทุ น ให้ ใ ช้ จ่ า ยตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามมาตรา ๕๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
โดยกําหนดเป็นสามประเภท ดังนี้
๕.๑ ประเภทที่ ๑ โครงการที่ เ กิ ด จากผู้ ข อรั บ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น จาก
เงินกองทุนที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๕๒ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
๕.๒ ประเภทที่ ๒ โครงการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนด เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๕๒ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ และเพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม และแผนการจัดให้มี
การบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
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๕.๓ ประเภทที่ ๓ สนับสนุน การดําเนิน การตามกฎหมายว่าด้ว ยกองทุน พัฒ นา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามมาตรา ๕๒ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
หมวด ๑
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน ประเภทที่ ๑
ข้อ ๖ ในการส่งเสริมและสนับสนุน เงิน กองทุน ให้กับผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน จาก
เงินกองทุน ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนดจํานวนเงินที่จะให้การส่งเสริมและสนับสนุน
ประจําปีต่อสาธารณะ เป็นคราว ๆ ไป
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนดระยะเวลาการเปิดรับโครงการอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน มีดังต่อไปนี้
๗.๑ ด้านการดําเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม ได้แก่
๗.๑.๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๗.๑.๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
๗.๑.๓ หน่วยงานของรัฐ
๗.๑.๔ สถานศึกษา
๗.๑.๕ สมาคม มู ล นิ ธิ หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายไทย
ที่มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจ ทั้งนี้ต้องมี
วัตถุประสงค์และการดําเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
๗.๒ ด้านการส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน ต้องเป็น
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชน
๗.๓ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนา
ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรู้เท่าทัน
สื่อเทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ
ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่
๗.๓.๑ ผู้ประกอบการในอุต สาหกรรมกระจายเสีย ง อุต สาหกรรมโทรทัศน์
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
๗.๓.๒ หน่วยงานของรัฐ
๗.๓.๓ สถานศึกษา
๗.๓.๔ สมาคม มู ล นิ ธิ หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายไทย
ที่มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจ ทั้งนี้ต้องมี
วัตถุประสงค์และการดําเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
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๗.๔ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒ นาบุคลากรด้านกิจ การกระจายเสีย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
๗.๔.๑ หน่วยงานของรัฐ
๗.๔.๒ สถานศึกษา
๗.๔.๓ สมาคม มู ล นิ ธิ หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายไทย
ที่มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจ ทั้งนี้ต้องมี
วัตถุประสงค์และการดําเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
๗.๕ ด้านการส่งเสริม และสนั บสนุน การดําเนิน การขององค์กรซึ่งทําหน้ าที่จัด ทํ า
มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ได้แก่
๗.๕.๑ หน่วยงานของรัฐ
๗.๕.๒ สถานศึกษา
๗.๕.๓ องค์กรเอกชนที่เกิด จากการรวมกลุ่มของบุคคลตามกฎหมายว่าด้ว ย
การประกอบกิจการกระจายเสี ย งและกิจการโทรทัศน์ เพื่อส่ งเสริม การรวมกลุ่ มของผู้ รับใบอนุญ าต
ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๗.๖ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสีย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ได้แก่
๗.๖.๑ หน่วยงานของรัฐ
๗.๖.๒ สถานศึกษา
๗.๖.๓ องค์ กรเอกชนที่ดํ า เนิ น การโดยไม่แ สวงหากํา ไรในทางธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี
วัต ถุ ประสงค์ แ ละดํา เนิน การเพื่อ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิข องผู้ บ ริโ ภค หรือ การส่ งเสริม สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ของประชาชนในด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
๗.๗ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
ข้อ ๘ การยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน
๘.๑ ให้ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนยื่นขอต่อเลขานุการ
กองทุนตามแบบคําขอ และระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
๘.๒ ให้ผู้ มีสิ ท ธิ ข อรั บการส่งเสริ มและสนับ สนุ นจากเงิน กองทุน กรอกข้ อความ
ตามแบบให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
๘.๒.๑ ข้อเสนอโครงการ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดสาระสําคัญดังนี้
(๑) วัต ถุป ระสงค์ หลักการ และเหตุผลความจํ าเป็น และแสดง
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุน
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(๒) สาระสํ า คั ญ ของโครงการ ได้ แ ก่ รายละเอี ย ดของกิ จ กรรม
ขอบเขตการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน การบริหารจัดการโครงการ และวงเงินขอรับการส่งเสริม
และสนับสนุนจากกองทุน
(๓) ผลประโยชน์ แ ละผลที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ และตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต
และผลลัพธ์
๘.๒.๒ ข้อมูล เอกสาร หลักฐานของผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน จาก
เงินกองทุน ประกอบไปด้วย
(๑) เอกสารแสดงความเป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และออกโดย
หน่วยงานราชการ และสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจ
กระทําการผูกพันนิติบุคคล
(๓) หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน
(๔) ผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่จะดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
(๕) สถานที่ติดต่อ
(๖) ข้อมูลอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารกองทุนให้แสดงเพิ่มเติม
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนอาจให้ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
เงินกองทุนจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
๘.๓ ให้สํานักงานพิจารณาคําขอที่มีหลักฐานที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลา ๔ เดือน
หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน ประเภทที่ ๒
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนดโครงการที่จะดําเนินการประจําปีต่อสาธารณะ
เป็นคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ ระยะเวลาการเปิดรับโครงการและการพิจารณาโครงการ จะถูกกําหนดในขอบเขตงาน
(Term of Reference) ของแต่ละโครงการ
ข้อ ๑๐ การส่ง เสริม สนั บสนุน และดํ าเนิน การตามโครงการประเภทนี้ มีลั กษณะและ
แนวทางดําเนินการดังนี้
๑๐.๑ ดําเนินการด้วยวิธีการประมูลหรือวิธีอื่นใดตามที่กําหนดในประกาศ ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึง ตามแผนการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
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๑๐.๒ ดําเนินการด้วยวิธีการประกวดแข่งขันและสนับสนุนเงินรางวัลหรือรางวัลอื่นใด
แก่ผู้ที่สมควรได้รับรางวัลตามที่กําหนดในขอบเขตงาน (Term of Reference) ของโครงการ
๑๐.๓ ดํ า เนิ น การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น เงิ น กองทุ น ให้ แ ก่ ผู้ ข อรั บ การส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนจากเงินกองทุน ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามที่กําหนดในข้อ ๗ และสําหรับการส่งเสริมชุมชน
และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ ให้รวมถึงชุมชนที่มีความพร้อม
ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. ประกาศกําหนด
ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ รวมถึง
ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่กําหนดในขอบเขตงาน (Term of Reference) ของแต่ละโครงการ
ข้อ ๑๑ การเสนอโครงการให้เป็นไปตามที่กําหนดในขอบเขตงาน (Term of Reference)
ของแต่ละโครงการ
หมวด ๓
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน ประเภทที่ ๓
ข้อ ๑๒ คณะกรรมการ บริ ห ารกองทุ น ปร ะกาศกํ า หนดจํ า นว นเงิ น ที่ จ ะสนั บ สนุ น
การดําเนินการของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกําหนดระยะเวลาการขอรับเงินกองทุน อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๑๓ การยื่นขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุน
๑๓.๑ ให้ ก องทุ น พั ฒ นาสื่ อ ปลอดภั ย และสร้ า งสรรค์ ม ายื่ น ความประสง ค์
ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
๑๓.๒ การขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนให้ยื่นเป็นหนังสือเสนอต่อเลขานุการกองทุน
หมวด ๔
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุน
ข้อ ๑๔ ให้หน่วยงานตรวจสอบคําขอ แบบคําขอ ข้อมูล เอกสารและหลักฐานภายในสิบห้าวัน
นับจากวันรับเอกสาร หากปรากฏเอกสารหลักฐานที่จําเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณา ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
หรือไม่เพียงพอ ให้หน่วยงานแจ้งให้ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนแก้ไขภายในเจ็ดวัน
นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเลขานุการกองทุน
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน จากเงิน กองทุนมีคุณ สมบัติถูกต้องตามที่
กําหนดในประกาศนี้ และปฏิบัติ ถูกต้องครบถ้ว นตามที่กําหนดในข้ อ ๑๔ ให้หน่ว ยงานดํา เนิน การ
พิจารณารายละเอียดและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาให้ความเห็น
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ข้อ ๑๖ ในการพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุนเงินกองทุน คณะกรรมการบริหารกองทุน
พิ จ ารณาจากแบบคํ า ขอและข้ อ มู ล เอกสารประกอบ รวมถึ ง การพิ จ ารณาถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของกองทุน
ข้อ ๑๗ ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนหรือของ
กสทช. ให้หน่วยงานเชิญผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนมาชี้แจงให้ข้อเท็จจริงหรือส่งข้อมูล
เอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาได้
ข้อ ๑๘ ให้เลขานุการกองทุนหรือบุคคลที่เลขานุการกองทุนมอบหมายแจ้งผล การพิจารณาแก่
ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนทราบเป็นหนังสือภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่มีมติ
ข้อ ๑๙ เมื่อผู้ข อรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน ได้รับหนังสือแจ้งผลการได้รับ
ความเห็นชอบจากเลขานุการกองทุนหรือบุคคลที่เลขานุการกองทุนมอบหมายตามข้อ ๑๘ แล้ว ให้ติดต่อ
หน่วยงานเพื่อเข้าทําสัญญาหรือบันทึกความตกลงตามแบบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วัน ที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนิน การภายในระยะเวลาตามที่
กํ า หนดได้ ให้ ผู้ ข อรั บ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น จากเงิ น กองทุ น แสดงเหตุ ผ ลและความจํ า เป็ น ใน
การขอขยายระยะเวลา ทั้งนี้ ให้เป็นอํานาจของประธานกรรมการบริหารกองทุนที่จะพิจารณาอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาได้ แต่ทั้งนี้ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ทั้งนี้ หากผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนไม่ดําเนินการตามที่กําหนดในหมวดนี้
ให้ถือว่าผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนสละสิทธิในคําขอที่ยื่น แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิที่ผู้นั้น
จะยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนใหม่ได้
ข้อ ๒๐ การพิจารณาใช้จ่ายเงินกองทุนนอกเหนือจากหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา การใช้
จ่ายเงิน กองทุ น ที่กํ าหนดไว้ ในประกาศนี้ ให้ถือ เป็น ดุ ลยพิ นิจของคณะกรรมการบริห ารกองทุ น ที่จ ะ
พิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน แต่ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕๒
แห่งพระราชบัญญัติ
หมวด ๕
การติดตามและประเมินผล
ข้อ ๒๑ เมื่อมีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุน แล้ว ให้คู่สัญ ญามีห น้าที่รับผิด ชอบในการจัด ทํ า
และรายงานความก้าวหน้าของการดําเนิน การตามโครงการ หรือรายงานผลที่ได้รับจากการใช้จ่ายเงิน
ตามวัตถุประสงค์กองทุนต่อสํานักงานทราบเป็นประจําทุกไตรมาสภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นงวด
ของแต่ละไตรมาสและเป็นประจําปีทุกปีภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วัน สิ้น สุด ของปี ตามแบบที่
สํานักงานกําหนด ตลอดจนให้ความร่ว มมือและอํานวยความสะดวกในการเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตาม
และประเมินผลของคณะกรรมการบริหารกองทุน สํานักงาน หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๖๘ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ข้อ ๒๒ ให้สํานักงานมีอํานาจเรีย กให้คู่สัญญามาชี้แจงหรือส่งข้อมูลเอกสารใด ๆ เพิ่มเติม
ประกอบการติดตามและประเมินผลได้
ข้อ ๒๓ เมื่อดําเนิน โครงการสิ้ น สุด ตามสัญ ญา ให้คู่สั ญ ญามีหน้าที่ รับผิด ชอบในการจัด ทํ า
รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ หรือรายงานผลที่ได้รับจากการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์กองทุน
ต่อสํานักงานภายในระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดโครงการตามสัญญาตามแบบที่สํานักงานกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

