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พระราชบัญญัติ 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  

พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สื่อ”  หมายความว่า  สิ่งที่ทําให้ปรากฏด้วยตัวอักษร  เคร่ืองหมาย  ภาพ  หรือเสียง  ไม่ว่าจะได้

จัดทําในรูปของเอกสาร  สิ่งพิมพ์  ภาพเขียน  ภาพพิมพ์  ภาพระบายสี  รูปภาพ  ภาพโฆษณา  เคร่ืองหมาย  
รูปถ่าย  ภาพยนตร์  วีดิทัศน์  การแสดง  ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์  หรือได้จัดทําในรูปแบบอื่นใด
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”  หมายความว่า  สื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมศีลธรรม  จริยธรรม  
วัฒนธรรมและความมั่นคง  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตของประชาชน
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โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคม  รวมถึงการส่งเสริม 
ให้ประชาชนมีความสามัคคีและสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุข 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
“คณะกรรมการประเมินผล”  หมายความว่า  คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
“ผู้จัดการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี

อํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
การจัดตั้งกองทุน 

 
 

มาตรา ๕ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า  “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” 
ให้กองทุนเป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(๑) รณรงค์  ส่งเสริม  และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
(๒) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก  เยาวชนและครอบครัวมีทักษะใน 

การรู้เท่าทันสื่อ  เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์  และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง  
ชุมชนและสังคม 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง  เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

(๕) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย  อบรม  พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ 

(๖) ส่งเสริมบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรสาธารณประโยชน์  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  ที่ดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ 

(๗) ดําเนินการและส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้อย่างทั่วถึง 
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มาตรา ๖ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม 

(๒) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(๓) เงินค่าปรับที่ได้รับจากการลงโทษผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามกฎหมาย 

ว่าด้วยลิขสิทธิ์ที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา  ๑๒ 
(๔) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๕) ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้จากการดําเนินกิจการ  หรือสิทธิประโยชน์ของกองทุน 
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมาย 
(๘) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด  ๆ  ที่เกิดจากทรัพย์สินของกองทุน 
มาตรา ๗ กิจการของกองทุนไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  

กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  ทั้งนี้  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน 

มาตรา ๘ ให้กองทุนมีสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร  หรือในจังหวัดอื่นตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๙ ให้กองทุนมีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ  ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  
และอํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
(๒) ก่อตั้งสิทธิ  หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ  ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
(๓) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน 
(๔) กระทําการอื่นใดบรรดาที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
มาตรา ๑๐ กองทุนมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ 

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  และรายได้ของกองทุนไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๑๑ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของกองทุน  ให้มีการจัดสรรเงินของกองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฎหมาย
ว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมให้แก่กองทุนเป็นประจําทุกปีและเพียงพอ  เพื่อให้สามารถดําเนินงานของกองทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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มาตรา ๑๒ ให้ค่าปรับที่ได้รับชําระตามคําพิพากษาลงโทษผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดงตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์จํานวนก่ึงหนึ่งตกเป็นของกองทุน 

การส่งเงินค่าปรับเข้ากองทุนตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๓ ให้กองทุนมีอํานาจจ่ายเงินจากกองทุน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดเป็นค่าใช้จ่าย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน 
(๒) ค่าใช้จ่ายในการทํากิจกรรมตามมาตรา  ๕  และมาตรา  ๙ 
(๓) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๒ 
การบริหารกิจการของกองทุน 

 
 

มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์”  ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนเก้าคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา 
จากผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านกฎหมาย  ด้านศิลปวัฒนธรรม  ด้านการศึกษา   
ด้านการพัฒนาเด็ก  เยาวชนและครอบครัว  ด้านสุขภาพจิต  ด้านคนพิการและผู้สูงอายุ  ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค  ด้านละหนึ่งคน  และด้านสื่อสารมวลชน  สองคน   

ให้ผู้จัดการเป็นเลขานุการ  และให้ผู้จัดการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึง  ทําหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับ 

การแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๔  (๔)  ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน 
(๒) นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย   
(๓) นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย   
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(๔) ผู้แทนซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  จํานวนหนึ่งคน 

(๕) ผู้แทนซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  จํานวนหนึ่งคน 

(๖) ผู้แทนซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติ  จํานวนหนึ่งคน 

(๗) ผู้แทนซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํานวนหนึ่งคน   

(๘) ผู้แทนซึ่งเป็นอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  จํานวนหนึ่งคน 

ให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ
ของคณะกรรมการสรรหา 

กรรมการสรรหาตาม  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการขององค์กรนั้น 

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา 
ในกรณีที่ไม่มีกรรมการสรรหาครบตามท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ภายในเวลาสามสิบวันนับแต่เม่ือมีเหตุให้ทําการสรรหา  ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ
สรรหาที่เหลืออยู่  แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน 

ให้สํานักงานทําหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการในการดําเนินการสรรหา   
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา  ๑๕  มีหน้าที่สรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๘  เป็นจํานวนสองเท่าของแต่ละด้าน
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  โดยได้รับความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น  ทั้งนี้  ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุที่ให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว   

กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ   
รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการสรรหาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด   
มาตรา ๑๗ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่คณะกรรมการสรรหาเสนอให้ครบจํานวน  ทั้งนี้  ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้รับเลือกในแต่ละด้านเป็นผู้ที่ได้รับ
การบรรจุในบัญชีรายชื่อสํารองของแต่ละด้านนั้น ๆ 
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เม่ือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครบตามจํานวนแล้ว  ให้หน้าที่ของคณะกรรมการ
สรรหาสิ้นสุดลง 

มาตรา ๑๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(ก) คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการที่กระทํากับกองทุน  หรือ 

ในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 (๒) เป็นผู้มีพฤติกรรมที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 (๓) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งในทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ 
พรรคการเมือง 

 (๔) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต   คนไร้ความสามารถ 
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (๕) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๖) เคยเป็นผู้ต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

มาตรา ๑๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านใดพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ให้ผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อ

สํารองของด้านเดียวกันนั้นตามมาตรา  ๑๗  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง  และให้ผู้ ได้ รับ
แต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  หากไม่มีบุคคลในบัญชีรายชื่อ
หรือบุคคลนั้นไม่ประสงค์ดํารงตําแหน่งแทน  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ตามมาตรา  ๑๖  
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้  และในกรณีนี้
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  
แต่จะดาํรงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
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มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก   เพราะบกพร่องต่อหน้าที่   มีความประพฤติ เสื่อมเสียหรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา  ๑๘ 
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกองทุนให้ดําเนินกิจการให้เป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๕  อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(๑) กําหนดนโยบาย  แผน  และยุทธศาสตร์เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
(๒) ออกประกาศกําหนดลักษณะของสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 
(๓) กําหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสร้างทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ  รวมทั้ง 

เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  ชุมชน  และสังคม 
(๔) กําหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังสื่อตามมาตรา  ๕  (๓) 
(๕) กําหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐ  รวมทั้งภาคเอกชน  ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
(๖) ให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานประจําปี  แผนการเงินและงบประมาณประจําปี 

ของกองทุน 
(๗) ออกข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับ

การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
(๘) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานภายในของสํานักงาน  และขอบเขตหน้าที่ของ 

ส่วนงานดังกล่าว 
(๙) ออกข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือกผู้จัดการ  การปฏิบัติงานและการมอบอํานาจของผู้จัดการ 

(๑๐) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน  การบริหารงานบุคคล  การเงิน  การพัสดุและทรัพย์สิน
ของสํานักงาน  และการตรวจสอบภายในของกองทุน 

(๑๑) ออกข้อบังคับว่าด้วยการกําหนดอัตราค่าตอบแทน  หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการ 
ของกองทุน 

(๑๒) กําหนดจํานวน  ตําแหน่ง  ระยะเวลาจ้าง  อัตราเงินเดือนและค่าจ้าง  เงินเดือนของเจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง 

(๑๓) แต่งตั้งที่ปรึกษา  คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์  คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุน
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การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และคณะอนุกรรมการอื่น  ตามท่ีเห็นสมควร
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(๑๔) กระทําการอื่นใดที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน 
ประกาศตาม  (๒)  และข้อบังคับตาม  (๗)  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๒๒ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุม  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ในการปฏิบัติหน้าที่  ถ้ามีการพิจารณาในเร่ืองที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย  
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๓ ให้มีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ประกอบด้วย  
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานอนุกรรมการ  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  
และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนห้าคน  ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์
ด้านการเงิน  ด้านกฎหมาย  ด้านพัฒนาสังคมหรือด้านจิตวิทยา  ด้านวัฒนธรรม  และด้านสื่อสารมวลชน  
ด้านละหนึ่งคน  เป็นอนุกรรมการ  และให้ผู้จัดการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึงให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ 

ที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) พิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุน 

ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
(๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุน

จากกองทุน 
(๔) ระดมเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ  เข้าสู่กองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
(๕) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการจัดทําข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงาน  การบริหาร 

งานบุคคล  การเงิน  การพัสดุและทรัพย์สินของสํานักงาน  รวมทั้งการกําหนดจํานวนตําแหน่ง  ระยะเวลาจ้าง  
อัตราเงินเดือนและค่าจ้าง  เงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย   
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คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมท้ังการประชุมของคณะอนุกรรมการ  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้  ในการประชุม
ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุกสองเดือน 

มาตรา ๒๔ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษา  อนุกรรมการ  และกรรมการสรรหา
ตามมาตรา  ๑๕  ได้รับเบ้ียประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๕ สํานักงานมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์  และคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๒๑  (๑๓) 
(๒) เสนอนโยบาย  แผน  และยุทธศาสตร์เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  

แผนการดําเนินงานประจําปี  แผนการเงินและงบประมาณประจําปีของกองทุน  รวมท้ังศึกษา  วิเคราะห์  
และประเมินผลการดําเนินการของกองทุนต่อคณะกรรมการ 

(๓) ให้คําแนะนําแก่ผู้ผลิตสื่อในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
(๔) จัดทําบัญชีและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของกองทุน 
(๕) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์  และคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๒๑  (๑๓)  มอบหมาย 
มาตรา ๒๖ ให้กองทุนมีผู้จัดการคนหน่ึง  ซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง   
ผู้จัดการต้องเป็นผู้สามารถทํางานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา  และต้องมีคุณสมบัติและไม่มี 

ลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(ก) คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่น้อยกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และต้องไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร 

รับการคัดเลือก 
 (๓) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของกองทุน 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการที่กระทํากับกองทุน  หรือในกิจการ

ที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 (๒) เป็นผู้มีพฤติกรรมที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 (๓) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งในทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
พรรคการเมือง 
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 (๔) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต   คนไร้ความสามารถ 
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (๕) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๖) เคยเป็นผู้ต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

มาตรา ๒๗ การดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  และการกําหนดเงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ผู้จัดการ  ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่คณะกรรมการกําหนด  โดยให้มีระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกินสี่ปี  
และเม่ือครบกําหนดอายุสัญญาจ้างแล้ว  คณะกรรมการจะต่ออายุสัญญาจ้างอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกินสี่ปี 

ให้ผู้จัดการได้รับเงินค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  และเงินอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๒๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามสัญญาจ้าง  ผู้จัดการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสําหรับการเป็นผู้จัดการตามมาตรา  ๒๖ 
(๔) คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เลิกจ้าง 
มาตรา ๒๙ ให้ผู้จัดการเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสํานักงานและรับผิดชอบ

การบริหารกิจการของสํานักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  และตามกฎหมาย  ข้อบังคับ   
และนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้จัดการเป็นผู้แทนของกองทุน  เพื่อการนี้  ผู้จัดการ 
จะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๐ การบัญชีของกองทุนให้จัดทําตามมาตรฐานการจัดทําบัญชีสําหรับหน่วยงาน
ภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด  โดยมีรอบปีบัญชีตามปีงบประมาณ 

มาตรา ๓๑ กองทุนต้องจัดให้ มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบ 
ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละคร้ัง 

ในการตรวจสอบภายใน  ให้มีเจ้าหน้าที่ของสํานักงานทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในและ 
ให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๒ ให้กองทุนจัดทํางบการเงินพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบภายในหกสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีบัญชี  เพื่อส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ดําเนินการตรวจสอบรับรองงบการเงินของกองทุน 

มาตรา ๓๓ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  ให้กองทุนทํารายงานประจําปี
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงาน
ของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้ว  งบการเงิน  และรายงานของผู้สอบบัญชี  พร้อมทั้งรายงานของคณะกรรมการ
ประเมินผลตามมาตรา  ๓๕  (๓) 
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หมวด  ๓ 
การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 

 
 

มาตรา ๓๔ ให้มีคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวนเจ็ดคน  
ประกอบด้วยประธานกรรมการ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก 
ผู้ซึ่งมีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ด้านการเงิน  ด้านสื่อสารมวลชน  ด้านศิลปวัฒนธรรม   
ด้านกฎหมาย  และด้านการประเมินผล  โดยในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินผล
จํานวนสองคน 

ให้คณะกรรมการประเมินผลแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการ 
ให้นํามาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๔  มาใช้บังคับกับ

กรรมการประเมินผลและการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๕ คณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประเมินผลด้านนโยบายและการกําหนดกิจกรรมของกองทุน 
(๒) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมนิผลการดําเนินงานของกองทุน 
(๓) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการในทุกรอบปี 
ให้คณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องกับกองทุนจากบุคคลใด

หรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลได้ 
มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการประเมินผลอาจแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการ 
อย่างหน่ึงอย่างใดได้ตามที่เห็นสมควร 

ให้นํามาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๔  มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 
ตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๓๗ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๑๔  (๑)  
(๒)  และ  (๓)  โดยให้รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายเป็นกรรมการ 
และผู้จัดการ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๔  (๔)  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสํานักงาน  ให้รัฐมนตรีจัดข้าราชการ  
พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างในกระทรวงวัฒนธรรมมาช่วยปฏิบัติงานของสํานักงานเป็นการชั่วคราว   
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  โดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิม  และอยู่ใน
บังคับบัญชาของผู้จัดการ 



หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ให้ผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ในปัจจุบันสื่อต่าง ๆ  มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมากขึ้น  สื่อที่เหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชนมีจํานวนน้อย  การผลิตสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์  มีข้อจํากัดหลายประการทั้งไม่เป็นที่นิยมของผู้ผลิตและผู้สนับสนุนการผลิตสื่อ  ทําให้ขาดเงินทุน
ในการผลิตและการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพ  จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีแหล่งเงินทุนเพ่ือใช้ในการผลิต  การพัฒนา
และการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพ  ทั้งน้ี  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยาวชน  ส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาส่ือ  สมควรจัดต้ังกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนในการดําเนินการดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


