ร่าง
พระราชบัญญัติ
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสือ่ มวลชน
พ.ศ. ....
_____________
...............................
...............................
...............................
..............................................................................................................................................................
...................................................
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน
..............................................................................................................................................................
...................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สื่อมวลชน” หมายความว่า สื่อหรือช่องทางที่ใช้ในการสือ่ สาร ภาพ เสียง ข้อความ ไม่ว่าจะอยู่ในรูป
หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อออนไลน์หรือในรูปอื่นใดที่สามารถสื่อความหมายให้ประชาชน
ทราบได้เป็นการทั่วไป
“ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชน” หมายความว่ า บุ ค คลซึ่ งประกอบวิ ช าชี พ เป็ น ปกติ ธุ ร ะในการ
สร้างสรรค์หรือกํากับดูแลเนื้อหาหรือดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับสื่อมวลชน
“จริยธรรมสื่อมวลชน” หมายความว่า การประพฤติปฏิบัติทางวิชาชีพสื่อมวลชนที่สังคมยอมรับ
ตามที่สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติกําหนดสําหรับผู้เป็นสมาชิก หรือตามที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๒๖
(๒)
“องค์กรสื่อมวลชน” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการสื่อมวลชนที่ได้จดแจ้งหรือได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและรวมถึงผู้บริหารสื่อมวลชนนั้นด้วย

-๒“องค์การวิชาชีพสื่อมวลชน” หมายความว่า คณะบุคคล สมาคม สมาพันธ์ หรือเรียกชื่ออื่นใด ไม่ว่า
จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันขององค์กรสื่อมวลชนในแต่ละแขนง ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
“มาตรฐานกลาง” หมายความว่ า มาตรฐานกลางของจริ ย ธรรมสื่ อ มวลชนตามมาตรา ๓๗
แห่งพระราชบัญญัตินี้
“ใบรับรองสมาชิก” หมายความว่า ใบรับรองซึ่งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติออกให้แก่องค์การ
วิชาชีพสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกตามพระราชบัญญัตินี้
“บัตรประจําตัวผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน” หมายความว่า บัตรประจําตัวซึ่งองค์กรสื่อมวลชนที่
เป็นสมาชิกขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
องค์กรสื่อมวลชนนั้น
“วิทยุกระจายเสียง” หมายความว่า การส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถ
รับฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้ โดยการส่ง การแพร่ หรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง
รหั ส หรือ สิ่งอื่ น ใดซึ่ งสามารถให้ เข้าใจได้ ไม่ ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่น ความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบ
แม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน
“วิทยุโทรทัศน์” หมายความว่า การส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชม
และฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้ โดยการส่ง การแพร่ หรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง
รหั ส หรือ สิ่งอื่ น ใดซึ่ งสามารถให้ เข้าใจได้ ไม่ ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่น ความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบ
แม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาชี พ สื่อ มวลชน
แห่งชาติ
“กรรมการสรรหา” หมายความว่า กรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
สภาวิชาชีพสือ่ มวลชนแห่งชาติ
_____________
มาตรา ๕ ให้มีสภาขึ้นสภาหนึ่งเรียกว่า “สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ” มีวัตถุประสงค์และอํานาจ
หน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นหน่วยงานของรัฐ โดยอยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลของประธานกรรมการ

-๓มาตรา ๖ สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
(๒) ส่งเสริม สนับสนุนและกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานกลาง
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพสื่อมวลชน
(๔) ส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการของสื่อมวลชน
(๕) ส่ งเสริม การรวมกลุ่ ม และการกํ ากั บ ดู แ ลกั น เองขององค์ ก รสื่ อ มวลชนและองค์ ก ารวิช าชี พ
สื่อมวลชนในระดับชาติ จังหวัด หรือภูมิภาค
(๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกํากับดูแลสื่อมวลชนและการรู้เท่าทันสื่อมวลชน
(๗) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสื่อมวลชนให้มีบทบาทในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
(๘) เสนอความเห็ น หรื อ ให้ คํ าแนะนํ าต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เกี่ ย วกั บ มาตรการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เสรี ภ าพ
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ สื่อมวลชน และมาตรการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๗ สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จดทะเบียนสมาชิก ออกและเพิกถอนใบรับรองสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติและอํานาจหน้าที่ตามที่
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘ สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติอาจมีรายได้และทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม
(๒) ค่าจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เงินตามมาตรา ๙
(๔) รายได้แ ละผลประโยชน์อัน ได้ม าจากการดํา เนิน งานตามอํา นาจหน้า ที่ข องคณะกรรมการ
และสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
(๕) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
มาตรา ๙ ในทุกปีงบประมาณ ให้กระทรวงการคลังจัดสรรเงินที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
จัดเก็บตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ในส่วนที่จะต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามมาตรา ๑๒ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้แก่สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเพื่อเป็น
รายได้ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติในอัตราร้อยละห้าของจํานวนเงินที่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินแต่ต้อง
ไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท ทั้งนี้ ให้กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรซึ่งเป็นผู้เรียกเก็บเงินดังกล่าวตามมาตรา ๑๓
แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ดําเนินการนําส่ง
ให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติโดยไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

-๔เพื่อให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ตามวรรคหนึ่งมีรายได้เพียงพอต่อการดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่ ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดสรร
เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ให้แก่สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ........ของรายรับของเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
มาตรา ๑๐ รายได้ ข องสภาวิช าชี พ สื่ อ มวลชนแห่ งชาติ ต ามมาตรา ๘ ให้ ใช้ ได้ เฉพาะเพื่ อ กิจการ
ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเท่านั้น
มาตรา ๑๑ ในกิ จการของสภาวิชาชีพ สื่ อมวลชนแห่ งชาติ ที่ เกี่ยวกั บบุ คคลภายนอก ให้ ประธาน
กรรมการเป็นผู้แทนของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ เพื่อการนี้ ประธานกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการ
เลขาธิการ หรือพนักงานของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๒ ให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติมีเลขาธิการคนหนึ่ง โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมรับผิดชอบในการบริหารงานธุรการทั่วไปของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
(๓) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก
(๔) เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติมีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยเลขาธิการในกิจการอันอยู่ในอํานาจ
หน้าที่ของเลขาธิการตามที่เลขาธิการมอบหมาย และเป็นผู้ทําการแทนเมื่อเลขาธิการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเลขาธิ ก ารและรองเลขาธิ ก ารต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ประธานกรรมการและ
คณะกรรมการ
มาตรา ๑๓ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา วาระการดํารงตําแหน่ง ประโยชน์ตอบแทน
และการพ้นจากตําแหน่งของเลขาธิการและรองเลขาธิการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๔ ให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชี
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ในทุกรอบปีงบประมาณ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่คณะกรรมการ
แต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ การใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด
มาตรา ๑๕ ให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติจัดทํารายงานประจําปีเสนอวุฒิสภาเพื่อทราบ และ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ รายงานดังกล่าวให้รวมถึงรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรา ๑๔ วรรคสองด้วย

-๕หมวด ๒
สมาชิก
_____________
มาตรา ๑๖ สมาชิก ได้แก่ องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดย
ยื่นหนังสือขอจดทะเบียนเป็นสมาชิกต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
สมาชิกตามวรรคหนึ่งจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนบังคับใช้เป็นการภายใน
(๒) มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการบังคับใช้มาตรฐานจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
(๓) มีการดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
(๔) คุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๗ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกมีดังต่อไปนี้
(๑) รับใบรับรองสมาชิก
(๒) คัดเลือกผู้สมควรเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
(๓) แสดงความเห็ น เป็ น หนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ หรื อ อํ า นาจหน้ า ที่ ข อง
สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยส่งไปยังคณะกรรมการ
(๔) สอบถามเป็นหนังสือเกี่ยวกับการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือเกี่ยวกับ
การบริหารงานทั่วไปของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ คณะกรรมการต้องชี้แจงข้อสอบถามให้ผู้สอบถามทราบ
เป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า
(๕) ซักถาม แสดงความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือเกี่ยวกับ
การบริหารงานทั่วไปของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติในการประชุมใหญ่ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
คณะกรรมการต้องชี้แจงและตอบข้อซักถามโดยไม่ชักช้า
(๖) ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด
(๗) ปฏิบัติตามมาตรฐานกลางตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
(๘) ติดตาม สอดส่อง และกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานกลางตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและองค์กรสื่อมวลชน
(๙) ส่งเสริมและพัฒนาการกํากับดูแลกันเองด้านจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
(๑๐) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและองค์กรสื่อมวลชนพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน
มาตรา ๑๘ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ลาออก
(๒) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง
(๓) สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติมีมติเพิกถอนใบรับรองสมาชิก ตามมาตรา ๗

-๖หมวด ๓
คณะกรรมการสภาวิชาชีพสือ่ มวลชนแห่งชาติ
_____________
มาตรา ๑๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ”
ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ
(๒) กรรมการซึ่งสมาชิกคั ดเลือกกันเองจากผู้ประกอบวิชาชีพ สื่อ มวลชน ด้ านวิท ยุกระจายเสียง
ด้ านวิท ยุ โทรทั ศ น์ ด้ านสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ด้ า นสื่ อ ออนไลน์ ด้ า นโฆษณา ด้ านข่ าว ด้ านบั น เทิ งและด้ า นอื่ น ๆ และ
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนส่วนภูมิภาค จํานวนแปดคน
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสรรหาจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จํานวนหกคน ดังต่อไปนี้
(ก) ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จํานวนสองคน
(ข) ด้านกฎหมายมหาชน จํานวนหนึ่งคน
(ค) ด้านสังคม จํานวนสองคน
(ง) ด้านอื่น ๆ จํานวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการผู้แทนผู้บริโภค จํานวนหนึ่งคน
ให้ เลขาธิ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เป็ น เลขานุ ก ารและให้ ค ณะกรรมการแต่ งตั้ งบุ ค คลเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม
มาตรา ๒๐ กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปี
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองรวมตลอดทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
(๒) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งของพรรคการเมือง
(๓) เป็ น คนไร้ค วามสามารถหรื อ คนเสมื อ นไร้ ค วามสามารถ คนวิ ก ลจริ ต หรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ น
ไม่สมประกอบ
(๔) เป็นผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) เป็นผู้ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๗) เป็นผู้เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันที่
ได้รับการเสนอชื่อ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
(๘) เป็นผู้เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือเพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ

-๗(๙) เป็นผู้เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือเพราะประพฤติ
ชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
(๑๐) เป็ น ผู้เคยถูกถอดถอนจากตําแหน่ งทางการเมือ งหรือ เจ้าหน้ าที่ของรัฐตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ใน
รัฐธรรมนูญ
(๑๑) เป็นผู้เคยถูกคณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๒๔ (๖)
(๑๒) เป็นผู้เคยถูกวินิจฉัยอันถึงที่สุดว่ากระทําการฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือ
ฝ่าฝืนมาตรา ๔๗ หรือเป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชน
ทั้ งนี้ คณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ (๒) ต้ อ งมี ค วามรู้แ ละประสบการณ์ ในด้ านการกํ ากั บ ดู แ ล
จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน ด้านการคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพของสื่อมวลชนไม่น้อยกว่าสิบปี
มาตรา ๒๑ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจํานวนเจ็ดคน ทําหน้าที่สรรหาบุคคลที่สมควรเป็น
กรรมการตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) ประกอบด้วย
(๑) นายกสมาคมสมาพันธ์วิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
(๒) ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
(๓) นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
(๔) ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
(๕) นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
(๖) นายกสภาทนายความ
(๗) ผู้จัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้ที่เข้าประชุมแทนต้องเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นหนังสือจากที่ประชุมของสภา สมาคม หรือองค์กรนั้นให้เข้าประชุมแทน
ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ก รรมการสรรหาครบตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นวรรคหนึ่ ง ให้ ค ณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่แต่ต้องไม่น้อยกว่าสี่คน
กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ให้ คณะกรรมการสรรหาเลือ กกรรมการสรรหาคนหนึ่ งเป็ น ประธานกรรมการสรรหา และเลือ ก
กรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการกรรมการสรรหา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด
มาตรา ๒๒ การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๙ (๓) และการสรรหากรรมการผู้แทน
ผู้บริโภคตามมาตรา ๑๙ (๔) ให้กรรมการสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๒๐
เมื่อมีการคัดเลือกและสรรหากรรมการครบถ้วนแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาจัดให้กรรมการที่ได้รับ
การคัดเลือกตามมาตรา ๑๙ (๒) และกรรมการที่ได้รับการสรรหาตามมาตรา ๒๒ ทั้งหมด มาประชุมกันเพื่อเลือก
กันเองเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง

-๘มาตรา ๒๓ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ แ ละกรรมการผู้ แ ทนผู้ บ ริโภค
มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระ
ไม่ได้
ให้ ป ระธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ แ ละกรรมการผู้แ ทนผู้ บ ริโภคซึ่ งพ้ น จาก
ตําแหน่ งตามวาระ อยู่ในตําแหน่ งเพื่อปฏิบัติห น้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับการ
คัดเลือกหรือสรรหาใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๒๔ นอกจากการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนผู้บริโภคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐
(๕) พ้นจากการปฏิบัติงานในด้านที่ตนได้รับการคัดเลือกหรือสรรหา
(๖) คณะกรรมการมี ม ติ ให้ อ อกด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ าสองในสาม ของจํ า นวนกรรมการ
เท่าที่มีอยู่
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผู้แทน
ผู้บริโภคพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้ดําเนินการคัดเลือกหรือสรรหากรรมการ
คนใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน และให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาแทน อยู่ใน
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่มีการคัดเลือกหรือสรรหากรรมการเพื่อแทนประธานกรรมการ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหรือ
สรรหาเป็นกรรมการคนใหม่ประชุมร่วมกับกรรมการที่มีอยู่เดิมเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นประธาน
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการหรือ กรรมการพ้ น จากตําแหน่ งก่ อ นครบวาระ ให้ ป ระธานกรรมการ
และกรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เว้นแต่จะมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง
ในระหว่างดําเนิน การคัดเลือกประธานกรรมการตามวรรคสอง หรือในกรณี ที่ประธานกรรมการ
พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระแต่ไม่มีการคัดเลือกประธานกรรมการคนใหม่ ให้ที่ประชุมกรรมการเลือกกรรมการ
คนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการไปพลางก่อนจนกว่าจะมีประธานกรรมการคนใหม่
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกิจการของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดในมาตรา ๖
(๒) กําหนดมาตรฐานกลาง
(๓) พิจารณา ตักเตือน ปรับ หรือแก้ไขข้อความอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่าองค์กร
สื่อมวลชน องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(๔) เผยแพร่ผลการวินจิ ฉัยของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อสาธารณชน
(๕) กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

-๙(ก) คุณสมบัติของสมาชิก
(ข) การจดทะเบียนสมาชิก
(ค) การออกและการเพิกถอนใบรับรองสมาชิก
(ง) การพ้นสมาชิกภาพของสมาชิก
(จ) การส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการของสื่อมวลชน
(ฉ) การประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
(ช) การประชุมใหญ่ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
(ซ) การพิจารณาเรื่องร้องเรียน
(ฌ) การดําเนินคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชน
(ญ) การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ และการจัดการทรัพย์สิน และ
การอื่นใด ที่จําเป็นในการบริหารงานของสภาวิชาชีพสื่อมวลแห่งชาติ
(๖) พิ จารณาเรื่อ งร้ อ งเรียน ในกรณี มี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิเสรี ภ าพของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชน
ตามมาตรา ๕๖ หรือกรณีผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชนตามมาตรา ๖๒ และมีการอุทธรณ์
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนมายังคณะกรรมการ
(๗) กํากับดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไปของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๒๗ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม
วิธีการประชุม การลงมติ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่ งหรือหลายคนเป็น ผู้รับ ผิด ชอบใน
กิจการด้านต่าง ๆ ตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการได้
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ คณะกรรมการอาจขอให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ บุ ค คลใด มี ห นั งสื อ ชี้ แ จง
ข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยคํา หรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๒๙ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย
การประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด

- ๑๐ มาตรา ๓๐ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางาน ตามมาตรา ๒๙ ได้รับ
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
หมวด ๔
การประชุมใหญ่ของสภาวิชาชีพสือ่ มวลชนแห่งชาติ
_____________
มาตรา ๓๑ การประชุ ม ใหญ่ ข องสภาวิช าชี พ สื่ อ มวลชนแห่ งชาติ ได้ แ ก่ การประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ
ประจําปีและการประชุมใหญ่วิสามัญ
มาตรา ๓๒ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ สามัญ ประจําปี ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
เมษายนของทุกปี
มาตรา ๓๓ เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้
เมื่อสมาชิกมีจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อร้องขอ
เป็นหนังสือให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับคําร้องขอ เว้นแต่คณะกรรมการเห็นว่าเรื่องที่ขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณานั้นเป็นเรื่องที่
ไม่เกี่ยวกับสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติหรือไม่มีเหตุอันสมควรที่จะได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมใหญ่ของ
สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
หนั งสื อ ร้อ งขอตามวรรคสองให้ ร ะบุ โดยชั ด แจ้ งว่าประสงค์ ให้ เรีย กประชุ ม เพื่ อ พิ จารณาเรื่อ งใด
และด้วยเหตุอันสมควรอย่างใด
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อคณะกรรมการได้รับคําร้อง
ขอตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง คณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลของการไม่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญดังกล่าวโดย
ชัดแจ้งไปยังสมาชิกองค์กรใดองค์กรหนึ่งซึ่งร่วมเข้าชื่อร้องขอภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ ในกรณี
เช่น นี้ สมาชิกที่ ร่วมเข้าชื่อ ร้องขอนั้น ทั้งหมดมีสิท ธิร่วมเข้าชื่อ คัด ค้านการไม่จัด การประชุม ใหญ่ วิสามั ญ นั้ น ต่อ
ประธานกรรมการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
คําวินิจฉัยของประธานกรรมการให้เป็นที่สุด และในกรณีที่ประธานกรรมการมีคําวินิจฉัยเห็นชอบ
ด้วยกับคําคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยจากประธานกรรมการ
มาตรา ๓๕ ในการประชุมใหญ่ ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าการประชุมคราวใดประธาน
กรรมการไม่ อ ยู่ ในที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ ให้ ร องประธานกรรมการเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม
ถ้าประธานและรองประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกที่มาประชุมเลือกผู้แทนจาก
สมาชิกองค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

- ๑๑ มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๓๖ ภายใต้ บั งคั บ ของบทบั ญ ญั ติ แ ห่ งพระราชบั ญ ญั ติ นี้ การประชุ ม ใหญ่ ข องสภาวิช าชี พ
สื่อมวลชนแห่งชาติให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๕
มาตรฐานจริยธรรมสือ่ มวลชน
_____________
มาตรา ๓๗ มาตรฐานกลางที่ ค ณะกรรมการกํ าหนดตามมาตรา ๒๖ (๒) อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี เรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้
(๑) การนําเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
(๒) การนําเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลอื่น และคํานึงถึง
สิ ท ธิม นุ ษ ยชน ศั กดิ์ ศรีค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ความเป็ น ส่ วนตั ว และการคุ้ ม ครองสิ ท ธิส่ วนบุ ค คลของผู้ ที่ เกี่ย วข้ อ ง
โดยเฉพาะเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการซ้ําเติมผู้ประสบเคราะห์กรรม รวมทั้งหลีกเลี่ยง
การนํ าเสนอเนื้อ หาที่ ก่อให้ เกิด ความเกลียดชังกัน ระหว่างกลุ่มคนในชาติห รือศาสนา หรือการใช้ค วามรุนแรง
ระหว่างกัน
(๓) การนําเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องเป็นไปอย่างอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของบุคคล
หน่วยงานรัฐ เอกชน หรือองค์กรใดๆในทางที่มิชอบ
(๔) การนําเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องเป็นไปโดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ไม่เรียก รับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ อย่างมิชอบ
(๕) การนําเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องมีผู้รับผิดชอบในผลกระทบที่เกิดขึ้น ในกรณี ที่
เสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดหรือก่อให้เกิดผลกระทบ จะต้องแสดงความรับผิดชอบและประกาศการ
แก้ไขข้อบกพร่องต่อสาธารณชนในทันที
(๖) การนํ าเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องเป็ นไปตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ขัดต่อ
หลักศีลธรรมของสังคม ไม่ก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับและคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะเหนือกว่าสิ่งใด
มาตรา ๓๘ สมาชิกต้องกํากับดูแลให้องค์กรสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกของตนปฏิบัติตามมาตรฐาน
กลางตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ และต้องกํากับดูแลให้องค์กรสื่อมวลชนนั้นกํากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนที่ ปฏิ บัติงานอยู่ในองค์กรสื่อมวลชนนั้นปฏิบั ติตามมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชนโดยต้องไม่ต่ํากว่า
มาตรฐานกลางตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ และต้องพัฒนามาตรการในการกํากับดูแลกันเองทางจริยธรรม
สื่อมวลชนและส่งเสริมให้องค์กรสื่อมวลชนที่เป็ นสมาชิกของตนพั ฒ นามาตรการในการกํากับดูแลกันเองทาง
จริยธรรมสื่อมวลชนให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

- ๑๒ หมวด ๖
การส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
_____________
มาตรา ๓๙ คณะกรรมการต้องส่งเสริมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้แก่สมาชิก โดย
การจัดฝึกอบรม หรือสัมมนา หรือศึกษาดูงาน หรือดําเนินการอื่นใด เพื่อให้สมาชิกมีอุดมการณ์ ร่วมกันในการ
ประกอบวิชาชีพโดยคํานึงถึงจริยธรรม จรรณยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
มาตรา ๔๐ คณะกรรมการต้องส่งเสริมให้สมาชิกจัดการฝึกอบรม หรือสัมมนา หรือศึกษาดูงาน หรือ
ดําเนินการอื่นใด ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน
ทั้งด้านจริยธรรมและด้านวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
สมาชิกต้องจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน เกี่ยวกับการกํากับดูแลกันเองทาง
จริยธรรมสื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการกํากับดูแลกันเองของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้มีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
มาตรา ๔๑ คณะกรรมการต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบถึงมาตรฐานกลางตามพระราชบัญญัตินี้
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน องค์กรสื่อมวลชน และองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน และไม่กระทําการอันเป็นการส่งเสริม
ให้มีการฝ่าฝืนมาตรฐานกลาง และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
มาตรา ๔๒ คณะกรรมการต้องติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานกลาง มาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน และการกํากับดูแลกันเองด้านจริยธรรมสื่อมวลชนอย่างสม่ําเสมอ
มาตรา ๔๓ คณะกรรมการต้องส่งเสริม เผยแพร่และยกย่องสมาชิกที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชน และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
หมวด ๗
คณะกรรมการจริยธรรมสือ่ มวลชน
_____________
มาตรา ๔๔ ให้มีคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการและกรรมการจริยธรรมอื่นอีกจํานวนไม่น้อยกว่า.......คนตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการจริยธรรมดังต่อไปนี้
(๑) ผู้แทนจากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน จํานวน ....... คน
(๒) ผู้แทนจากสภาทนายความ จํานวนหนึ่งคน
(๓) ผู้แทนจากองค์กรด้านการเฝ้าระวังสื่อ จํานวนหนึ่งคน

- ๑๓ (๔) ผู้แทนจากสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค จํานวนหนึ่งคน
(๕) ผู้แทนจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน จํานวนหนึ่งคน
(๖) ผู้แทนจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน จํานวนหนึ่งคน
(๗) ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาชน จํานวนหนึ่งคน
(๘) ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ จํานวน............คน
ทั้งนี้ กรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนตาม (๑) ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมาแล้วไม่ต่ํากว่าสิบปี
และไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจริยธรรมสื่อมวลชน
มาตรา ๔๕ กรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนมีวาระการดํารงตําแหน่งสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
แต่จะดํารงตําแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันมิได้
ให้คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนใหม่เข้ารับหน้าที่ และให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมสื่อมวลชนใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
กรณีกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้นําความในมาตรา ๒๕ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐
(๕) ถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจริยธรรมสื่อมวลชนหรือถูกวินิจฉัยว่ากระทํ าการฝ่าฝืนจริยธรรม
สื่อมวลชน
มาตรา ๔๗ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิ จ ารณาเสนอต่อ คณะกรรมการให้ มี การส่ งเสริม สนั บ สนุ น และกํ ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชน
(๒) พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนได้รับความเสียหายจากการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
โดยฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชนตามหมวด ๑๑
(๓) พิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นการกระทําอันฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชน หรือลงโทษ
สมาชิกที่กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๘ คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน มีอํานาจหน้าที่ควบคุมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
กรณีประชาชนได้รับความเสียหายจากการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนโดยฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชนให้เป็นไปโดย
รวดเร็วและเที่ยงธรรม และมีอํานาจหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่กําหนดในพระราชบัญ ญั ตินี้หรือตามที่คณะกรรมการ
กําหนด

- ๑๔ เมื่อประธานกรรมการจริยธรรมสื่อ มวลชนไม่อยู่ห รือไม่ส ามารถปฏิ บั ติ หน้ าที่ ได้ ให้รองประธาน
กรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน ถ้าประธานกรรมการและ
รองประธานกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็น
หนังสือจากประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน
มาตรา ๔๙ ให้นําความในมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการ
จริยธรรมสื่อมวลชนด้วยโดยอนุโลม
หมวด ๘
คณะกรรมการกํากับดูแลสือ่ โดยภาคประชาชนและการรู้เท่าทันสือ่
_____________
มาตรา ๕๐ ให้มีคณะกรรมการกํากับดูแลสื่อโดยภาคประชาชนและการรู้เท่าทันสื่อ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการ จํานวนเก้าคน ได้แก่
(๑) ผู้แทนจากสภาทนายความ
(๒) ผู้แทนจากองค์กรด้านการเฝ้าระวังสื่อ
(๓) ผู้แทนจากสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
(๔) ผู้แทนจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน
(๕) ผู้แทนจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
(๖) ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาชน
(๗) ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือก จํานวนสามคน
เมื่อมีคณะกรรมการกํากับดูแลสื่อโดยภาคประชาชนและการรู้เท่าทันสื่อตามวรรคหนึ่งครบถ้วนแล้ว
ให้คณะกรรมการจัดให้กรรมการทั้งหมดมาประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการ
มาตรา ๕๑ คณะกรรมการกํากับดูแลสื่อโดยภาคประชาชนและการรู้เท่าทันสื่อ มีอํานาจและหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้เท่าทันสื่อทุกประเภทอย่างเป็นรูปธรรม
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกํากับดูแลสื่อ
(๓) ตรวจสอบ เฝ้าระวัง รับเรื่องร้องเรียนและร่วมแก้ไขปัญหาการกระทําอันไม่เหมาะสมของสื่อ
(๔) ให้ ความช่ วยเหลือ ทางกฎหมายแก่ป ระชาชนที่ ได้ รับความเสียหายจากการประกอบวิชาชี พ
สื่อมวลชนโดยฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชน
(๕) ดําเนินการและสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ
(๖) ประสานงานกับเครือข่ายภาคประชาชน

- ๑๕ มาตรา ๕๒ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลสื่อโดย
ภาคประชาชนและการรู้เท่าทันสื่อ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๕๓ ให้นําความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใช้บังคับ
แก่คณะกรรมการกํากับดูแลสื่อโดยภาคประชาชนและการรู้เท่าทันสื่อด้วยโดยอนุโลม
หมวด ๙
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
_____________
มาตรา ๕๔ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนมี เสรี ภ าพในการเสนอข่ า วและแสดงความคิ ด เห็ น
ภายใต้ข้อจํากัดตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการสื่อมวลชน หรือบุคคลอื่นใด
จะสั่งการหรือกระทําการใดให้ การเสนอข่าวผิดไปจากจริยธรรมสื่อ มวลชน หรือจํากัดการแสดงความคิ ดเห็ น
โดยอิสระมิได้
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมีหน้าที่ต้องประพฤติและปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน
ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างจะกระทําการใดที่ทําให้ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
ได้รับผลร้ายในทางใด ๆ เพราะเหตุที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยสุจริตและชอบด้วย
จริยธรรมสื่อมวลชนมิได้
มาตรา ๕๕ คําสั่งของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สั่งการต่อผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แม้คําสั่งนั้นจะชอบด้วยกฎหมาย แต่ถ้าหากการปฏิบัติตามคําสั่งจะมีผลให้
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนนั้ น ฝ่ า ฝื น จริ ย ธรรมสื่ อ มวลชนหรื อ เป็ น เหตุ ให้ ไม่ ส ามารถเสนอข่ า วหรื อ แสดง
ความคิดเห็นได้โดยอิสระ ผู้นั้นมีสิทธิปฏิเสธการปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าวได้โดยทําเป็นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผล
ไปยังผู้ออกคําสั่ง และมิให้ถือว่าเป็นการขัดคําสั่งของผู้บังคับบัญชา เว้นแต่การเสนอข่าวหรือการแสดงความคิดเห็น
นั้นเป็นการละเมิดกฎหมายหรือจะทําให้หน่วยงานที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ต้องรับผิดในทางแพ่งหรือทางอาญา
การกระทํ าใด ๆ ไม่ ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อ มของผู้ ดํ ารงตําแหน่งทางการเมื อ งหรือ เจ้าหน้ าที่
ของรั ฐ อั น เป็ น การขั ด ขวางหรื อ แทรกแซงการเสนอข่ า วหรื อ การแสดงความคิ ด เห็ น ในประเด็ น สาธารณะ
ของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชน ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การจงใจใช้ อํ า นาจหน้ า ที่ โดยมิ ช อบ เว้ น แต่ เป็ น การกระทํ า
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือจริยธรรมสื่อมวลชน

- ๑๖ หมวด ๑๐
มาตรการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพผู้ประกอบวิชาชีพสือ่ มวลชน
_____________
มาตรา ๕๖ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนถูกละเมิดเสรีภาพตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง หรือ วรรคสาม
หรื อ ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นเนื่ อ งจากมี ก ารดํ า เนิ น การอั น เป็ น การฝ่ า ฝื น มาตรา ๕๕ และประสงค์ จ ะได้ รั บ
ความคุ้มครองหรือได้รับการเยียวยา ให้ร้องเรียนเป็นหนังสือพร้อมด้วยพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ถูกละเมิด หรือได้รับความเดือดร้อน แล้วแต่กรณี
การพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๕๗ ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๕๖ คณะกรรมการจะพิจารณาวินิจฉัยเอง
หรือจะตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย เรื่องร้องเรียนดังกล่าวแทนคณะกรรมการก็ได้
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
คณะอนุ ก รรมการตามวรรคหนึ่ งจะแต่ ง ตั้ ง จากบุ ค คลซึ่ ง มิ ได้ เป็ น กรรมการก็ ได้ แต่ อ ย่ า งน้ อ ย
ต้องประกอบด้วยกรรมการซึ่งสรรหาจากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหนึ่งคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน
มาตรา ๕๘ ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
เรื่องร้องเรียน เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ทําให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลา
ได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งต้องไม่เกินสามสิบวัน และให้บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วย
มาตรา ๕๙ ในระหว่างที่คณะกรรมการยังมิได้วินิ จฉัยเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการจะพิ จารณา
ให้ ค วามช่ วยเหลื อ แก่ ผู้ ร้อ งเรี ย นเพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นตามที่ เห็ น สมควรก็ ได้ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือโดยไม่ใช่เป็นการให้กู้ยืม คณะกรรมการจะกําหนดเงื่อนไขให้ใช้คืนในภายหลังเมื่อผู้ร้องเรียน
ได้รับการชดใช้ค่าทดแทนหรือค่าเสียหายจากผู้กระทําละเมิดแล้ว หรือกําหนดเงื่อนไขอื่นใดด้วยก็ได้
ในกรณี ที่ ค วามปรากฏในภายหลั ง ว่ า ผู้ ร้ อ งเรี ย นจงใจแสดงข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น เท็ จ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการเชื่อว่าได้รับความเดือดร้อน เป็นเหตุให้ได้รับความช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมี
อํานาจเรียกให้ผู้ร้องเรียนใช้คืนพร้อมดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปี
มาตรา ๖๐ ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือ
ฝ่าฝืนมาตรา ๕๕ ให้คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยให้ผู้กระทําการฝ่าฝืนดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่ง หรือชดใช้
ความเสียหาย หรือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น และแจ้งให้ผู้กระทําการ
ฝ่ า ฝื น หน่ ว ยงานที่ ก ระทํ าการฝ่ า ฝื น หรื อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาของหน่ ว ยงานดั ง กล่ า ว หรื อ นายจ้ า ง แล้ ว แต่ ก รณี
ดําเนินการตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ผู้ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ตามวรรคหนึ่ ง ผู้ ใ ดไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการ มี สิ ท ธิ ฟ้ อ งคดี
ต่อศาลปกครองได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

- ๑๗ มาตรา ๖๑ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๕ และการ
ดําเนินการกับเรื่องดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ หรือส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน คณะกรรมการอาจดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อจัดทําข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ เจ้าของ
กิจการสื่อมวลชน หรือบุคคลอื่นใด เพื่อให้แก้ไขหรือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามควรแก่กรณีได้
หมวด ๑๑
มาตรการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
_____________
มาตรา ๖๒ ผู้ใดได้รับความเสียหายจากการกระทําของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนอันเป็นการฝ่าฝืน
จริยธรรมสื่อมวลชน และประสงค์จะได้รับความคุ้มครองหรือได้รับการเยียวยา ให้ร้องเรียนเป็นหนังสือพร้อมด้วย
พยานหลักฐานต่อคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึง
ความเสียหายและรู้ตัวผู้กระทํา
ในกรณี ต ามวรรคหนึ่ ง หากผู้ ได้ รั บ ความเสี ย หายร้ อ งเรี ย นต่ อ คณะกรรมการส่ ง เรื่ อ งดั ง กล่ า ว
ให้คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนพิจารณา ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน
ห้ามมิให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน รับ เรื่อ งร้อ งเรีย นตามวรรคหนึ่ง
ไว้พิจารณา หากในขณะยื่นเรื่องร้องเรียนนั้น ผู้ร้องเรียนได้ฟ้องผู้ถูกร้องเรียนในเรื่องเดียวกันและคดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาล
มาตรา ๖๓ ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๖๒ หากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือ
องค์กรสื่อมวลชนผู้ถูกร้องเรียนเป็นสมาชิกขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิก ให้คณะกรรมการจริยธรรม
สื่ อ มวลชนดํ าเนิ น การส่ งเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นไปยั งองค์ ก รที่ เกี่ ย วข้ อ งภายในเจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รับ เรื่อ งร้อ งเรี ย น
ดังต่อไปนี้
(๑) กรณี ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นผู้ถูกร้องเรียน ให้ส่งเรื่องร้องเรียนให้องค์กรสื่อมวลชน
ที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นปฏิบัติงานอยู่ เป็นผู้พิจารณาตามมาตรการที่กําหนดไว้ในจริยธรรมสื่อมวลชน
ขององค์กรสื่อมวลชนนั้น
(๒) กรณี องค์กรสื่อมวลชนเป็น ผู้ถูกร้องเรียน ให้ส่งเรื่องร้องเรียนให้ องค์การวิชาชีพ สื่อมวลชนที่
องค์กรสื่อมวลชนนั้นเป็นสมาชิกอยู่เป็นผู้พิจารณาดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดไว้ในจริยธรรมสื่อมวลชนของ
องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น
(๓) กรณีผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและองค์กรสื่อมวลชนเป็นผู้ถูกร้องเรียนในคราวเดียวกัน ให้ส่ง
เรื่องร้องเรียนให้องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนที่องค์กรสื่อมวลชนนั้นเป็นสมาชิกอยู่เป็นผู้พิจารณาดําเนินการตาม
มาตรการที่กําหนดไว้ในจริยธรรมสื่อมวลชนขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น
การพิ จารณาเรื่องร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง หากมาตรการที่ กําหนดไว้ในจริยธรรมสื่อมวลชนของ
องค์กรสื่อมวลชน หรือองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน แล้วแต่กรณี ไม่ได้กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาไว้ ให้องค์กร
สื่อมวลชนหรือองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น พิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
เรื่องร้องเรียน เว้นแต่มีเหตุจําเป็นและสมควร ให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน

- ๑๘ สิ บ ห้ า วั น และให้ ร ายงานผลการพิ จ ารณาให้ ค ณะกรรมการจริย ธรรมสื่ อ มวลชนทราบภายในเจ็ ด วั น นั บ แต่
การพิจารณาแล้วเสร็จ
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนเห็นว่าจริยธรรมสื่อมวลชนขององค์กร
สื่อมวลชน หรือองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนดังกล่าวกําหนดไว้ ต่ํากว่ามาตรฐานกลาง ที่คณะกรรมการกําหนดตาม
มาตรา ๒๖ (๒) ให้คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนแจ้งให้องค์กรสื่อมวลชน หรือองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน
ดังกล่าวพิจารณาดําเนินการกับเรื่องร้องเรียนนั้นโดยถือตามมาตรฐานกลางที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๒๖
(๒) เป็นเกณฑ์การพิจารณา
คู่กรณีผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของขององค์กรสื่อมวลชน หรือองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน แล้วแต่
กรณี มีสิทธิอุทธรณ์คําวินิจฉัยเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
ทราบถึงคําวินิจฉัยนั้น โดยองค์กรสื่อมวลชน หรือองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนต้องแจ้งสิทธิอุทธรณ์ ให้คู่กรณี ทราบ
ในคําวินิจฉัย และคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับอุทธรณ์ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิคู่กรณีในการใช้สิทธิทางศาล
มาตรา ๖๔ หากองค์กรสื่อมวลชนหรือองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนเพิกเฉยไม่ดําเนินการตามมาตรา
๖๓ ให้คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน มีอํานาจดําเนินการสอบสวนในเรื่องนั้นต่อไปจนได้ข้อยุติ แต่จะต้องไม่
เกินสามสิบวันนับแต่กําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๖๓ วรรคสองสิ้นสุดลงและคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนได้
ทราบถึงพฤติการณ์เช่นว่านั้น
เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนพิจารณาแล้วเสร็จ ให้แจ้งผลการพิจารณาและคําวินิจฉัยให้
องค์กรสื่อมวลชนหรือองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นทราบและปฏิบัติตาม ในกรณีเช่นนี้หากองค์กรสื่อมวลชนหรือ
องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัย ให้คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน แจ้งไปยัง
คณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาประกาศเผยแพร่ผลการพิจารณาและคําวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าว ให้
ประชาชนทราบ
คู่กรณีผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน มีสิทธิอุทธรณ์คําวินิจฉัย
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงคําวินิจฉัยนั้น โดยคณะกรรมการจริยธรรม
สื่อมวลชนต้องแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้คู่กรณีทราบในคําวินิจฉัย และคณะกรรมการต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิคู่กรณีในการใช้สิทธิทางศาล
มาตรา ๖๕ หากคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนมีคําวินิจฉัยว่า มีการฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชน
และการฝ่าฝืนนั้นก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ให้คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชน ให้เสนอเรื่องไปยังสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชนแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนดําเนินการให้องค์กรสื่อมวลชนที่ผู้ฝ่าฝืนจริยธรรม
สื่อมวลชนนั้นปฏิบัติงานอยู่ เพิกถอนบัตรประจําตัวผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนของผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชนนั้น
หากองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนเพิกเฉยไม่ดําเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
พิจารณาเพิกถอนใบรับรองสมาชิกขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น

- ๑๙ (๒) กรณี อ งค์ ก รสื่ อ มวลชนเป็ น ผู้ ฝ่ าฝื น จริ ย ธรรมสื่ อ มวลชน ให้ แ จ้ งไปยั งคณะกรรมการเพื่ อ ให้
คณะกรรมการพิจารณาประกาศเผยแพร่ผลการพิจารณาและคําวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวให้สาธารณชนทราบ
ทั้งนี้ การดําเนินการดังกล่าวไม่ตัดสิทธิคณะกรรมการในการกําหนดโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๗๑
มาตรา ๖๖ การประกาศผลการพิจารณาและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง
และมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) ผู้ใดจะนําไปเป็นเหตุฟ้องร้องคณะกรรมการหรือบุคคลใดในทางแพ่งหรือทางอาญามิได้
มาตรา ๖๗ เรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๖๒ ที่ผู้ถูกร้องเรียนไม่ได้เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติ ให้คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนดําเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนนั้น โดยพิจารณาตามมาตรฐาน
กลางที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๒๖ (๒) และให้นําความในมาตรา ๖๔ มาใช้บังคับแก่กรณี นี้ด้วยโดย
อนุโลม
มาตรา ๖๘ ถ้าการฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชนนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนกระทําไปตามคําสั่ง
ของเจ้าของกิจการสื่อมวลชนหรือผู้บังคับบัญชา ให้ถือว่าเจ้าของกิจการสื่อมวลชนที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
ปฏิบั ติงานอยู่ หรือ ผู้บั งคั บ บั ญ ชาของผู้ ประกอบวิชาชีพ สื่อ มวลชนผู้นั้ น กระทํ าการฝ่ าฝื นและต้ อ งร่วมรับผิด
ในความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
มาตรา ๖๙ ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๖๒ ให้นําความในมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๑๒
บทกําหนดโทษ
_____________
มาตรา ๗๐ คณะกรรมการอาจส่ งคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการตามหมวด ๑๐ หรื อ คํ าวิ นิ จ ฉั ย
ของคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนตามหมวด ๑๑ ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ดําเนินการกับผู้ถูกร้องเรียนตามกฎหมายของ กสทช. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้
มาตรา ๗๑ โทษปรับทางปกครอง มีดังต่อไปนี้
(๑) โทษปรับทางปกครองชั้น ๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
(๒) โทษปรับทางปกครองชั้น ๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
(๓) โทษปรับทางปกครองชั้น ๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
มาตรา ๗๒ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับทางปกครองชั้น ๑
มาตรา ๗๓ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ (๕) ต้องระวางโทษปรับทางปกครองชั้น ๒
มาตรา ๗๔ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ (๔) ต้องระวางโทษปรับทางปกครองชั้น ๓

- ๒๐ บทเฉพาะกาล
_____________
มาตรา ๗๕ ในการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ให้กําหนดขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการเป็นสามระยะ ดังต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ง นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๑
ทําหน้าที่สรรหาบุคคลผู้สมควรเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ประกอบด้วย
(๑) ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนด้ านวิท ยุ ก ระจายเสี ย ง ด้ านวิท ยุ โทรทั ศ น์ ด้ านสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์
ด้านสื่อออนไลน์ ด้านโฆษณา ด้ านข่าว ด้านบั น เทิ ง ด้านละหนึ่ งคน และผู้ประกอบวิชาชีพ สื่ อมวลชนในส่วน
ภูมิภาค จํานวนหนึ่งคน จากรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐ ที่องค์การวิชาชีพ
สื่อมวลชนเสนอ
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสรรหาจากผู้เชี่ยวชาญ ดังต่อไปนี้
(ก) ด้านนิเทศศาสตร์ จํานวนสองคน
(ข) ด้านกฎหมาย จํานวนหนึ่งคน
(ค) ด้านสังคม จํานวนสองคน
(ง) ด้านอื่น ๆ จํานวนหนึ่งคน
(๓) ผู้แทนผู้บริโภค จํานวนหนึ่งคน
ให้คณะกรรมการในระยะที่หนึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่งสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้
บังคับ และเมื่อกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งสิ้นสุดลงให้รักษาการไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
ให้ ก ระทรวงวัฒ นธรรมทํ าหน้ าที่ ห น่ วยงานธุรการของคณะกรรมการในระยะที่ ห นึ่ งจนกว่าจะมี
สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติในระยะที่สองตามพระราชบัญญัตินี้
ระยะที่ ส อง เมื่ อ คณะกรรมการสภาวิช าชี พ สื่ อ มวลชนแห่ งชาติ ในระยะที่ ห นึ่ งพ้ น จากตํ าแหน่ ง
ตามวาระ ให้สมาชิกคัดเลือกกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติตามมาตรา ๑๙ (๒) โดยต้องประกอบด้วยผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนด้านต่าง ๆ ที่เคยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในระยะที่หนึ่ง ตาม (๑) จํานวนสี่คนเป็น
กรรมการในระยะที่สอง
ให้คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๑ เป็นผู้สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทน
ผู้บริโภคตามมาตรา ๑๙ (๓) และ (๔) และให้นําความในมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับด้วย
ระยะที่ ส าม เมื่ อ คณะกรรมการสภาวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนแห่ งชาติ ใ นระยะที่ ส องพ้ น จากตํ าแหน่ ง
ตามวาระให้คณะกรรมการในระยะที่สองรักษาการไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และให้มีการ
คัดเลือกและสรรหากรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑
และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
..................................
นายกรัฐมนตรี

