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ทําเนียบรายชื่อองคกรสมาชิก
สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย

สมาชิก             องคกรรวมลงนามจัดตั้ง

สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3  ( 10 เม.ย.52 )

สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก  ( 10 เม.ย.52 )

บมจ. อสมท    ( 10 เม.ย.52 )

สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย  ( 10 เม.ย.52 )

สถานีโทรทัศน Thai PBS   ( 10 เม.ย.52 )

บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอปอเรชั่น  ( 10 เม.ย.52 )

สถานีขาว TNN (บมจ. ทรูวิชั่นส)  ( 10 เม.ย.52 )

บริษัท สํานักขาว ไอเอ็นเอ็น จํากัด  ( 10 เม.ย.52 )

บริษัท สํานักขาว ทีนิวส จํากัด  ( 10 เม.ย.52 )

สถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ( 10 เม.ย.52 )

บมจ. มีเดีย ออฟมีเดียส   ( 20 ต.ค.52 )

บมจ. สยามอินเตอร มัลติมีเดีย  ( 20 ต.ค.52 )

สมาชิกสามัญ

สถานีโทรทัศน Voice TV  เปนสมาชิก 25 ม.ค.54 

บริษัท มหาชัย เคเบิล ทีวี จํากัด เปนสมาชิก 26 เม.ย.54

บริษัท เจริญเคเบิล ทีวี จํากัด  เปนสมาชิก 26 เม.ย.54

สถานีโทรทัศน สปริงนิวส  เปนสมาชิก 26 เม.ย.54
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สารบัญ

บันทึกเจตนารมณการจัดตั้งสภาวิชาชีพ  ๑
ทําเนียบรายชื่อองคกรสมาชิก 
สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย  ๒ 

เกี่ยวกับสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย

ธรรมนูญสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย ๔
• ขอบังคับจริยธรรม
สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย  ๒๐
• วิธีพิจารณาเรื่องรองเรียน
สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย  ๒๖
• ขอบังคับวาดวยการเปนสมาชิก
สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย  ๔๒
• แบบฟอรมใบสมัครสมาชิก 
สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย  ๔๕
• ประกาศเรื่องคาธรรมเนียมสมาชิก 
สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย  ๕๐
• แนวปฎิบัติ : การใชสื่อสังคมออนไลน
ของสื่อมวลชน     ๕๑
ปฎิญญาสากลวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชน  ๕๖
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ธรรมนูญสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย

พ.ศ. ๒๕๕๒

ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๒

ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ ไดมีบทบัญญัติสนับสนุนการจัดตั้งกลไก

ควบคุมกันเองทางดานจริยธรรมขององคกรวิชาชีพทางดาน

กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน นอกจาก

นี้ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรา ๓๙ ยังสงเสริมให

มีการรวมกลุมของผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เก่ียวกับ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เพื่อทําหนาที่จัดทํา

มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและ

ควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใตมาตรฐาน

ทางจริยธรรม นับวาเปนการยกระดับผูประกอบวิชาชีพวิทยุ

กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนใหเปนที่ยอมรับมากขึ้น โดยการ

สงเสริมใหมีการจัดตั้งองคกรอิสระทําหนาที่ควบคุมกันเองในหมู

ผูประกอบวิชาชีพขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพื่อ

สงเสริมเสรีภาพ ความรับผิดชอบ สถานภาพผูประกอบวิชาชีพ

และกิจการวิทยุกระจายสียงและวิทยุโทรทัศน ตลอดจนสงเสริม

สนับสนุนสิทธิการใชสื่อกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพื่อการ

รับรูขาวสาร และการแสดงความคิดเห็นของพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข

 ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพขาววิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน ทั้งในสวนของเจาของสถานี ผูไดรับใบอนุญาต 

บรรณาธิการขาว ผูอํานวยการหรือหัวหนาฝายขาว หรือผูมี
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อํานาจทําการแทนของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมทั้งผูแทนสมาคมนักขาว

วิทยุและโทรทัศนไทย ไดประชุมกันเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน 

๒๕๕๒ ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด กรุงเทพฯ พรอมทั้งลงนาม

ทายบันทึกความเขาใจใหจัดทําธรรมนูญฉบับนี้ เพื่อสถาปนา       

สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย ขึ้น 

 ขอ ๑ ธรรมนูญนี้    เรียกวา   “ธรรมนูญสภาวิชาชีพขาว

วิทยุและโทรทัศนไทย พ.ศ. ๒๕๕๒”

 ขอ ๒ ธรรมนูญนี้ใหใชบังคับถัดจากวันประกาศเปนตน

ไป

 ขอ ๓ ธรรมนูญจะมีผลผูกพันตามกฎหมาย         เฉพาะ

กรณีที่ขอความที่มีการระบุถึงเทานั้น
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หมวด ๑
บททั่วไป

 ข้อ ๔ ใหมีองคกรอิสระควบคุมกันเอง      เรียกชื่อวา 

สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย ชื่อยอวา “ส.ข.ว.ท.” 

ชื่อภาษาอังกฤษวา “The News Broadcasting Council of   

Thailand” ชื่อยอวา “NBCT”

 ขอ ๕ องคกรสมาชิก   ซึ่งเปนสมาชิกของสภาวิชาชีพ

ขาววิทยุและโทรทัศนไทย รวมทั้งผูประกอบวิชาชีพขาววิทยุและ

โทรทัศนในสังกัดองคกรสมาชิก ยอมรับ ผูกพันและปฏิบัติตาม

ธรรมนูญฉบับนี้ โดยเครงครัด

 ขอ ๖ ในธรรมนูญนี้

 “วิทยุ” หมายถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือรายการ

ทางสถานีวิทยุ ทั้งนี้ ใหรวมถึงการทําใหปรากฏเปนเสียง เพื่อ

สื่อความหมายดวยวิธีอื่นใด ที่เปนการเสนอขาวโดยทั่วไปและ

ความคิดเห็น โดยสถานีหรือรายการนั้นดวย

 “โทรทัศน” หมายถึง สถานีวิทยุโทรทัศน หรือรายการ

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน รวมทั้งการกระจายสัญญาณวิทยุ

โทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิกและการกระจายสัญญาณวิทยุ

โทรทัศนผานดาวเทียม ทั้งนี้ ใหรวมถึงการทําใหปรากฏเปนเสียง

และภาพ เพื่อสื่อความหมายดวยวิธีอื่นใด ที่เปนการเสนอขาว

โดยทั่วไปและความคิดเห็น โดยสถานีหรือรายการนั้นดวย

 “สภาวิชาชีพ” หมายถึง สภาวิชาชีพขาววิทยุและ

โทรทัศนไทย

 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสภาวิชาชีพ

ขาววิทยุและโทรทัศนไทย

 “กรรมการ” หมายถึง กรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุ
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และโทรทัศนไทย

 “สมาชิก” หมายถึง องคกรสมาชิกสภาวิชาชีพขาววิทยุ

และโทรทัศนไทย และผูประกอบวิชาชีพขาวในองคกรสมาชิกนั้น

ดวย

 “ผูประกอบวิชาชีพขาว” หมายถึง เจาของสถานี ผูได

รับใบอนุญาตประกอบกิจการ บรรณาธิการ ผูอํานวยการหรือ

หัวหนาฝายขาว และใหหมายความรวมถึง ผูประกอบการดาน

ขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนและผูปฏิบัติงานดาน

ขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนดวย

 “ผู  ป ฏิ บัติ งานข  าววิท ยุกระจาย เสี ยงและวิทยุ

โทรทัศน” หมายถึง บรรณาธิการ หัวหนากองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการบริหารหรือตําแหนงควบคุมและดําเนินการงาน

กองบรรณาธิการหรือรายการขาวที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น และให

หมายความรวมถึง ผูสื่อขาว ผูเขียนขาว ผูเขียนบท ผูถายภาพ 

ผูตัดตอภาพผูจัดทํากราฟฟก ผูประกาศขาว พิธีกร ผูที่ทํางาน

อยูในกองบรรณาธิการหรือฝายขาวหรือรายการขาว ผูที่ทํางาน

เกี่ยวเนื่องกับการผลิตและออกอากาศขาว หรือบุคคลอื่นตามที่

สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยกําหนด

 ขอ ๗ สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย            มี

วัตถุประสงค  ดังตอไปนี้

 (๑) สงเสริมผูประกอบวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน ให

มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพ เพื่อ

ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของสมาชิก ผูประกอบวิชาชีพขาว และผู

ปฏิบัติงานขาว

 (๒) สงเสริมเสรีภาพและสนับสนุนสิทธิการรับรูขาวสาร 

การแสดงความคิดเห็นของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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 (๓) สงเสริม  และพัฒนาการประกอบวิชาชีพขาววิทยุ

กระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศน

 ขอ ๘ สภาการวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย       มี

อํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้

 (๑) กํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่  ของสมาชิก   และผู

ประกอบวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนในสังกัดสมาชิกใหเปน

ไปตามขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพ และขอบังคับหรือ

ระเบียบปฏิบัติอื่น ซึ่งตราขึ้นตามธรรมนูญนี้ หรือตามที่คณะ

กรรมการกําหนด

 (๒) ใหการศึกษาอบรมดานวิชาการ      แกผูประกอบ

วิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนตามความจําเปน

 (๓) เผยแพรประกาศ   รายงานการประชุม    งานคํา

วินิจฉัย และคําสั่งของสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยตอ

สาธารณะเปนประจํา

 (๔) ใหคําแนะนําหรือขอเสนอแนะ  ในการปฏิบัติงาน

ตามหลักวิชาชีพแกสมาชิก

 ขอ ๙  สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย อาจมีราย

ไดดังตอไปนี้

 (๑) คาบํารุงจากสมาชิก

 (๒) ทรัพยสินในกรณีที่มีผูบริจาคให     เพื่อดําเนินการ

ตามวัตถุประสงค

 (๓) รายไดอื่นจากการดําเนินการตามวัตถุประสงค

 (๔) ดอกผลจากทรัพยตาม (๑) (๒) และ (๓)

 (๕) เงินทุนจากกองทุนพัฒนา       กิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศนเพื่อประโยชนสาธารณะ หรือกองทุนที่เรียก

ชื่ออื่น แตมีวัตถุประสงคทํานองเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติ

องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
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วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

หมวด ๒
สมาชิก     

 ข้อ ๑๐ สมาชิกแบงเปน ๒ ประเภท คือ

 (๑) สมาชิกกอตั้งไดแก สมาชิกที่ผูบริหาร เจาของหรือ

บรรณาธิการขาวผูมีอํานาจเต็มของสถานีวิทยุหรือโทรทัศนหรือ

รายการขาวและรายการที่เกี่ยวเนื่องกับขาว หรือสมาคมวิชาชีพ

ดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ไดลงนามในบันทึก

เจตนารมณของผูประกอบวิชาชีพ เรื่องการจัดตั้งสภาวิชาชีพ

ขาววิทยุและโทรทัศนไทย เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ ณ 

โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด กรุงเทพ และยังคงดําเนินกิจการขาววิทยุ

กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนนั้นอยูตอเนื่องตลอดมา

 (๒) สมาชิกสามัญ ไดแก องคกรสมาชิกที่ไดรับอนุมัติ

ใหเปนสมาชิก ตามขอบังคับสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน

ไทย

 ขอ ๑๑  สมาชิกมีหนาที่ดังตอไปนี้  

 (๑)  สนับสนุนกิจกรรมของสภาวิชาชีพ             และการ

ปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการ

 (๒) สงเสริม          และควบคุมผูประกอบวิชาชีพขาว

วิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนในสังกัดใหปฏิบัติตามขอ

บังคับสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย  วาดวยจริยธรรม

แหงวิชาชีพ และขอบังคับหรือระเบียบปฏิบัติอื่น ซึ่งตราขึ้นตาม

ธรรมนูญหรือตามที่คณะกรรมการกําหนด รวมทั้งสงเสริมให

สมาชิกจัดทําแนวปฏิบัติทางจริยธรรมของแตละองคกร โดยใหมี

เนื้อหาสอดคลองกับขอบังคับจริยธรรมแหงวิชาชีพ

 สมาชิกและผูประกอบวิชาชีพขาววิทยุกระจายเสียง
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และวิทยุโทรทัศน ตองปฏิบัติตามขอบังคับ สภาวิชาชีพขาววิทยุ

และโทรทัศนไทยวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพ และขอบังคับหรือ

ระเบียบปฏิบัติอื่นโดยเครงครัด

 สมาชิกและผูประกอบวิชาชีพที่สังกัดสมาชิก ฝาฝนขอ

บังคับสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยวาดวยจริยธรรมแหง

วิชาชีพ และขอบังคับหรือระเบียบปฏิบัติอื่น ถือวา ประพฤติผิด

จริยธรรมแหงวิชาชีพและใหบังคับตามหมวด ๕

 ขอ ๑๒ สมาชิก พนจากสมาชิกภาพเมื่อ

 (๑)  ลาออก

 (๒)  เลิกกิจการ หรือตองคําพิพากษาถึงที่สุด      ใหเลิก

กิจการ

 (๓)  ยุติการออกอากาศ

 (๔) ไมปฏิบัติตามมติ   ของสภาวิชาชีพขาววิทยุและ

โทรทัศนไทย   และคณะกรรมการมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสามในสี่ของคณะกรรมการทั้งหมดใหพนจากสมาชิกภาพ

 การพนสมาชิกภาพตาม (๓) ใหสมาชิกยังคง

สถานภาพสมาชิกตอไปอีก ๖  เดือน หากไมสามารถหรือ

ประสงคจะกลับมาออกอากาศภายในระยะเวลาดังกลาว ให

สมาชิกภาพสิ้นสุดลง

หมวด ๓
คณะกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย

ขอ ๑๓ ใหสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย       มี

กรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสภาวิชาชีพขาว

วิทยุและโทรทัศนไทย” จํานวน ไมเกินสิบเกาคน ประกอบดวย

กรรมการที่มาจากผูประกอบวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไม
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เกินสิบสองคน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในสาขาอาชีพตางๆ 

อีกเจ็ดคน ทั้งนี้ กรรมการจะตองไมเปนขาราชการที่มีตําแหนง

หรือเงินเดือนประจํา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่น พนักงานทองถิ่น พนักงานหรือลูกจางของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ ยกเวนขาราชการบํานาญ

 กรรมการที่มาจากผูประกอบวิชาชีพขาววิทยุและวิทยุ

โทรทัศนใหถือเกณฑสัดสวนดังตอไปนี้

 (๑) เจาของ หรือผูบริหาร หรือผูประกอบการ หรือผูได

รับใบอนุญาต ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือไมเกิน สี่คน

 (๒) บรรณาธิการ    หรือตัวแทนผูมีอํานาจ  จากกอง

บรรณาธิการ ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือไมเกิน สี่คน

 (๓) ผูปฏิบัติงานขาวหรือผูประกาศขาว      ในสังกัด

สมาชิก ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือไมเกิน สี่คน

 ใหกรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) มาจากกลุมผู

ประกอบการขาววิทยุและโทรทัศนไมเกินกลุมองคกรละหนึ่งคน  

และในแตละประเภทตองมีผูประกอบวิชาชีพจากสมาชิกกอตั้ง

เกินกวากึ่งหนึ่ง

 (๔) ใหกรรมการตาม  (๑)  (๒)  และ (๓) เลือกผูทรง

คุณวุฒิ  อีกเจ็ดคน จากสาขาอาชีพตอไปนี้ ไดแก กฎหมาย 

วิชาการดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน สิทธิมนุษย

ชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เด็ก-สตรีหรือผูดอยโอกาส องคกร

คุมครองผูบริโภค และองคกรวิชาชีพอื่น 

 ในกรณีจําเปน อาจไมนําคุณสมบัติของคณะกรรมการ

ตามวรรคแรก มาใชบังคับกับการไดมาซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) 

(๓) และ (๔) แตตองไมเกินสี่คน และไมเปนขาราชการการเมือง

 ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกกันเองเพื่อดํารง
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ตําแหนงประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยคนหนึ่ง 

รองประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยสองคน และ

เลขาธิการคนหนึ่ง กับกรรมการตําแหนงอื่นตามความจําเปน 

และเหมาะสม

 ใหประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย เปน

ผูกระทําการแทนสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนในการติดตอ

กับบุคคลภายนอก แตประธานอาจมอบหมายเปนหนังสือให

กรรมการอื่นกระทําการแทนตนเฉพาะในกิจการใดก็ได

 ใหรองประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย

คนที่หนึ่งหรือคนที่สองกระทําการแทนเมื่อประธานสภาวิชาชีพ

ขาววิทยุและโทรทัศนไทยหรือรองประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุ

และโทรทัศนไทยคนที่หนึ่งไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดแลว

แตกรณี  หากประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยหรือ

รองประธานสภาวิชาชีพ

ขาววิทยุและโทรทัศนไทยคนที่หนึ่งและคนที่สองไมอยู   หรือไม

อาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการผูมีอาวุโสสูงสุดปฏิบัติหนาที่

แทนเปนการชั่วคราว

 ใหเลขาธิการมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการทั้งปวงของ

สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย

 วิธีการไดมาซึ่งกรรมการในวรรคสอง ใหเปนไปตามขอ

บังคับสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย

 ขอ ๑๔ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงสองป   นับ

แตวันที่ไดรับการเลือกตั้งตามขอ ๑๓ วรรคสาม และจะดํารง

ตําแหนงเกินกวาสองวาระติดตอกันไมได

 ขอ ๑๕ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ

 (๑) ออกตามวาระ
 (๒) ตาย
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 (๓) ลาออก
 (๔) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๒
 (๕) องคกรที่สังกัดหยุดดําเนินกิจการ     หรือกรรมการ
จากองคกรนั้นยายสังกัดเฉพาะกรณีกรรมการที่มาจากขอ ๑๓ 
(๑) (๒) และ (๓)
 (๖) ประพฤติชั่วอยางรายแรง       และคณะกรรมการมี
มติ     ใหพนจากตําแหนง ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ 
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
 (๗) ถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย
 (๘) ตองจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด    ใหจําคุก  เวน
แตความผิดอันเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ หรือความผิดอันได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 (๙) เปนผูไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ    
หรือเปนผูวิกลจริต จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ

 ขอ ๑๖ กรณีที่มีกรรมการ      พนจากตําแหนงกอนครบ

วาระ     ใหดําเนินการใหมีผูมาดํารงตําแหนงแทน ตามประเภท

ของกรรมการที่พนจากตําแหนงในขอ ๑๒ เวนแตวาระที่เหลืออยู

ไมถึงหกสิบวันและใหกรรมการที่ไดรับเลือกใหมอยูในตําแหนง

ตามวาระของกรรมการ ซึ่งตนแทน

 ขอ ๑๗ ใหมีการประชุมคณะกรรมการ    อยางนอยทุก

สองเดือน และกรรมการจะมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาประชุม

แทนมิได

 ประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยอาจ

เรียกประชุมเมื่อมีเหตุผลสมควร หรือโดยคํารองขอของกรรมการ

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดก็ได

 การประชุมของคณะกรรมการ  ตองมีจํานวนไมนอย

กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเปนองคประชุม 

และใหประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยทําหนาท่ี

ประธานการประชุม

 การลงมติของท่ีประชุมคณะกรรมการใหถือเสียงขาง
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มากของที่ประชุม เวนแตการลงมติเพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกหรือผู

ประกอบวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนในสังกัด ประพฤติผิดขอ

บังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพ ตองใชคะแนนเสียงไมนอย

กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู และตองเปนการ

ประชุมลับ

 ขอ ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้

 (๑) บริหารกิจการของ              สภาวิชาชีพขาววิทยุและ

โทรทัศนไทย   ตามวัตถุประสงค

 (๒) พิจารณาการเปนสมาชิก

 (๓) แตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ   คณะอนุกรรมการ

หรือคณะทํางาน เพื่อใหคําแนะนําปรึกษาหรือชวยทํากิจการ

หรือพิจารณาเรื่องที่ไดรับมอบหมายตามวัตถุประสงคของสภา

วิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย เวนแตกิจการที่มีลักษณะหรือ

สภาพที่สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยไมอาจมอบหมาย

ใหกระทําแทนได

 (๔) ออกขอบังคับ      สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน

ไทยวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน และขอ

บังคับอื่น ตามที่กําหนดในธรรมนูญนี้ รวมทั้งขอบังคับตามที่

คณะกรรมการกําหนด

 (๕) พิจารณาและวินิจฉัยปญหาและขอขัดแยง      หรือ

ปญหาใดที่มิไดตราไวในธรรมนูญนี้หรือปญหาการบังคับใช

ธรรมนูญนี้ คําวินิจฉัยดังกลาวใหเปนที่สุด

หมวด ๔
การพิจารณาเรื่องรองเรียน

ขอ ๑๙ ผูไดรับความเสียหายจากขอความ   เสียง หรือ
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ภาพ  ที่ปรากฏในขาว หรือรายการขาวที่ผลิตโดยสมาชิกหรือ

จากพฤติกรรมของผู ประกอบวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนท่ี

สังกัดสมาชิก ซึ่งผูเสียหายเห็นวาขัดตอขอบังคับสภาวิชาชีพขาว

วิทยุและโทรทัศนไทยวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพ ใหแจงเปน

หนังสือพรอมดวยพยานหลักฐานตอสถานีหรือผูผลิตรายการน้ัน

โดยตรงเสียกอน เพื่อใหสถานีหรือรายการนั้นดําเนินการบรรเทา

ความเสียหายตามควรแกกรณี

 ขอ ๒๐ เมื่อผูเสียหายไดดําเนินการตามขอ ๑๙ แลวถูก

ปฏิเสธ    หรือเพิกเฉยที่จะดําเนินการใด ๆ จากสถานีหรือผูผลิต

รายการซึ่งเปนมูลเหตุใหเกิดความเสียหาย หรือเมื่อผูเสียหาย

เห็นวาการบรรเทาความเสียหายของสถานีหรือผูผลิตรายการ

ตามขอ ๑๙ ไมเปนที่พอใจจนเห็นไดชัด ผูเสียหายมีสิทธิรอง

เรียนเปนหนังสือพรอมดวยพยานหลักฐานตอคณะกรรมการได 

ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดรับทราบความเสียหายนั้น 

 การยื่นเรื่องรองเรียนใหทําตามแบบที่คณะกรรมการ

กําหนด

 ขอ ๒๑ เรื่องที่คณะกรรมการ  จะรับไวพิจารณาดําเนิน

การ มีหลักเกณฑดังนี้

 (๑) เรื่องที่ไดรับคํารองเรียนจากผูเสียหาย  ตามขอ ๒๐ 

หรือ

 (๒) เรื่องที่คณะกรรมการเห็นวาเปนเรื่องสําคัญ      หรือ

มีเหตุอันควรสงสัย เกี่ยวกับขอความ ภาพ หรือเสียง   ที่ปรากฏ

ในสถานีหรือรายการที่เปนสมาชิก หรือจากพฤติกรรมของผู

ประกอบวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนที่สังกัดสมาชิก ขัดตอขอ

บังคับสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยวาดวยจริยธรรมแหง

วิชาชีพ  

 ถาคณะกรรมการมีมติไมรับเรื่องไวพิจารณา ก็ใหแจง
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ใหผูกลาวหารองเรียนทราบพรอมดวยเหตุผล         ผูกลาวหา

รองเรียนมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน

นับแตวันรับทราบคําวินิจฉัย เมื่อคณะกรรมการไดวินิจฉัยไปเปน

ประการใดแลวใหถือเปนที่สุด

 ขอ ๒๒ คณะกรรมการ          อาจไมรับเรื่องรองเรียนไว

พิจารณาดําเนินการในกรณีดังตอไปนี้

 (๑) เรื่องที่ศาลรับฟองในประเด็นเดียวกัน     และอยูใน

ระหวางการพิจารณาของศาล หรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่ง

เด็ดขาดแลว หรือ

 (๒) เรื่องที่มีขอกลาวหา   หรือประเด็นเดียวกับ       เรื่อง

ที่คณะกรรมการไดวินิจฉัยเปนที่สุดไปแลวและไมมีพยานหลัก

ฐานใหมซึ่งเปนสาระสําคัญแหงขอกลาวหา หรือ

 (๓) เรื่องที่ลวงเลยมาแลวเกินสามสิบวัน     นับแตวันที่

ผูเสียหายทราบเรื่อง หรือเกินเกาสิบวันนับแตวันเกิดเหตุ เวนแต

คณะกรรมการจะเห็นวาเปนเร่ืองสําคัญเก่ียวของตอประโยชน

สาธารณะ หรือมีผลกระทบตอเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพขาววิทยุ

และโทรทัศน

 ขอ ๒๓ เมื่อคณะกรรมการมีมติ   ใหรับเรื่องไวพิจารณา  

ในการพิจารณาตรวจสอบ   และดําเนินการในเรื่องที่มีการกลา

วหารองเรียน หากคณะกรรมการไมดําเนินการเอง ใหกระทํา

ดังนี้ 

        (๑) สงเรื่องใหคณะอนุกรรมการ     รับเรื่องราวรองทุกข

ดําเนินการแทน หรือ

        (๒) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจใหดําเนินการ

     การปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการรับเร่ืองราวรอง

ทุกขหรือคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่อง  เปนไปตามขอบังคับสภา

วิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยวาดวยการนั้น
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 ขอ ๒๔ เมื่อคณะอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข  หรือ

คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่อง ไดตรวจสอบและดําเนินการเสร็จ

สิ้นแลว ใหแจงผลการพิจารณาใหคูกรณีทราบภายในสามสิบ

วันนับแตวันที่พิจารณาเสร็จ หากคูกรณีฝายหนึ่งฝายใด เห็น

วายังมีพยานหลักฐานหรือเหตุผลอื่นที่ยังไมไดพิจารณา ใหยื่น

คําคัดคานตอคณะอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข หรือคณะ

อนุกรรมการเฉพาะเรื่องแลวแตกรณีภายในยี่สิบวันนับแตวันท่ี

ไดรับทราบผลการพิจารณา 

 ในกรณีที่มีการคัดคานผลการพิจารณาตามวรรค

แรก ใหคณะอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข        หรือคณะ

อนุกรรมการเฉพาะเรื่องสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการรับอุทธรณ

พิจารณาตอไปโดยเร็ว ถาไมมีการคัดคานใหสงเรื่องใหคณะ

กรรมการวินิจฉัยตอไป

 ขอ ๒๕ ใหคณะกรรมการ                 ตั้งคณะอนุกรรมการ     

พิจารณาอุทธรณขึ้นมาคณะหนึ่ง ประกอบดวย กรรมการสภา

วิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย และจะมีผูทรงคุณวุฒิตามที่

คณะกรรมการกําหนดดวยหรือไมก็ได รวมแลวจํานวนไมเกิน

เจ็ดคน เพื่อพิจารณาและดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงและ

พยานหลักฐาน ในกรณีที่มีการคัดคานผลการพิจารณาของคณะ

อนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข หรือคณะอนุกรรมการเฉพาะ

เรื่อง ตามขอ ๒๔

 เมื่อพิจารณาเสร็จแลวใหคณะอนุกรรมการพิจารณา

อุทธรณสงเรื่องใหคณะกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและ

โทรทัศนไทยพิจารณาตอไป

 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและ

โทรทัศนไทยถือเปนที่สุด
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หมวด ๕
ความรับผิดทางจริยธรรม

ขอ ๒๖ เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยวา                   สมาชิก     

หรือผู ประกอบวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนในสังกัดสมาชิก

ละเมิดหรือประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพใหคณะกรรมการมี

อํานาจดังตอไปนี้

 (๑) แจงเปนหนังสือใหสถานี   หรือผูผลิตรายการที่ถูก

รองเรียน เผยแพรขอความเสียงหรือภาพตามที่ผูรองเรียนหรือ

ไดรับความเสียหายตองการในระยะเวลาและชวงเวลาที่เหมาะ

สมภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับคําวินิจฉัยนั้นโดยสภาวิชาชีพ

ขาววิทยุและโทรทัศนไทยและผูรองเรียนไมตองเสียคาใชจาย

 (๒) ในกรณีผูประพฤติผิด            เปนผูประกอบวิชาชีพ

ขาววิทยุและโทรทัศน ใหสงคําวินิจฉัยไปยังตนสังกัดของผูนั้น 

เพื่อดําเนินการลงโทษ แลวแจงผลใหสภาวิชาชีพขาววิทยุและ

โทรทัศนไทยทราบโดยเร็ว

 (๓) ในกรณีที่เห็นสมควร        สภาวิชาชีพขาววิทยุและ

โทรทัศนไทยอาจตักเตือน หรือตําหนิ และเผยแพรคําวินิจฉัยนั้น

ตอสาธารณะดวยก็ได

หมวด ๖
การแกไขเพิ่มเติมธรรมนูญ

ขอ ๒๗ การแกไขเพิ่มเติมธรรมนูญนี้   จะกระทําไดจาก

การเสนอของกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดโดยทําเปนหนังสือเสนอตอคณะกรรมการกอนการ

ประชุมตามขอ ๑๗ วรรคสอง ไมนอยกวาสามสิบวัน มติใหแกไข
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เพิ่มเติมธรรมนูญนี้ ตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด

 ขอ ๒๘ ธรรมนูญนี้ใหใชบังคับ         ถัดจากวันประกาศ

เปนตนไป

บทเฉพาะกาล

ขอ ๒๙ ในวาระเริ่มแรก    ใหสมาคมนักขาววิทยุและ

โทรทัศนไทย   ทําหนาที่เปนสํานักเลขาธิการชั่วคราวของสภา

วิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย ไปจนกวาจะจัดตั้งสํานัก

เลขาธิการของสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย เปนที่

เรียบรอยแลว

 ขอ ๓๐ เพื่อประโยชนในการสถาปนา  สภาวิชาชีพขาว

วิทยุและโทรทัศนไทย     ใหมีรากฐานที่มั่นคงและเปนไปตาม

เจตนารมณในการจัดตั้ง จึงใหคณะกรรมการสภาวิชาชีพขาว

วิทยุและโทรทัศนไทยชุดแรก มีวาระในการตําแหนงเปนระยะ

เวลา ๓ ป นับแตวันที่มีการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก
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ขอบังคับสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย 

วาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๓

ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมีเจตนารมณ

รับรองสิทธิเสรีภาพในการเสนอขาวและแสดงความคิดเห็น

ของสื่อมวลชนและผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ไดแก สิทธิได

รับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารในความครอบครองของ

หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น 

หรือสวนบุคคล เสรีภาพในการนําเสนอ หรือเผยแพรขอมูลหรือ

ขาวสารตามหลักวัตถุวิสัย ภายใตพื้นฐานความรู และความถูก

ตองครบถวน และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การ

แสดงขอความ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น

ตามที่กฎหมายบัญญัติ

 นอกจากนี้ ผูประกอบวิชาชีพขาววิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน มีสิทธิและเสรีภาพในการนําเสนอขาวและ

แสดงความคิดเห็น โดยปราศจากการแทรกแซงจากผูบริหาร 

เจาของกิจการ ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น กลุมผล

ประโยชน กลุมเคลื่อนไหวกดดันทางการเมืองหรือสังคม

 ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการจัดทําขอบังคับวาดวย

จริยธรรมแหงวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย เพื่อใชเปน

บรรทัดฐานในการสงเสริมการใชสิทธิและเสรีภาพควบคูไปกับ

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรสมาชิกและสมาชิกที่เปนผู

ประกอบวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนตอไป

 อาศัยความตามขอ ๑๘ (๔) แหงธรรมนูญสภาวิชาชีพ

ขาววิทยุและโทรทัศนไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการสภา

วิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย ในการประชุมครั้งที่ ๕ เมื่อ
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วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  มีมติเห็นชอบใหตราขอ

บังคับฉบับนี้ ดังมีขอความตอไปนี้

หมวด ๑
หมวดทั่วไป

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา       “ขอบังคับสภาวิชาชีพขาว

วิทยุและโทรทัศนไทย วาดวย จริยธรรมแหงวิชาชีพขาววิทยุและ

โทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๓”

 ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันประกาศเปนตน

ไป

 ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 

 “วิทยุ” หมายถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือรายการ

ทางสถานีวิทยุ ทั้งนี้ใหรวมถึงการทําใหปรากฏเปนเสียง เพื่อ

สื่อความหมายดวยวิธีอื่นใด ที่เปนการเสนอขาวโดยทั่วไปและ

ความคิดเห็นโดยสถานีหรือรายนั้นดวย

 “โทรทัศน” หมายถึง สถานีวิทยุโทรทัศน หรือรายการ

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน รวมทั้งการกระจายสัญญาณวิทยุ

โทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิกและการกระจายสัญญาณวิทยุ

โทรทัศนผานดาวเทียม ทั้งนี้ ใหรวมถึงการทําใหปรากฏเปนเสียง

และภาพ เพื่อสื่อความหมายดวยวิธีอื่นใด ที่เปนการเสนอขาว

โดยทั่วไปและความคิดเห็นโดยสถานีหรือรายการนั้นดวย

 “สมาชิก” หมายถึง องคกรสมาชิกสภาวิชาชีพขาววิทยุ

และโทรทัศนไทย และผูประกอบวิชาชีพขาวในองคกรสมาชิกนั้น

ดวย

 “ผูประกอบวิชาชีพขาว” หมายถึง เจาของสถานี ผูได

รับใบอนุญาตประกอบกิจการ บรรณาธิการ ผูอํานวยการหรือ
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หัวหนาฝายขาว และใหหมายความรวมถึง ผูประกอบการดาน

ขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแลผูปฏิบัติงานดานขาว

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนดวย

 ขอ ๔ สมาชิก หรือผูประกอบวิชาชีพขาว      ผูใดฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามขอบังคับนี้ขอใดขอหนึ่ง ผูนั้นประพฤติผิด

จริยธรรมแหงวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน สมาชิกใดกําหนด

จริยธรรมขององคตนเองไวแลว และมีหลักเกณฑตํ่ากวาหลัก

เกณฑที่กําหนดในขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้

หมวด ๒
จริยธรรมของวิทยุและโทรทัศน

  ขอ ๕ วิทยุและโทรทัศนตองนําเสนอ         หรือเผยแพร

ขาวสาร  และขอมูลที่เกี่ยวของตามหลักวัตถุวิสัย ภายใตพื้นฐาน

ความรู และความถูกตองครบถวน

 ขอ ๖ วิทยุและโทรทัศนตองนําเสนอ           หรือเผยแพร

ขาวสาร  และขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนแหงสาธารณะ และ

ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น

 ขอ ๗ วิทยุและโทรทัศนมีหนาที่ปฏิบัติตน             ตาม

จริยธรรมแหงวิชาชีพ ดังนี้

 (๑) ตองนําเสนอหรือเผยแพรขาวสารและขอมูล         ที่

เกี่ยวของแกสาธารณะชนตามหลักวัตถุวิสัย ดวยความถูก

ตองเที่ยงตรง แมนยํา และครบถวน ดวยความเปนธรรมโดย

ปราศจากอคติ ๔ ไดแก ฉันทาคติ โทษาคติ ภยาคติ และโมหาคติ

 (๒) หากมีการอางอิง    หรือคัดลอกขาวสาร และขอมูล

ที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูลอื่น ตองแจงที่มาของขาวสารและ

ขอมูลที่เกี่ยวของที่นําเสนอหรือเผยแพรดังกลาว
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 (๓) ตองปกปดชื่อตัว ชื่อสกุล  รูปราง  ลักษณะ   และ

สถานะของแหลงขาว รวมทั้งขาวสารและขอมูลที่เกี่ยวของ

สําคัญที่แหลงขาวประสงคใหปกปด เวนแตจะไดรับความ

ยินยอมจากแหลงขาว และเห็นไดอยางชัดแจงวา การเปดเผยดัง

กลาวไมเปนอันตรายตอแหลงขาว

 (๔) การนําเสนอหรือเผยแพรขาวสาร    และขอมูลที่

เกี่ยวของที่เกิดความผิดพลาด ตองดําเนินการแกไขความผิด

พลาดโดยทันที พรอมทั้งขออภัยในความผิดพลาดดังกลาว

 (๕) การนําเสนอหรือเผยแพรขาวสาร     และขอมูลที่

เกี่ยวของตองคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

และไมเปนการซํ้าเติมความทุกขและโศกนาฏกรรมแกผูที่ตกเปน

ขาว

 (๖) การนําเสนอหรือเผยแพรขาวสาร       และขอมูลที่

เกี่ยวของ ตองตระหนักถึงประโยชนแหงสาธารณะ

 (๗) การแสดงความคิดเห็น      หรือการวิจารณขาวสาร       

และขอมูลที่เกี่ยวของ ตองใหความเปนธรรมแกผูที่ถูกพาดพิง 

และตองแยกแยะใหชัดเจนวา เปนขอเท็จจริงหรือเปนการแสดง

ความคิดเห็น โดยตองแจงใหทราบวา เปนการแสดงความคิด

เห็นหรือการวิจารณของผูประกอบวิชาชีพขาวนั้น การแสดง

ความคิดเห็นพึงกระทําโดยบริสุทธิ์ใจ และไมมีพันธะกรณีอื่นใด 

นอกจากมุงปฏิบัติหนาที่เพื่อสาธารณชน โดยไมยอมใหอิทธิพล

อื่นใดมาครอบงําความคิดเห็น

 (๘) ตองแสดงใหเห็นถึงความพยายาม           ในการให

ความเปนธรรมแกผูเกี่ยวของทุกฝาย

 (๙) ตองไมนําเสนอหรือเผยแพรขาวสาร     และขอมูล

ที่เกี่ยวของโดยมีการประกาศโฆษณาที่แอบแฝงมาพรอมกับ

ขาวสารและขอมูลที่เกี่ยวของจนทําใหประชาชนหลงเชื่อใน
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ความเปนขาวสารและขอมูลที่เกี่ยวของ

 (๑๐) ตองระมัดระวังไมนําเสนอ    หรือเผยแพรขาวสาร         

และขอมูลที่เกี่ยวของท่ีตนเองหรือพวกพองมีผลประโยชน

ทับซอน หากผูประกอบวิชาชีพขาวมีผลประโยชนทับซอนกับ

ขาวสารและขอมูลที่เกี่ยวของ ตองแจงหรือรายงานพรอมกับ

การนําเสนอหรือเผยแพรดังกลาวทันที

 (๑๑) ตองระมัดระวังการนําเสนอ  หรือเผยแพรขาวสาร      

และขอมูลที่ เกี่ยวของภายใตขอบเขตแหงขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน มิใหประชาชนหลงเชื่อ

ในสิ่งที่งมงาย และไมเปนเครื่องมือในการนําเสนอหรือเผยแพร

สิ่งที่เปนภัยตอสังคม หรือกระทบตอสาธารณะ

หมวด ๓
จริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพขาว

 ขอ ๘ ตองไมอวดอางตําแหนงหนาที่         ของผูประกอบ

วิชาชีพขาว  หรือตําแหนงหนาที่อื่นเพื่อเรียกรองประโยชนที่ไม

ชอบธรรม

 ขอ ๙ ตองไมรับอามิส    สินจาง    หรือผลประโยชนใดๆ  

เพื่อใหกระทําการหรือไมกระทําการใด อันจะขัดตอการปฏิบัติ

หนาที่เพื่อใหประชาชนไดรับขาวสารและขอมูลที่เก่ียวของอยาง

ถูกตองรอบดาน

 ขอ ๑๐ ตองไมประกอบอาชีพ        หรือวิชาชีพ        หรือ

ดําเนินธุรกิจ  หรือประพฤติตนอันเปนการฝาฝนตอศีลธรรมอันดี 

หรือเปนการเสื่อมเสียตอศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของผูประกอบ

วิชาชีพขาว
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หมวด ๔
แนวปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพขาว

 ขอ ๑๑ การไดมา  หรือการนําเสนอ   หรือการเผยแพร

ขาวสาร และขอมูลที่เกี่ยวของ พึงใชวิธีการที่สุภาพ ซื่อสัตย หลีก

เลี่ยงการใชถอยคําที่ไมสุภาพ หรือมีความหมายที่ดูถูก เหยียด

หยามผูอื่น

 ขอ ๑๒ พึงไมรับตําแหนงหนาที่    หรือประโยชนอื่นใด   

เพื่อกระทําการหรืองดเวนกระทําการใด ๆ อันขัดตอการปฏิบัติ

หนาที่เพื่อใหประชาชนไดรับขาวสารและขอมูลที่เกี่ยวของท่ีถูก

ตองครบถวน หรือเพื่อใหบุคคลใด ๆ ไดรับประโยชนที่ไมชอบ

ดวยกฎหมาย

  ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

     (นายวสันต ภัยหลีกลี้)

           ประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย
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ขอบังคับสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย
วาดวย

วิธีพิจารณาเรื่องรองเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓

 อาศัยอํานาจตามขอ ๑๘(๔) ประกอบขอ ๒๓ วรรค

สอง แหงธรรมนูญสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน

ไทยในการประชุมครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ.  

๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบใหตราขอบังคับฉบับนี้ ดังมีขอความตอไป

นี้

หมวด ๑
บททั่วไป

 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา    “ขอบังคับสภาวิชาชีพขาว

วิทยุและโทรทัศนไทยวาดวยวิธีพิจารณาเรื่องรองเรียน พ.ศ.  

๒๕๕๓”

 ขอ ๒ ขอบังคับนี้      ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปน

ตนไป

 ขอ ๓ ในขอบังคับนี้

 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสภาวิชาชีพ

ขาววิทยุและโทรทัศนไทย

 “คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการรับ

เรื่องราวรองทุกข หรือคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจที่ไดรับแตงตั้ง

จากคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามขอบังคับนี้แลวแตกรณี

 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสภาวิชาชีพขาววิทยุและ

โทรทัศนไทย รวมถึงผูประกอบวิชาชีพขาวและผูปฏิบัติงานขาว
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วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนของสมาชิกดวย

 “จริยธรรมวิชาชีพ” หมายถึง จริยธรรมของผูประกอบ

วิชาชีพและผูปฏิบัติงานขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

ตามขอบังคับสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยวาดวย

จริยธรรมแหงวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน 

 “ผูรองเรียน” หมายถึง ผูที่ไดรับความเสียหายจาก

ขอความ เสียง หรือภาพ ที่ปรากฏในขาวหรือรายการขาวซึ่ง

ดําเนินการโดยสมาชิก และรวมถึงพฤติกรรมของสมาชิกอันขัด

ตอจริยธรรมวิชาชีพดวย

หมวด ๒
การรองเรียน

 ขอ ๔ ผูรองเรียนที่ไดรับความเสียหาย      จากขอความ 

เสียง หรือภาพ ที่ปรากฏในขาวหรือรายการขาวที่ดําเนินการ

โดยสมาชิก หรือจากพฤติกรรมของสมาชิก หรือเห็นวา ขอความ 

เสียง หรือภาพที่ปรากฏในขาวหรือรายการขาวดังกลาว เปนการ

ประพฤติผิดจริยธรรมวิชาชีพ ใหแจงเปนหนังสือพรอมดวย

พยานหลักฐานตอสถานีหรือผูผลิตรายการนั้นโดยตรงเสียกอน 

เพื่อใหสถานีหรือผูผลิตรายการนั้นดําเนินการบรรเทาความเสีย

หายตามควรแกกรณี 

 ขอ ๕ เมื่อผูรองเรียนไดดําเนินการตามขอ ๔ แลว  หาก

สถานีหรือผูผลิตรายการนั้น ปฏิเสธหรือเพิกเฉยที่จะดําเนิน

การใด ๆ หรือมีการดําเนินการบรรเทาความเสียหายหรือแกไข

ปญหาดังกลาวแลว แตไมเปนที่พอใจ หรือไมสามารถดําเนินการ

ใหแลวเสร็จภายใน 15 วันนับแตวันที่สถานีหรือผูผลิตรายการได

รับหนังสือของผูรองเรียนแลว ผูรองเรียนมีสิทธิยื่นเรื่องรองเรียน

ตอคณะกรรมการ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูรองเรียนได
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ทราบความเสียหาย นั้น

 เรื่องรองเรียนตองมีหลักฐานเปนหนังสือ ลงลายมือ

ชื่อของผูรองเรียน มีรายละเอียดชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยูของผูรอง

เรียน และชื่อของสมาชิก หรือชื่อรายการขาว หรือวันเวลาการ

ออกอากาศ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐาน

แสดงตนที่ทางราชการออกให หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือ

สําเนาทะเบียนบาน หรือหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลของผู

รองเรียน และหลักฐานประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

 ขอ ๖ การสงเรื่องรองเรียนทางไปรษณีย ใหถือเอาวันที่

ตราประทับไปรษณีย เปนวันที่คณะกรรมการไดรับเรื่องรองเรียน

ดังกลาว

 การรองเรียนโดยทางอิเล็กทรอนิกส หรือโดยวิธีการ

อื่นใดนอกจากที่กลาวมาขางตน ผูรองเรียนตองลงลายมือชื่อ

ในเรื่องรองเรียนและสงทางไปรษณียถึงคณะกรรมการ ภายใน

กําหนดสิบหาวันนับแตวันที่สงเรื่องรองเรียนทางอิเล็กทรอนิกส

หรือโดยวิธีการอื่นใด และใหถือวาวันที่สงเรื่องรองเรียนโดยทาง

อิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการอื่นใดดังกลาว เปนวันที่คณะกรรมการ

ไดรับเรื่องรองเรียนแลว

หมวด ๓
การรับเรื่องรองเรียน

 ขอ ๗ หากเรื่องรองเรียนชอบดวยขอบังคับ   ตามหมวด 

๒ ใหคณะกรรมการรับคํารองเรียนไวพิจารณาตามขอบังคับนี้ 

เวนแต

 (๑) กรณีตามเรื่องรองเรียน   เปนเรื่องที่ศาลรับฟองใน

ประเด็นเดียวกันและอยูในระหวางการพิจารณาของศาล หรือ
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ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเด็ดขาดแลว หรือ

 (๒) กรณีตามเรื่องรองเรียน    เปนเรื่องที่มีขอกลาวหา

หรือประเด็นเดียวกับเรื่องที่คณะกรรมการไดวินิจฉัยเปนที่สุด

แลว และไมมีพยานหลักฐานใหมซึ่งเปนสาระสําคัญแหงขอ

กลาวหา หรือ

 (๓) เรื่องรองเรียน   เปนเรื่องที่ลวงเลยมาแลว      เกิน

สามสิบวัน   นับแตวันที่ผูรองเรียนทราบเรื่อง หรือเกินเกาสิบวัน

นับแตวันเกิดเหตุ เวนแตคณะกรรมการจะเห็นวาเปนเรื่องสําคัญ

เกี่ยวของตอประโยชนสาธารณะ หรือฝาฝนตอศีลธรรมอันดี หรือ

มีผลกระทบตอศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของผูประกอบวิชาชีพขาว

 ขอ ๘ ในกรณี     เรื่องรองเรียนมีขอบกพรอง       หรือ

มีขอความที่อานไมเขาใจ   หรือผิดหลงอันเห็นไดชัดวาเกิดจาก

ความไมรูหรือความเลินเลอ หรือยังขาดรายละเอียดตามขอ

บังคับนี้ หรือรายละเอียดยังไมชัดแจง คณะกรรมการมีอํานาจ

ขอใหผูรองเรียนแกไขเพิ่มเติมเรื่องรองเรียนใหถูกตองครบถวน

หรือชี้แจงขอเท็จจริงและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลา

ที่กําหนด หากผูรองเรียนไมดําเนินการตามคําขอของคณะ

กรรมการ หรือคณะกรรมการเห็นวา เรื่องรองเรียนไมมีมูล ให

คณะกรรมการมีอํานาจไมรับเรื่องรองเรียนดังกลาว

 ขอ ๙ กรณีคณะกรรมการมีมติ    ไมรับเรื่องรองเรียนไว

พิจารณา  ใหคณะกรรมการมีหนังสือแจงผูรองเรียนทราบพรอม

ท้ังแสดงเหตุผลแหงการไมรับเร่ืองรองเรียนดังกลาวภายใน

กําหนดสิบหาวันนับแตวันที่มีคําสั่งดังกลาว

 ผูรองเรียนมีสิทธิยื่นอุทธรณคําสั่งไมรับเรื่องรองเรียน

ตอคณะกรรมการภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ

หนังสือแจงผลคําสั่งดังกลาว 

 ขอ ๑๐ หากคณะกรรมการเห็นวา            เรื่องรองเรียน
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ชอบดวยขอบังคับนี้และมีมูลหรือมีเหตุอันควรรับไวพิจารณาตอ

ไป หรือกรณีไมมีผูรองเรียน แตคณะกรรมการเห็นวา ขอความ 

เสียง หรือภาพ ของขาวหรือรายการขาวที่ปรากฏในรายการของ

สมาชิก หรือพฤติกรรมของสมาชิกใด เปนเรื่องสําคัญเกี่ยวของ

ตอประโยชนสาธารณะ หรือฝาฝนตอศีลธรรมอันดี หรือมีผลก

ระทบตอศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของผูประกอบวิชาชีพขาว ให

คณะกรรมการมีอํานาจดําเนินการพิจารณารับเร่ืองรองเรียนไว

เพื่อพิจารณา หรือสงเรื่องรองเรียนดังกลาวใหคณะอนุกรรมการ

รับเรื่องราวรองทุกขเพื่อดําเนินการพิจารณาตามขอบังคับนี้ 

หรือในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะ

อนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดําเนินการพิจารณาตามขอบังคับนี้

ก็ได

 ขอ ๑๑ เมื่อคณะกรรมการมีคําสั่งรับเรื่องรองเรียนแลว  

ใหคณะกรรมการสงสําเนาเรื่องรองเรียนใหผูถูกรองเรียน พรอม

แจงสิทธิของผูถูกรองเรียนในการย่ืนคําแกขอรองเรียนภายใน

กําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับสําเนาเรื่องรองเรียนดวย หรือ

ภายในระยะเวลาที่ประธานกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและ

โทรทัศนไทยไดขยายระยะเวลาให

หมวด ๔
คณะอนุกรรมการ

 ขอ ๑๒ ใหมี คณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง     เรียกวา   

“คณะอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข” ซึ่งแตงตั้งโดยคณะ

กรรมการ ประกอบดวยประธานอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข

ซึ่งเปนกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยที่มาจาก

ผูทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่งเปนกรรมการสภา
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วิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยที่มาจากผูประกอบวิชาชีพขาว

หรือผูปฏิบัติงานขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนจํานวน

สามคน และอนุกรรมการที่เปนผูแทนองคกรภายนอกอีกจํานวน

สามคน เปนอนุกรรมการ

 ขอ ๑๓ อนุกรรมการที่เปนผูแทนองคกรภายนอก  ตอง

มีคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

 (๑) ตองเปนองคกรที่มีกิจกรรมที่สงเสริม          และ

สนับสนุนจริยธรรมวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน หรือมีกิจกรรม

เพื่อพัฒนาสังคม ซึ่งมีกิจกรรมตอเนื่องติดตอกันเปนเวลาไมนอย

กวาสามป

 (๒) ตองเปนองคกรที่ไมแสวงหากําไร

 ขอ ๑๔ ใหคณะอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข         มี

วาระการดํารงตําแหนงสองปนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งและจะ

ดํารงตําแหนงเกินกวาสองวาระติดตอกันไมได

 ขอ ๑๕ นอกจากพนตําแหนง    เนื่องจากครบวาระแลว   

คณะอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกขพนจากตําแหนงเมื่อ

 (๑) ตาย

 (๒) ลาออก

 (๓) พนจากตําแหนงกรรมการ      สภาวิชาชีพวิทยุและ

โทรทัศนไทย หรือพนจากการเปนผูแทนองคกรภายนอก

 (๔) องคกรที่ตนเปนผูแทนยุติบทบาท         หรือดําเนิน

กิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมวิชาชีพขาว

วิทยุและโทรทัศน หรือกิจกรรมพัฒนาสังคม

 (๕) ใหนําขอ ๑๕ (๖) (๗) (๘) และ (๙)    แหงธรรมนูญ

สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ มาใชบังคับ

กับการพนตําแหนงของคณะอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกขท่ี

เปนผูแทนองคกรภายนอกดวยโดยอนุโลม
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 ขอ ๑๖ กรณีที่อนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข         พน

จากตําแหนงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้ง

ผูมาดํารงตําแหนงแทน และใหผูมาดํารงตําแหนงแทนมีวาระ

การดํารงตําแหนงเทากับผูที่ตนมาแทน เวนแตวาระที่เหลืออยู

ไมถึงหกสิบวัน คณะกรรมการจะไมแตงตั้งผูมาดํารงตําแหนง

แทนก็ได โดยใหคณะอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกขที่เหลืออยู

ปฏิบัติหนาที่ตอไปไดจนกวาจะครบวาระหรือมีการแตงตั้งผูมา

ดํารงตําแหนงแทน

 ขอ ๑๗ คณะอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกขมีอํานาจ

หนาที่ดังตอไปนี้

 (๑) แสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐาน       ทั้งพยาน

บุคคล พยานเอกสาร และวัตถุพยานจากผูรองเรียน ผูถูกรอง

เรียน และบุคคลที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหมีอํานาจเชิญบุคคลมาให

ถอยคํา หรือเรียกพยานหลักฐานจากผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดมา

ซึ่งขอเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาและทําคําชี้ขาด

 (๒) การพิจารณาเรื่องราวรองทุกข           ใหใชวิธีการ

ไตสวนเพื่อคนหาความจริงใหปรากฏ โดยใหมีอํานาจสืบสวน 

สอบสวน และพิจารณาเรื่องรองเรียนหรือรองทุกข

 (๓) ดําเนินการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท   ตามเรื่องรอง

เรียนหรือรองทุกข ระหวางผูรองเรียน สมาชิก ผูประกอบวิชาชีพ

ขาว และผูปฏิบัติงานขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

 (๔) ใหคําแนะนํา  ปรึกษา  หรือชวยดําเนินการ  หรือรับ

มอบหมายใหดําเนินการสงเสริมหรือพัฒนาการศึกษามาตรฐาน

จริยธรรมวิชาชีพ

 (๕) ในกรณีจําเปน     คณะอนุกรรมการ   มีอํานาจแตง

ตั้งคณะทํางานจํานวนไมนอยกวาสามคน เพื่อดําเนินการเรื่อง

ใด ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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 ขอ ๑๘ ใหประธานอนุกรรมการ       รับเรื่องราวรองทุกข    

หรือผูรับมอบหมาย มีอํานาจเรียกประชุมคณะอนุกรรมการรับ

เรื่องราวรองทุกขตามที่เห็นสมควร

 การประชุมคณะอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกขตอง

มีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการ จึงถือเปน

องคประชุม 

 ใหประธานอนุกรรมการรับเร่ืองราวร องทุกขเป น

ประธานในที่ประชุม หากประธานอนุกรรมการรับเรื่องราวรอง

ทุกขไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุม

เลือกอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกขคนใดคนหนึ่งเปนประธาน

ในที่ประชุม

 การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากของท่ี

ประชุม ใหอนุกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มีเสียงเทา

กัน ใหประธานในที่ประชุมมีอํานาจออกเสียงชี้ขาดไดหนึ่งเสียง 

 ขอ ๑๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ              แตงตั้งคณะ

อนุกรรมการเฉพาะกิจจํานวนไมนอยกวาสามคน เพื่อดําเนิน

การสืบสวน สอบสวน และพิจารณาเรื่องรองเรียนหรือรองทุกข

เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และรายงานผลการดําเนินการตอคณะ

กรรมการ

 ขอ ๒๐ ใหนําขอ ๑๗  และขอ ๑๘  แหงขอบังคับนี้   มา

ใชบังคับกับอํานาจหนาที่และการประชุมของคณะทํางานหรือ

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจโดยอนุโลม 

 ขอ ๒๑ คณะอนุกรรมการ      หรือคณะทํางาน   อาจถูก

คัดคานไดในกรณีดังตอไปนี้

 (๑) เปนผูรองเรียนในเรื่องนั้นเอง

 (๒) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของผูรองเรียน หรือผูถูกรอง

เรียน
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 (๓) เปนญาติของผูรองเรียนหรือผูถูกรองเรียน   คือ 

เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาขั้นใด ๆ หรือเปนพี่นองหรือ

ลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามขั้น หรือเปนญาติเกี่ยวกัน

ทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น

 (๔) เปน หรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูพิทักษ 

หรือผูแทน   หรือตัวแทนของผูรองเรียนหรือผูถูกรองเรียน

 (๕) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้   หรือเปนนายจาง  หรือ

ลูกจางของผูรองเรียน หรือผูถูกรองเรียน

 (๖) รูเห็นเหตุการณในเรื่องที่รองเรียน

 (๗) มีประโยชนไดเสียในเรื่องที่รองเรียน

 (๘) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูรองเรียนหรือผูถูกรองเรียน

 (๙) มีเหตุอื่น  อันอาจทําใหการพิจารณาเสียความเปน

ธรรม

 ขอ ๒๒ การคัดคานคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน

ตามขอ ๒๑          ใหทําเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการ ภายใน

เจ็ดวันนับแตวันทราบเหตุแหงการคัดคาน โดยแสดงขอเท็จจริง

ที่เปนเหตุแหงการคัดคานวา จะทําใหการพิจารณาไมไดความ

จริง และความยุติธรรมอยางไร ทั้งนี้ตองยื่นคําคัดคานกอนการ

แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานจะแลวเสร็จ

 ใหคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน งดการแสวงหา

ขอเท็จจริงหรือการรวบรวมพยานหลักฐานเม่ือไดรับคําคัดคาน

ดังกลาวแลว จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ และให

คําสั่งของคณะกรรมการเปนที่สุด

 การพนหนาที่ในการพิจารณาเรื่องรองเรียนตามวรรค

สอง ไมกระทบถึงการแสวงหาขอเท็จจริงและการรวบรวมพยาน

หลักฐานที่ไดดําเนินการไปแลว 
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หมวด ๕
การพิจารณาเรื่องรองเรียนและจริยธรรม

 ข้อ ๒๓ ใหคณะอนุกรรมการ                 นัดประชุมคณะ

อนุกรรมการ     เพื่อกําหนดแนวทางในการแสวงหาขอเท็จจริง

และวิธีรวบรวมพยานหลักฐานและกําหนดวันนัดพรอมและนัด

พิจารณาแลวแจงใหผูรองเรียน ผูถูกรองเรียน และอนุกรรมการที่

ไมมารวมประชุมทราบ

 ขอ ๒๔ ในวันนัดพรอมและนัดพิจารณาครั้งแรก        ให

คณะอนุกรรมการ     สอบถามผูรองเรียน และผูถูกรองเรียนวา มี

พยานบุคคลกี่ปาก มีภูมิลําเนาอยูที่ใด จะนําพยานดังกลาวมา

พบเอง หรือตองขอใหมีหนังสือเชิญมาใหสอบสวนขอเท็จจริง มี

พยานหลักฐานอื่นใดอีก ตองใหเรียกพยานหลักฐานดังกลาว

จากผูครอบครองพยานหลักฐานดังกลาวหรือไม และคาดวาจะ

ตองใชเวลาในการนําพยานหลักฐานมาแสดงภายในก่ีวันจึงจะ

แลวเสร็จ โดยคณะอนุกรรมการจะทําการสอบสวนพยานผูรอง

เรียนในวันดังกลาวดวยก็ได หรือกําหนดวันนัดสอบสวนขอเท็จ

จริงจากพยานผูรองเรียน และผูถูกรองเรียนใหครบถวนตามที่ทั้ง

สองฝายไดแถลง

 ขอ ๒๕ หากในวันนัดพรอม     และนัดพิจารณาครั้ง

แรก ผูรองเรียน  หรือผูถูกรองเรียนทราบนัดโดยชอบแลว ไมมา

พบคณะอนุกรรมการ และไมแจงเหตุขัดของใหทราบ ใหคณะ

อนุกรรมการทําการสอบสวนพยานผูรองเรียนในวันดังกลาวได

เลย หรือจะกําหนดวันนัดสอบสวนพยานผูรองเรียนและผูถูกรอง

เรียนตามที่ปรากฏในสํานวนก็ได โดยแจงวันนัดสอบสวนขอเท็จ

จริงใหฝายที่ไมมาทราบดวย

 ขอ ๒๖ ในกรณีที่ผูรองเรียน  และพยานผูรองเรียน หรือ
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ผูถูกรองเรียนและพยานผูถูกรองเรียนไมมาใหสอบสวนขอเท็จ

จริง โดยใหโอกาสพอสมควรแลว ใหคณะอนุกรรมการ มีคําสั่งวา 

ผูรองเรียนหรือผูถูกรองเรียนไมมีพยานมาใหสอบสวนขอเท็จจริง

แลวแตกรณี 

 ขอ ๒๗ ในกรณีที่ผูรองเรียน       ถึงแกความตายกอน

ที่จะทําการแสวงหาขอเท็จจริง  และรวบรวมพยานหลักฐาน

แลวเสร็จ ใหคณะอนุกรรมการ มีหนังสือแจงใหทายาท ผูจัดการ

มรดก ผูปกครองทรัพย หรือผูสืบสิทธิของผูรองเรียนเขามาแทนที่

ผูรองเรียน หากบุคคลดังกลาวไมยอมเขามาแทนที่ผูรองเรียน

ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหจําหนายคํารองเรียนดังกลาวออก

จากสารบบคํารองเรียน

 หากคณะอนุกรรมการ เห็นวา มีพยานบุคคลอื่นที่รู

เห็นขอเท็จจริงตามคํารองเรียน จะทําการแสวงหาขอเท็จจริง

และรวบรวมพยานหลักฐานตามที่ปรากฏในสํานวน และนัด

สอบสวนขอเท็จจริงจากผูถูกรองเรียน โดยไมจําตองเรียกบุคคล

ดังกลาวในวรรคแรกเขามาแทนที่ผูรองเรียนก็ได

 ขอ ๒๘ การสอบสวนขอเท็จจริง     การแสวงหาขอเท็จ

จริง และการรวบรวมพยานหลักฐาน ไมจําตองทําตอหนาผูรอง

เรียนและผูถูกรองเรียน 

 ขอ ๒๙ หากคณะอนุกรรมการ      เห็นวา การแสวงขอ

เท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานที่ไดมาเพียงพอท่ีจะ

วินิจฉัยไดแลว มีอํานาจสั่งใหงดการแสวงหาขอเท็จจริงและ

รวบรวมพยานหลักฐาน โดยนัดทําความเห็นตอไปก็ได

 ขอ ๓๐ คณะอนุกรรมการอาจตรวจสอบ    แสวงหาขอ

เท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานไดตามความเหมาะสม ใน

การนี้อาจรับฟงพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผูเชี่ยวชาญ 

หรือพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคูกรณี
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ไดตามที่เห็นสมควร

 ขอ ๓๑ ในการสอบสวนพยานบุคคล             ใหคณะ

อนุกรรมการเรียกพยานเขามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน 

หามพยานบุคคลซึ่งยังไมไดทําการสอบสวนอยูในที่สอบสวน

 การสอบสวนพยานบุคคล ใหคณะอนุกรรมการเปนผู

ซักถามและบันทึกถอยคําพยาน แลวอานใหผูใหถอยคําฟง หรือ

จะใหพยานอานก็ได เมื่อพยานรับวาถูกตองแลว ใหพยานดัง

กลาว ผูรองเรียน ผูถูกรองเรียน และคณะอนุกรรมการที่มาในวัน

ดังกลาวลงลายมือชื่อไว

 การแกไขขอความที่ไดบันทึกไวแลว ใหขีดฆาหรือตก

เติม และคณะอนุกรรมการ ลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง

 ขอ ๓๒ ในกรณีที่ผูรองเรียน      หรือผูถูกรองเรียนรองขอ 

และคณะอนุกรรมการอนุญาต ผูรองเรียนหรือผูถูกรองเรียน 

อาจสงบันทึกถอยคําพยานเปนหนังสือแทนการซักถามก็ได 

ทั้งนี้บันทึกถอยคําพยานดังกลาวตองเปนไปตามแบบที่คณะ

อนุกรรมการกําหนดโดยผูรองขอตองสงตอคณะอนุกรรมการ

เปนการลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันและพยานนั้นตองมาใหคณะ

อนุกรรมการซักถามเพิ่มเติม มิฉะนั้นใหถือวาไมมีถอยคําพยาน

ดังกลาว

 ขอ ๓๓ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการ             เห็นสมควร          

อาจใชการบันทึกถอยคําพยานดวยการบันทึกเสียง หรือบันทึก

ภาพและเสียง โดยใหมีการถอดบันทึกเสียงดังกลาวและใหถือ

เอาการถอดบันทึกเสียงเปนถอยคําพยานของพยานดังกลาว

ดวย   

 ขอ ๓๔ การนําเอกสาร     หรือวัตถุมาใชเปนพยานหลัก

ฐานในสํานวนการสอบสวน ใหคณะอนุกรรมการ บันทึกลําดับ

เลขหมายของพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ และบันทึกแยกเปน
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เอกสารของผูรองเรียน หรือผูถูกรองเรียน หรือคณะอนุกรรมการ 

พรอมทั้งลงลายมือชื่อคณะอนุกรรมการ และวันที่ยื่นพยาน

เอกสารหรือพยานวัตถุดังกลาว  

 ขอ ๓๕ ในกรณีที่ผูรองเรียน  หรือผูถูกรองเรียน   โตแยง

วา  การสอบสวนไมชอบดวยขอบังคับนี้ ใหคณะอนุกรรมการ

วินิจฉัยคําโตแยงดังกลาว โดยคณะอนุกรรมการมีอํานาจออก

คําสั่งเพิกถอนการสอบสวนที่มีการโตแยง หรือยกคําโตแยงดัง

กลาวก็ได โดยใหแสดงเหตุผลการวินิจฉัย และรวมคําโตแยงดัง

กลาว หรือบันทึกคําโตแยงไวในรายงานการสอบสวน

 ขอ ๓๖ ในวันประชุมคณะอนุกรรมการ วันนัดสอบสวน 

หรือวันนัดพิจารณาใด ๆ ใหคณะอนุกรรมการจดบันทึกใน

รายงานการสอบสวนไว โดยใหคณะอนุกรรมการ ผูรองเรียน 

และผูถูกรองเรียนที่มารวมในการประชุมหรือการสอบสวนลง

ลายมือชื่อไว

 รายงานการสอบสวนตองมีรายการดังตอไปนี้

 (๑) เลขลําดับที่รับเรื่องรองเรียน

 (๒) ชื่อผูรองเรียน ผูถูกรองเรียน

 (๓) วัน   เวลา    และสถานที่ที่คณะอนุกรรมการทําการ

สอบสวน

 (๔) ขอความโดยยอ เกี่ยวกับเรื่องที่กระทําและรายการ

ขอสําคัญอื่นๆ เชน ขอแถลงของผูรองเรียน ผูถูกรองเรียน 

คําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ เปนตน

 ขอ ๓๗ เมื่อคณะอนุกรรมการ  ไดทําการสอบสวนเสร็จ

แลว  ใหนัดประชุมเพื่อทําความเห็นเสนอคณะกรรมการ เพื่อ

พิจารณาตอไป

     ความเห็นของคณะอนุกรรมการตองประกอบดวย สรุป

เรื่องรองเรียนหรือรองทุกข คําแกเรื่องรองเรียนหรือรองทุกข  ขอ
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เท็จจริงจากการสอบสวน ความเห็นของคณะอนุกรรมการโดย

แสดงเหตุผล โดยคณะอนุกรรมการลงลายมือชื่อไว้

 ขอ ๓๘ ใหนําหมวด ๕          การพิจารณาเรื่องรองเรียน             

และจริยธรรมมาใชกับการพิจารณาของคณะทํางานและคณะ

กรรมการโดยอนุโลม

หมวด ๖
การพิจารณาของคณะกรรมการ

 ขอ ๓๙ ในกรณีผูรองเรียนยื่นคํารอง   ขอถอนเรื่องรอง

เรียนหรือรองทุกข     ใหคณะกรรมการพิจารณาคํารองขอถอน

เรื่องรองเรียนหรือรองทุกขกอนวาจะอนุญาตหรือไม

 ขอ ๔๐ หากคณะกรรมการเห็นวา     การสอบสวนไม

ชอบดวยขอบังคับ   หรือขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบสวนยังไม

เพียงพอ หรือมีพยานหลักฐานอื่นที่ตองทําการสอบสวน คณะ

กรรมการมีอํานาจเพิกถอนการสอบสวนดังกลาว และยอน

สํานวนใหคณะอนุกรรมการดําเนินการใหถูกตองหรือสอบสวน

ขอเท็จจริงเพิ่มเติมได

 หากคณะกรรมการเห็นวา ขอเท็จจริงในสํานวนเพียง

พอที่จะวินิจฉัยไดแลว ใหคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาตอไป 

ในการนี้ คณะกรรมการอาจมีคําสั่งใหจําหนายคดี ยกเรื่องรอง

เรียนหรือรองทุกข หรือมีคําสั่งวาการกระทําของผูถูกรองเรียน

เปนการประพฤติผิดจริยธรรมวิชาชีพก็ได

 ขอ ๔๑ ในกรณีที่คณะกรรมการมีคําสั่งวา   การกระ

ทําของผูถูกรองเรียน       เปนการประพฤติผิดจริยธรรมวิชาชีพ 

คณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปนี้

 (๑) แจงเปนหนังสือใหสถานี    หรือผูผลิตรายการที่ถูก
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รองเรียน เผยแพรขอความ เสียงหรือภาพตามที่ผูรองเรียนหรือ

ผูไดรับความเสียหายตองการภายในระยะเวลาและชวงเวลาท่ี

เหมาะสมภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําวินิจฉัยนั้น โดยสภา

วิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยและผูรองเรียนไมตองเสียคาใช

จาย

 (๒) ในกรณีที่ผูประพฤติผิด      เปนผูประกอบวิชาชีพ

ขาววิทยุและโทรทัศน ใหสงคําวินิจฉัยไปยังตนสังกัดของผูนั้น 

เพื่อดําเนินการลงโทษ แลวแจงผลใหสภาวิชาชีพขาววิทยุและ

โทรทัศนไทยทราบโดยเร็ว

 (๓) ในกรณีที่เห็นสมควร         สภาวิชาชีพขาววิทยุและ

โทรทัศนไทย   อาจตักเตือน หรือตําหนิ และเผยแพรคําวินิจฉัย

นั้นตอสาธารณะดวยก็ได

 ขอ ๔๒ ใหคณะกรรมการมีหนังสือแจงผลการพิจารณา

ตามขอ ๔๐ และขอ ๔๑ แกผูรองเรียน และผูถูกรองเรียน โดย

แจงสิทธิของผู ร องเรียนหรือผู ถูกรองเรียนที่จะอุทธรณคําส่ัง

ตอประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยเปนหนังสือ

ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง

 ขอ ๔๓ หากประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน

ไทยเห็นวา คําอุทธรณมีขอความที่อานไมเขาใจ ฟุมเฟอย เสียดสี 

ไมสุภาพ หรือบกพรอง ใหมีอํานาจสั่งใหผูอุทธรณยื่นอุทธรณ

ฉบับใหม หรือแกไขขอบกพรองดังกลาวภายในระยะเวลาที่

เห็นสมควร หากผูอุทธรณไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือประธานสภา

วิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย เห็นวา อุทธรณไมชอบดวยขอ

บังคับ ใหมีคําสั่งไมรับอุทธรณ

 คําสั่งไมรับอุทธรณใหเปนที่สุด

 ขอ ๔๔ เมื่อประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน

ไทย      มีคําสั่งรับอุทธรณแลว ใหเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
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เพื่อพิจารณาตอไป และคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะ

อนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาอุทธรณดังกลาวเพื่อเสนอความ

เห็นตอคณะกรรมการก็ได

 คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาและมีคําสั่งยืนตาม

คําสั่งเดิม หรือกลับหรือแกไขคําสั่งเดิมได โดยคําสั่งเกี่ยวกับ

อุทธรณดังกลาวใหเปนที่สุด

หมวด ๗
บทเฉพาะกาล

ขอ ๔๕ ให          คณะอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข             

ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการกอนขอบังคับฉบับนี้ เปน

คณะอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกขตามขอบังคับนี้ โดยใหมี

วาระในตําแหนงเปนเวลาสามปตามวาระของคณะกรรมการชุด

แรก

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓.

     (นายวสันต ภัยหลีกลี้)

             ประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย 
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ขอบังคับสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย
วาดวยการเปนสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๓

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๐ (๒) ประกอบกับ
ขอ ๑๘ (๒) และ (๔) แหงธรรมนูญสภาวิชาชีพขาววิทยุและ
โทรทัศนไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุ
และโทรทัศนไทยมีมติใหออกขอบังคับสภาวิชาชีพขาววิทยุและ
โทรทัศนไทย ดังตอไปนี้
 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา        “ขอบังคับสภาวิชาชีพขาว
วิทยุและโทรทัศนไทยวาดวยการเปนสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๓”
 ขอ ๒ ขอบังคับนี้   ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตน
ไป
 ขอ ๓ ในขอบังคับนี้

“สมาชิก” หมายถึง องคกรสมาชิกสภาวิชาชีพขาววิทยุ
และโทรทัศนไทยและผูประกอบวิชาชีพขาวในองคกรสมาชิก
ตามขอ ๖ แหงธรรมนูญสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกกอตั้ง และสมาชิกสามัญที่
ไดรับอนุมัติใหเปนสมาชิก ตามขอ ๖ แหงขอบังคับนี้
 “ผูประกอบวิชาชีพขาว” หมายถึง เจาของสถานี ผูได
รับใบอนุญาตประกอบกิจการ บรรณาธิการผูอํานวยการหรือ
หัวหนาฝายขาว และใหหมายความรวมถึงผูประกอบการดาน
ขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และผูปฏิบัติงานดาน
ขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนดวย
 “ผู  ป ฎิ บัติ งานข  าววิท ยุกระจาย เสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน” หมายถึง บรรณาธิการ หัวหนากองบรรณาธิการ 
บรรณาธิการบริหารหรือตําแหนงควบคุมและดําเนินการงาน
กองบรรณาธิการหรือรายการขาวที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น และให
หมายความรวมถึงผูสื่อขาว ผูเขียนขาว ผูเขียนบท ผูถายภาพ 
ผูตัดตอภาพ ผูจัดทํากราฟฟก ผูประกาศขาว พิธีกร ผูที่ทํางาน
อยูในกองบรรณาธิการหรือฝายขาวหรือรายงานขาวผูที่ทํางาน
เกี่ยวเนื่องกับการผลิตและออกอากาศขาว หรือบุคคลอื่นตามที่
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สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยกําหนด
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสภาวิชาชีพ
ขาววิทยุและโทรทัศนไทย
 “เลขาธิการ” หมายถึง เลขาธิการสภาวิชาชีพขาววิทยุ
และโทรทัศนไทย

ขอ ๔ ผูสมัครเปนสมาชิกสามัญ    ตองมีคุณสมบัติหรือ
ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
 (๑) เปนเจาของ หรือผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงวิทยุ     หรือวิทยุโทรทัศนตามกฎหมายเกี่ยว
กับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนหรือ
เปนบรรณาธิการหรือผู อํานวยการฝายขาวหรือหัวหนาฝาย
ขาวของสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนซ่ึงมีผูดํารง
ตําแหนงผูประกอบวิชาชีพขาวหรือผูปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับผู
ประกอบวิชาชีพขาว
 (๒) ตองยอมรับผูกพันและปฏิบัติตามธรรมนูญ     และ
ขอบังคับของสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย
 (๓) เปนสถานีที่มีการเสนอขาวสาร              และไมมี
เนื้อหาสาระที่ขัดตอจริยธรรมแหงวิชาชีพ
 (๔) เจาของ        หรือผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
หรือบรรณาธิการตองไมเคยตองคําสั่งลงโทษในการประพฤติผิด
จริยธรรมแหงวิชาชีพอยางรายแรงจากสภาวิชาชีพขาววิทยุและ
โทรทัศนไทยหรือองคกรวิชาชีพอื่น
 (๕) เจาของ        หรือผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ         
หรือบรรณาธิการ     ตองไมเคยเปนผูปฏิบัติขัดตอมติของสภา
วิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย และคณะกรรมการมีมติดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของคณะกรรมการทั้งหมดให
พนจากสมาชิกภาพ
 (๖) ตองไดรับการรับรอง จากกรรมการสภาวิชาชีพขาว
วิทยุและโทรทัศนไทย อยางนอย ๒ ทาน หรือจากเจาของหรือผู
ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือบรรณาธิการของสมาชิก
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สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยอยางนอย ๒ องคกร
 ขอ ๕  ผูสมัครเปนสมาชิกสามัญ      ตองทําเปนหนังสือ   
ตามแบบพิมพที่คณะกรรมการกําหนดยื่นตอเลขาธิการ โดย
ชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาบํารุงรายปตามที่คณะ
กรรมการประกาศกําหนด
 ขอ ๖ ใหเลขาธิการ    นําคําขอสมัครเปนสมาชิกสามัญ       
ตามขอ ๕   เสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในโอกาสแรกที่
มีการประชุมคณะกรรมการมติอนุมัติใหเปนสมาชิกสามัญตอง
มีคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดมติ
ของคณะกรรมการใหถือเปนที่สุด
 ขอ ๗ เมื่อคณะกรรมการมีมติอนุมัติ  หรือไมอนุมัติการ
เปนสมาชิกสามัญ     ใหเลขาธิการ แจงมติพรอมเหตุผลแกผู
สมัครโดยมิชักชา
 ขอ ๘ สมาชิก ที่ไมชําระคาบํารุงสมาชิกติดตอกัน ๓ ป      
ไมมีสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภาวิชาชีพ
ขาววิทยุและโทรทัศนไทย ไมมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกคณะ
กรรมการ และไมมีสิทธิ์ขอใบรับรองการเปนสมาชิก ทั้งนี้ไมมี
ผลกระทบตอการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพของสภาวิชาชีพขาว
วิทยุและโทรทัศนไทย
 ภายใตบังคับขอ ๑๒ แหงธรรมนูญสภาวิชาชีพขาว
วิทยุและโทรทัศนไทย สมาชิกที่ไมชําระคาบํารุงสมาชิกติดตอกัน 
๕ ป ใหถือวาพนสถานภาพการเปนสมาชิกสภาวิชาชีพขาววิทยุ
และโทรทัศนไทย

 ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2553 

      นายวสันต ภัยหลีกลี้
             ประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย
     ..................................................................................................
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เลขที่……………

ใบสมัครสมาชิก
ตามขอบังคับสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย 

วาดวยการเปนสมาชิก พ.ศ. 2553

        วันที่................

ขาพเจา ขอแสดงความประสงคสมัครเขาเปนองคกร

สมาชิกของสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย โดยมีขอมูล

รายละเอียดขององคกรดังจะกลาวตอไปนี้

1.ขอมูลองคกรผูสมัครเปนสมาชิก 

ชื่อองคกรผูสมัครเปนสมาชิก....................................................

ตั้งอยูที่เลขท่ี.......................หมูที่.............. ตรอก/ซอย......................

.............. ถนน..................................... แขวง/ตําบล..........................

............เขต/อําเภอ.........................................

จังหวัด....................................โทรศัพท..........................

โทรสาร........................ 

อีเมล...........................เว็บไซด.....................................

สถานะ 

 o หนวยงานราชการ.........................................................

 o มูลนิธิ/สมาคม............................................................... 

 o เอกชน............................................................................. 

 o อื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด).......................................

 โดย ผูแทน/บรรณาธิการ / ผูอํานวยการฝายขาว / หัวหนาขาว 
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ชื่อ...................................นามสกุล.......................................

ในฐานะผูไดรับมอบหมาย/มอบอํานาจจากองคกรผูสมัครเปน

สมาชิก

 2.ขอมูลชองทางการเผยแพร/การออกอากาศ 

(ปจจุบัน)

 ออกอากาศทางสถานีวิทยุ/โทรทัศน รับฟง/รับชมได

ผานทางคลื่นความถี่/ชองสัญญาณ ........................................

............................................................................................

............................................................................................

กําหนดเวลาการออกอากาศ เปดสถานีตั้งแตเวลา...........น. ปด

สถานีเวลา................น. รวม.............ชั่วโมง

 3. โครงสรางกองบรรณาธิการ

  3.1 มีพนักงานทั้งสิ้นจํานวน..................คน

  3.2 มีบรรณาธิการบริหารหรือผูควบคุมและ

ดําเนินงานกองบรรณาธิการหรือรายการขาวที่เรียกชื่อเปนอยาง

อื่น....................คน

  3.3 มีผูปฏิบัติหนาที่ ผูสื่อขาว / เขียนขาว /

เขียนบท / ถายภาพ / ตัดตอภาพ / จัดทํากราฟฟก / ผูประกาศ 

/พิธีกร / ผูที่ทํางานเกี่ยวเนื่องกับการผลิตและออกอากาศขาว 

จํานวน............คน 

  3.4 โปรดแนบแผนผังโครงสรางกอง

บรรณาธิการขาวโดยสังเขป (กรุณาระบุเพื่อเปนขอมูลประกอบ

การพิจารณารับสมัคร)

 4. ตัวอยางรายการขาวและรายการสถานการณ
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ปจจุบัน (โปรดแนบผังรายการประกอบ) 

  4.1 ชื่อรายการ..........................................

ออกอากาศเวลา....................................................................

  4.2 ชื่อรายการ..........................................

ออกอากาศเวลา....................................................................

  4.3 ชื่อรายการ..........................................

ออกอากาศเวลา....................................................................

  4.4 ชื่อรายการ..........................................

ออกอากาศเวลา....................................................................

 5. เอกสารประกอบการสมัครเปนสมาชิก

  5.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน /   สําเนา

ทะเบียนบาน/ผูแทน/ตัวแทนขององคกรผูสมัครเปนสมาชิก

  5.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปน

นิติบุคคล    (กรณีเปนนิติบุคคล)

  5.3 สําเนาใบอนุญาต   การใหใชคลื่นความถี่ 

/ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง / วิทยุโทรทัศน (ถามี)

  5.4 หนังสือมอบอํานาจ    จากองคกรผูสมัคร

เปนสมาชิก (กรณีเปนบรรณาธิการหรือผูอํานวยการฝายขาว

หรือหัวหนาขาว)

 6. ชื่อผูรับผิดชอบในการติดตอ/ประสานงาน 

 (นาย/นาง/นางสาว).................นามสกุล...................

สถานที่ติดตอ เลขที่.............หมูที่........ตรอก/ซอย....................

ถนน................แขวง/ตําบล..................เขต/อําเภอ..................

จังหวัด....................โทรศัพท..................... โทรสาร................. 

อีเมล................................................................
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 ข าพเจาผู สมัครเปนองคกรสมาชิกไดรับทราบธร

รมนูญฯ ขอบังคับฯ ของสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย

ที่มีผลบังคับใชตามที่ไดประกาศใชแลวทุกฉบับแลว ขาพเจา

ยอมรับผูกพันในอันที่จะปฏิบัติตามธรรมนูญและขอบังคับของ

สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยดังกลาวทุกฉบับมีมีอยู

ในขณะนี้และที่จะมีใชบังคับตอไปในอนาคต และขอรับรองวา 

สถานีวิทยุกระจายเสียง/วิทยุโทรทัศนนี้เปนสถานีที่

  • มีการเสนอขาวสาร และไมมีเนื้อหาสาระที่

ขัดตอจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

  • เจาของ    หรือผูไดรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการหรือบรรณาธิการไมเคยตองคําสั่งลงโทษในการประพฤติ

ผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพอยางรายแรงจากสภาวิชาชีพขาววิทยุ

และโทรทัศนไทยหรือองคกรวิชาชีพอื่น

  • เจาของ        หรือผูไดรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการหรือบรรณาธิการไมเคยเปนผูปฏิบัติขัดตอมติของสภา

วิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย และคณะกรรมการมีมติดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของคณะกรรมการทั้งหมดให

พนจากสมาชิกภาพ

 ขาพเจาไดแนบเอกสารประกอบการสมัครตามขอ 5 

มาพรอมกันนี้แลว และมีความประสงคจะขอสมัครเปนองคกร

สมาชิกของสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย ตามขอบังคับ

สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย วาดวยการเปนสมาชิก 

พ.ศ. 2553 และยินยอมชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาบํารุง

รายปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตอไป
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  ลงชื่อ................................................................

   (...............................................)

ผูไดรับมอบหมาย/มอบอํานาจจากองคกรผูสมัครเปนสมาชิก

บันทึกการรับสมัคร (เฉพาะเจาหนาที่สภาวิชาชีพขาววิทยุและ

โทรทัศนไทย)

1. ตรวจสอบเอกสารแลว

ครบถวนถูกตองรับไว

วันที่.......... ลงชื่อ..................

2. ที่ประชุมคณะกรรมการ

ครั้งที่............

วันที่.................

    • มีมติอนุมัติรับเปน

องคกรสมาชิก

    • มีมติไมรับเปนองคกร

สมาชิก

    • เลขาธิการแจงมติ

พรอมเหตุผลแกผูสมัคร

แลว

วันที่......... ลงชื่อ..................

3. หมายเลขทะเบียนสมาชิก

เลขที่.................

วันที่........... ลงชื่อ..................
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ประกาศ สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย
เรื่อง คาธรรมเนียมแรกเขาและคาบํารุงรายป

ตามที่ ขอบังคับสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย 

วาดวยการเปนสมาชิก พ.ศ. 2553 ขอ 5  กําหนดให  “ผูสมัคร

เปนสมาชิกสามัญตองทําเปนหนังสือตามแบบพิมพที่คณะ

กรรมการกําหนดยื่นตอเลขาธิการ โดยชําระคาธรรมเนียมแรก

เขาและคาบํารุงรายปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด” นั้น

 คณะกรรมการสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย 

ในการประชุมครั้งที่ 14 เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 มีมติ

เห็นควรให ยกเวนคาธรรมเนียมแรกเขาและคาบํารุงรายป ตาม

ขอบังคับสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย วาดวยการเปน

สมาชิก พ.ศ. 2553 ขอ 5 ไวเปนการชั่วคราว ทั้งนี้จนกวาที่ประชุม

คณะกรรมการฯ จะมีมติเปนประการอื่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

สงเสริมใหมีการสมัครเปนองคกรสมาชิก  อันเปนการสนับสนุน

การรวมกลุ มของผู ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เพื่อควบคุมกันเองใน

หมูผูประกอบวิชาชีพ เพื่อสรางมาตรฐานทางจริยธรรม และเพื่อ

เสริมสรางเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน 

  ประกาศ ณ วันที่  15 ธันวาคม 2553

    (นายวสันต ภัยหลีกลี้)

            ประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย
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แนวปฏิบัติ
สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ

สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย

เรื่อง การใชสื่อสังคมออนไลนของสื่อมวลชน พ.ศ. ๒๕๕๓

เนื่องดวยในสถานการณปจจุบัน สื่อมวลชนแขนง

ตางๆ ทั้งหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ

เว็บไซตขาวสารตาง ๆ ไดเขาไปใชประโยชนจากการใชสื่อสังคม

ออนไลน (Social Media) ทั้งในดานการรวบรวมขอมูลขาวสาร 

การนําเสนอ และการแสดงความคิดเห็น หรือการเผยแพรการ

ทํางานขององคกรขาว ซึ่งมีทั้งการใชประโยชนในระดับองคกร 

ตัวบุคคล และผสมผสาน เปนจํานวนมาก จึงควรมีแนวปฏิบัติ

ในการใชสื่อสังคมออนไลนของสื่อมวลชนใหเปนไปในทาง

สรางสรรค

 องคกรวิชาชีพสื่อมวลชนจึงไดมอบหมายใหชมรมนัก

ขาวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพ

แหงประเทศไทย เปนผูประสานการยกรางแนวปฏิบัติ โดยมี

ตัวแทนจากองคกรวิชาชีพตาง ๆ  ไดแก สภาการหนังสือพิมพแหง

ชาติ สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย สมาคมนักขาวนัก

หนังสือพิมพแหงประเทศไทย สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศน

ไทย สมาคมผูดูแลเว็บไทย ชมรมผูผลิตขาวออนไลน ชมรมนัก

ขาวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการดานนิเทศศาสตร และ

ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกันยก

รางและรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ 

 จึงกําหนดเปนแนวปฏิบัติในการใชสื่อสังคมออนไลน

ของสื่อมวลชน ดังตอไปนี้
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หมวด ๑
บททั่วไป

ขอ ๑ ในแนวปฏิบัตินี้ 

           ‘ส่ือสังคมออนไลน’ (Social Media) หมายถึง ชองทางการ

สื่อสารผานเว็บไซต และโปรแกรมประยุกตบนสื่อใด ๆ ที่มีการ

เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต ซึ่งผูใชสามารถสื่อสารเนื้อหา อาทิ twit-

ter.com, facebook.com, youtube.com, weblog ตาง ๆ 

 ‘องคกรสื่อมวลชน’ หมายถึง องคกรสมาชิกสภาการ

หนังสือพิมพแหงชาติ และองคกรสมาชิกสภาวิชาชีพขาววิทยุ

และโทรทัศนไทย

 ‘ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน’ หมายถึง ผูประกอบ

วิชาชีพหนังสือพิมพตามธรรมนูญสภาการหนังสือแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๐ ผูประกอบวิชาชีพขาว ผูปฏิบัติงานขาววิทยุกระจาย

เสียงและวิทยุโทรทัศนตามธรรมนูญสภาวิชาชีพขาววิทยุและ

โทรทัศนไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ และผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนอื่นที่

ยอมรับแนวปฏิบัตินี้

หมวด ๒
แนวปฏิบัติในการใชสื่อสังคมออนไลน

ขององคกรสื่อมวลชน

 ข้อ ๒ การใชประโยชนจากสื่อสังคมออนไลน          ของ

องคกรสื่อมวลชน    ในการเผยแพรขอมูลขาวสารและการแสดง

ความคิดเห็น พึงยึดมั่นกรอบจริยธรรมแหงวิชาชีพสื่อมวลชน

ของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ และสภาวิชาชีพขาววิทยุและ

โทรทัศนไทยอยางเครงครัด
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 ขอ ๓ การนําเสนอขาวโดยการใชสื่อสังคมออนไลนของ

องคกรสื่อมวลชน ควรมีหลักในการอางอิงถึงองคกรสื่อมวลชน 

ดังตอไปนี้

 (๑) ชื่อองคกรสื่อมวลชนที่เผยแพรขอมูลขาวสาร  

 (๒) รายละเอียด   สัญลักษณ    หรือชื่อยอ    ที่แสดงถึง

องคกรสื่อมวลชน

 (๓) มาตรการทางเทคนิคที่ยืนยันถึงสถานะ         และ

ความมีตัวตนขององคกร สื่อมวลชน รวมถึงการประกาศตอ

สาธารณชนตามชองทางที่องคกรมีอยู

 ขอ ๔ การนําเสนอขอมูลขาวสารขององคกรสื่อมวลชน

ผานสื่อสังคมออนไลน     ควรเปนไปตามขอบังคับจริยธรรม 

หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติขององคกรที่กํากับดูแลตามที่ระบุไว

ในหมวดหนึ่ง และตองไมเปนการสรางความเกลียดชังระหวาง

คนในสังคม ไมยุยงใหเกิดความรุนแรงจนอาจนําไปสูความขัด

แยงและเสียหายรุนแรงขึ้นในชาติ

 ขอ ๕ องคกรสื่อมวลชนตองใหความเคารพ        และ

ยอมรับขอมูลขาวสาร หรือภาพที่ผลิตโดยบุคคลอื่นผานสื่อ

สังคมออนไลน 

 การคัดลอก เลียน ขอความใด ๆ จากสื่อสังคมออนไลน 

พึงไดรับการอนุญาตจากเจาของขอความนั้น ๆ ตามแตกรณี 

          กรณีจําเป นเพื่อประโยชนในการเผยแพร ข อมูล

ขาวสาร หรือรายงานขาวในฐานะสื่อมวลชน ตองอางอิงถึงแหลง

ที่มาของขอความและขาวสารนั้นโดยรับรูถึงสิทธิ หรือลิขสิทธิ์

ขององคกรหรือบุคคลผูเปนเจาของขอมูลดังกลาว
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หมวด ๓
แนวปฏิบัติในการใชสื่อสังคมออนไลนของผูประกอบ

วิชาชีพสื่อมวลชน

ขอ ๖ การนําเสนอขอมูลขาวสาร     หรือการแสดงความ

คิดเห็นผานสื่อสังคมออนไลนของผู ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 

อาจแบงไดดังนี้

 (๑) กรณีใชชื่อบัญชีผูใชงาน (user account)  ที่ระบุถึง

ตนสังกัด    ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนพึงใชความระมัดระวัง

ในการปฏิบัติตามขอบังคับจริยธรรมแหงวิชาชีพสื่อมวลชนอยาง

เครงครัด โดยเฉพาะความถูกตอง (accuracy) สมดุล (balance) 

และการใชภาษาที่เหมาะสม

 (๒) กรณีใชชื่อบัญชีผูใชงาน ที่ระบุถึงตัวตนอันอาจทําให

เขาใจวาเปนผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ผูใชงานพึงระมัดระวัง

การนําเสนอขอมูลขาวและการแสดงความคิดเห็นที่อาจนําไปสู

การละเมิดจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเชนเดียวกัน

 ขอ ๗ การรายงานขอมูลขาวสารบนสื่อสังคมออนไลน   ผู

ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนพึงแยก ‘ขาว’ กับ ‘ความเห็น’ ออกจาก

กันอยางชัดเจน พึงระวังการยอความที่ทําใหขอความนั้นบิดเบือน

ไปจากขอเท็จจริง และพึงระวังการเผยแพรขอมูลขาวซํ้า

 ขอ ๘ ในกรณีที่เวลา      เปนสาระสําคัญของการนําเสนอ

ขอมูลขาวสาร พึงตระหนักถึงมิติของเวลาในการนําเสนอขาว นั้นๆ 

ดวย

 ขอ ๙ ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนพึงตระหนักวา   พื้นที่

บนสื่อสังคมออนไลนเปนพื้นที่สาธารณะ ไมใชพื้นที่สวนบุคคล ซึ่ง
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ขอมูลที่มีการรายงานจะถูกบันทึกไวและอาจมีผลทางกฏหมายได

 ขอ ๑๐ ในการรวบรวมขอมูลขาวสาร    การนําเสนอ และ

การแสดงความคิดเห็น ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนพึงระวังการ

ละเมิดสิทธิสวนบุคคล ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเด็กและสตรี 

ภาพอุจาด ลามก อนาจาร หวาดเสียว และรุนแรง

 ขอ ๑๑ ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน              พึงระมัดระวัง

กระบวนการหาขาวหรือภาพจากสื่อสังคมออนไลน โดยมีการตรวจ

สอบอยางถี่ถวน รอบดาน และควรอางอิงแหลงที่มาเมื่อนําเสนอ 

เวนแตสามารถตรวจสอบและอางอิงจากแหลงขาวไดโดยตรง

 การเผยแพรขอมูลขาวสาร ไมวาการรายงานสดผาน

อุปกรณปลายทางตางๆ      (devices) หรือการสรางขอความบน

สื่อสังคมออนไลนจากการประชุม ‘ปด’ ตองไดรับอนุญาตจากที่

ประชุมกอน

 ขอ ๑๒ หากการนําเสนอขอมูลขาวสาร                  หรือการ

แสดงความคิดเห็นผานสื่อสังคมออนไลนของผูประกอบวิชาชีพ

สื่อมวลชนเกิดความผิดพลาด จนกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคล

หรือองคกรอื่น ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนตองดําเนินการแกไข

ขอความที่มีปญหาโดยทันที พรอมทั้งแสดงถอยคําขอโทษตอ

บุคคลหรือองคกรที่ไดรับความเสียหาย ทั้งนี้ ตองใหผูที่ไดรับความ

เสียหายมีโอกาสชี้แจงขอมูลขาวสารในดานของตนดวย 

         สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ

           สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย

                   ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
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ปฏิญญาสากลวาดวยเรื่อง สิทธิมนุษยชน

   ขอ 19

 บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในความเห็น และการ

แสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะยึดมั่น ในความคิด

เห็นโดยปราศจากการสอดแทรก   และที่จะแสวงหารับ 

ตลอดจนการแจงขาว รวมทั้งความคิดเห็นโดยผานสื่อใดๆ 

โดยมิตองคํานึงถึงเขตแดน
  ...........................................
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