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ธรรมนูญสภาวิชาชีพข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ณ  วนัท่ี  ๑๐  มิถนุายน ๒๕๕๒ 

 

 ตามทีร่ฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ ไดม้บีทบญัญตัสินับสนุนการ

จดัตัง้กลไกควบคมุกนัเองทางดา้นจรยิธรรมขององคก์รวชิาชพีทางดา้นกจิการวทิยกุระจายเสยีงและกจิการวทิยุ

โทรทศัน์ นอกจากนี้ พระราชบญัญตัิการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พุทธศกัราช 

๒๕๕๑ มาตรา ๓๙ ยงัส่งเสรมิใหม้กีารรวมกลุ่มของผูป้ระกอบวชิาชพีสื่อสารมวลชนทีเ่กีย่วกบักจิการกระจาย

เสยีงและกจิการโทรทศัน์ เพื่อทาํหน้าทีจ่ดัทํามาตรฐานทางจรยิธรรมของการประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีและ

ควบคุมการประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีกนัเองภายใตม้าตรฐานทางจรยิธรรม นับว่าเป็นการยกระดบัผูป้ระกอบ

วชิาชพีวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ใหเ้ป็นทีย่อมรบัมากขึน้ โดยการส่งเสรมิใหม้กีารจดัตัง้องค์กรอสิระ

ทาํหน้าทีค่วบคุมกนัเองในหมู่ผูป้ระกอบวชิาชพีข่าววทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ เพื่อส่งเสรมิเสรภีาพ 

ความรบัผดิชอบ สถานภาพผูป้ระกอบวชิาชพีและกจิการวทิยุกระจายสยีงและวทิยุโทรทศัน์ ตลอดจนส่งเสรมิ

สนับสนุนสทิธกิารใชส้ื่อกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ เพื่อการรบัรู้ข่าวสาร และการแสดงความคดิเหน็ของ

พลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ ์ทรงเป็นประมขุ 

 ดงันัน้ ผูป้ระกอบวชิาชพีขา่ววทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ ทัง้ในสว่นของเจา้ของสถานี ผูไ้ดร้บั

ใบอนุญาต บรรณาธิการข่าว ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าฝ่ายข่าว หรือผู้มีอํานาจทําการแทนของสถานี

วทิยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทศัน์ ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค รวมทัง้ผู้แทนสมาคมนักข่าววิทยุและ

โทรทศัน์ไทย ไดป้ระชุมกนัเมื่อวนัที ่๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมดเิอม็เมอรลัด์ กรุงเทพฯ พรอ้มทัง้ลงนาม

ทา้ยบนัทกึความเขา้ใจใหจ้ดัทาํธรรมนูญฉบบันี้ เพือ่สถาปนา สภาวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย ขึน้  

 

  

  

 ขอ้ ๑ ธรรมนูญนี้ เรยีกว่า   “ธรรมนูญสภาวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย พ.ศ. ๒๕๕๒” 

 ขอ้ ๒ ธรรมนูญนี้ ใหใ้ชบ้งัคบัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

 ขอ้ ๓ ธรรมนูญจะมผีลผกูพนัตามกฎหมาย เฉพาะกรณีทีข่อ้ความทีม่กีารระบุถงึเทา่นัน้ 

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป  

 ขอ้ ๔ ใหม้อีงคก์รอสิระควบคุมกนัเอง เรยีกชื่อว่า สภาวชิาชพีข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทย ชื่อย่อว่า 

“ส.ข.ว.ท.”  ชือ่ภาษาองักฤษว่า “The News Broadcasting Council of Thailand” ชือ่ยอ่ว่า “NBCT” 

 ขอ้ ๕  องค์กรสมาชกิ ซึง่เป็นสมาชกิของสภาวชิาชพีขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทย รวมทัง้ผูป้ระกอบ

วชิาชพีข่าววิทยุและโทรทศัน์ในสงักดัองค์กรสมาชกิ ยอมรบั ผูกพนัและปฏิบตัิตามธรรมนูญฉบบันี้ โดย

เครง่ครดั 

 ขอ้ ๖ ในธรรมนูญนี้ 
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 “วทิยุ” หมายถงึ สถานีวทิยุกระจายเสยีง หรอืรายการทางสถานีวทิยุ ทัง้นี้ ใหร้วมถงึการทาํใหป้รากฏ

เป็นเสยีง เพื่อสื่อความหมายด้วยวิธีอื่นใด ที่เป็นการเสนอข่าวโดยทัว่ไปและความคดิเห็น โดยสถานี หรือ

รายการนัน้ดว้ย 

 “โทรทศัน์” หมายถึง สถานีวิทยุโทรทศัน์ หรอืรายการทางสถานีวิทยุโทรทศัน์ รวมทัง้การกระจาย

สญัญาณวทิยุโทรทศัน์แบบบอกรบัเป็นสมาชกิและการกระจายสญัญาณวทิยุโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม ทัง้นี้ ให้

รวมถงึการทําใหป้รากฏเป็นเสยีงและภาพ เพื่อสื่อความหมายด้วยวธิอีื่นใด ทีเ่ป็นการเสนอข่าวโดยทัว่ไปและ

ความคดิเหน็ โดยสถานีหรอืรายการนัน้ดว้ย 

 “สภาวชิาชพี” หมายถงึ สภาวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย 

 “คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการสภาวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย 

 “กรรมการ” หมายถงึ กรรมการสภาวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย 

 “สมาชกิ” หมายถงึ องคก์รสมาชกิสภาวชิาชพีขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทย และผูป้ระกอบวชิาชพีขา่ว

ในองคก์รสมาชกินัน้ดว้ย 

 “ผูป้ระกอบวชิาชพีขา่ว” หมายถงึ เจ้าของสถานี ผูไ้ด้รบัใบอนุญาตประกอบกจิการ บรรณาธกิาร 

ผูอ้าํนวยการหรอืหวัหน้าฝา่ยขา่ว และใหห้มายความรวมถงึ ผูป้ระกอบการดา้นขา่ววทิยุกระจายเสยีงและวทิยุ

โทรทศัน์และผูป้ฏบิตังิานดา้นขา่ววทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ดว้ย 

 “ผู้ปฏิบัติงานข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์” หมายถึง บรรณาธิการ หวัหน้ากอง

บรรณาธกิาร บรรณาธกิารบรหิารหรอืตําแหน่งควบคุมและดําเนินการงานกองบรรณาธกิารหรอืรายการขา่วที่

เรยีกชื่อเป็นอย่างอื่น และใหห้มายความรวมถึง ผู้สื่อข่าว ผู้เขยีนข่าว ผูเ้ขยีนบท ผูถ่้ายภาพ ผูต้ดัต่อภาพ

ผูจ้ดัทํากราฟฟิก ผู้ประกาศข่าว พธิีกร ผู้ที่ทํางานอยู่ในกองบรรณาธิการหรอืฝ่ายข่าวหรอืรายการข่าว ผูท้ี่

ทาํงานเกีย่วเนื่องกบัการผลติและออกอากาศข่าว หรอืบุคคลอื่นตามทีส่ภาวชิาชพีข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทย

กาํหนด 

 ขอ้ ๗ สภาวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทยมวีตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 

  (๑) ส่งเสรมิผูป้ระกอบวชิาชพีข่าววทิยุและโทรทศัน์ใหม้คีวามรบัผดิชอบและปฏบิตัติาม

หลกัจรยิธรรมแหง่วชิาชพี เพือ่ผดุงเกยีรตแิละศกัดิศ์รขีองสมาชกิ ผูป้ระกอบวชิาชพีขา่ว และผูป้ฏบิตังิานขา่ว 

  (๒) ส่งเสรมิเสรภีาพ และสนับสนุนสทิธกิารรบัรูข้่าวสาร การแสดงความคดิเห็นของ

พลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

  (๓) สง่เสรมิและพฒันาการประกอบวชิาชพีขา่ววทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ 

 ขอ้ ๘  สภาการวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทยมอีาํนาจและหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

  (๑) กาํกบัดูแลการปฏบิตัหิน้าทีข่องสมาชกิ และผูป้ระกอบวชิาชพีขา่ววทิยุและโทรทศัน์

ในสงักดัสมาชกิใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรยิธรรมแหง่วชิาชพี และขอ้บงัคบัหรอืระเบยีบปฏบิตัอิื่น ซึง่ตรา

ขึน้ตามธรรมนูญนี้ หรอืตามทีค่ณะกรรมการกาํหนด 

  (๒) ใหก้ารศกึษาอบรมดา้นวชิาการแกผู่ป้ระกอบวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ ตามความ

จาํเป็น 

  (๓) เผยแพร ่ประกาศ รายงานการประชมุ งาน คาํวนิิจฉยั และคาํสัง่ของสภาวชิาชพีขา่ว

วทิยแุละโทรทศัน์ไทยต่อสาธารณะเป็นประจาํ 

  (๔) ใหค้าํแนะนําหรอืขอ้เสนอแนะในการปฏบิตังิานตามหลกัวชิาชพีแกส่มาชกิ 
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 ขอ้ ๙  สภาวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทยอาจมรีายไดด้งัต่อไปนี้ 

  (๑) คา่บาํรงุจากสมาชกิ 

  (๒) ทรพัยส์นิในกรณีทีม่ผีูบ้รจิาคใหเ้พือ่ดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์

  (๓) รายไดอ้ืน่จากการดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์

  (๔) ดอกผลจากทรพัยต์าม (๑) (๒) และ (๓) 

  (๕) เงนิทุนจากกองทุนพฒันากจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์เพื่อประโยชน์

สาธารณะ หรอืกองทุนทีเ่รยีกชื่ออื่น แต่มวีตัถุประสงคท์ํานองเดยีวกนั ตามพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่น

ความถีแ่ละกาํกบักจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม  

 

หมวด ๒ 

สมาชิก 

 ขอ้ ๑๐ สมาชกิแบ่งเป็น ๒ ประเภท คอื 

  (๑) สมาชกิก่อตัง้ ได้แก่ สมาชกิทีผู่บ้รหิาร เจา้ของ หรอืบรรณาธกิารขา่วผูม้อีาํนาจเต็ม

ของสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์หรือรายการข่าวและรายการที่เกี่ยวเนื่องกับข่าว หรือสมาคมวิชาชีพด้าน

วทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ ไดล้งนามในบนัทกึเจตนารมณ์ของผูป้ระกอบวชิาชพี เรื่องการจดัตัง้สภา

วชิาชพีขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทย เมื่อวนัที ่๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมดเิอม็เมอรลัด์ กรุงเทพ และยงัคง

ดาํเนินกจิการขา่ววทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์นัน้อยูต่่อเนื่องตลอดมา 

  (๒) สมาชกิสามญั ไดแ้ก่ องคก์รสมาชกิทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นสมาชกิตามขอ้บงัคบัสภา

วชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย 

 ขอ้ ๑๑  สมาชกิมหีน้าทีด่งัต่อไปนี้   

  (๑)  สนบัสนุนกจิกรรมของสภาวชิาชพีและการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 

  (๒)  ส่งเสรมิและควบคุมผูป้ระกอบวชิาชพีขา่ววทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ใน

สงักดัใหป้ฏบิตัติามขอ้บงัคบัสภาวชิาชพีขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทยว่าดว้ยจรยิธรรมแห่งวชิาชพี และข้อบงัคบั

หรือระเบียบปฏิบติัอ่ืน ซ่ึงตราขึ้นตามธรรมนูญหรือตามท่ีคณะกรรมการกําหนด รวมทัง้ส่งเสริมให้

สมาชกิจดัทําแนวปฏบิตัทิางจรยิธรรมของแต่ละองค์กร โดยให้มเีนื้อหาสอดคล้องกบัขอ้บงัคบัจรยิธรรมแห่ง

วชิาชพี 

 สมาชกิและผูป้ระกอบวชิาชพีข่าววทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ ตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบัสภา

วชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทยว่าดว้ยจรยิธรรมแหง่วชิาชพี และขอ้บงัคบัหรอืระเบยีบปฏบิตัอิืน่โดยเครง่ครดั 

 สมาชกิและผูป้ระกอบวชิาชพีทีส่งักดัสมาชกิ ฝา่ฝืนขอ้บงัคบัสภาวชิาชพีขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทย

ว่าดว้ยจรยิธรรมแหง่วชิาชพี และขอ้บงัคบัหรอืระเบยีบปฏบิตัอิืน่ ถอืว่าประพฤตผิดิจรยิธรรมแห่งวชิาชพีและให้

บงัคบัตามหมวด ๕ 

 ขอ้ ๑๒ สมาชกิ พน้จากสมาชกิภาพเมือ่ 

  (๑) ลาออก 

  (๒) เลกิกจิการ หรอืตอ้งคาํพพิากษาถงึทีส่ดุใหเ้ลกิกจิการ 

  (๓)  ยตุกิารออกอากาศ 
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  (๔) ไมป่ฏบิตัติามมตขิองสภาวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย และคณะกรรมการมมีติ

ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสีข่องคณะกรรมการทัง้หมดใหพ้น้จากสมาชกิภาพ 

  การพน้สมาชกิภาพตาม (๓) ใหส้มาชกิยงัคงสถานภาพสมาชกิต่อไปอกี ๖ เดอืน หากไม่

สามารถหรอืประสงคจ์ะกลบัมาออกอากาศภายในระยะเวลาดงักล่าว ใหส้มาชกิภาพสิน้สดุลง 

 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย 

 ขอ้ ๑๓ ใหส้ภาวชิาชพีขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทยมกีรรมการคณะหนึ่งเรยีกว่า “คณะกรรมการสภา

วชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย” จาํนวน ไม่เกินสิบเก้าคน ประกอบดว้ยกรรมการทีม่าจากผูป้ระกอบวชิาชพี

ข่าววิทยุและโทรทศัน์ไม่เกนิสิบสองคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิในสาขาอาชพีต่างๆ อีกเจด็คน ทัง้นี้ 

กรรมการจะต้องไม่เป็นขา้ราชการทีม่ตีําแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจํา ขา้ราชการการเมอืง สมาชกิสภาทอ้งถิน่ 

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พนักงานทอ้งถิน่ พนักงานหรอืลูกจา้งของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืเจ้าหน้าทีอ่ื่นของรฐั ยกเว้น

ขา้ราชการบาํนาญ 

 กรรมการทีม่าจากผูป้ระกอบวชิาชพีขา่ววทิยแุละวทิยโุทรทศัน์ใหถ้อืเกณฑส์ดัสว่นดงัต่อไปนี้ 

  (๑) เจา้ของ หรอืผูบ้รหิาร หรอืผูป้ระกอบการ หรอืผูไ้ดร้บัใบอนุญาต ซึง่เลอืกกนัเองให้

เหลอืไมเ่กนิ ส่ีคน 

  (๒) บรรณาธกิาร หรอืตวัแทนผูม้อีาํนาจจากกองบรรณาธกิาร ซึง่เลอืกกนัเองใหเ้หลอืไม่

เกนิ ส่ีคน 

  (๓) ผูป้ฏบิตังิานขา่วหรอืผูป้ระกาศขา่วในสงักดัสมาชกิ ซึง่เลอืกกนัเองใหเ้หลอืไม่เกนิ ส่ี

คน 

  ใหก้รรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) มาจากกลุ่มผูป้ระกอบการขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไมเ่กนิ

กลุ่มองคก์รละหนึ่งคน  และในแต่ละประเภทตอ้งมผีูป้ระกอบวชิาชพีจากสมาชกิกอ่ตัง้เกินกว่าก่ึงหน่ึง 

  (๔) ใหก้รรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) เลอืกผูท้รงคุณวุฒ ิอกีเจด็คน จากสาขาอาชพี

ต่อไปนี้ ไดแ้ก ่กฎหมาย วชิาการดา้นวทิยกุระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ สทิธมินุษยชน เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เดก็-สตรหีรอืผูด้อ้ยโอกาส องคก์รคุม้ครองผูบ้รโิภค และองคก์รวชิาชพีอืน่  

 ในกรณีจําเป็น อาจไม่นําคุณสมบตัิของคณะกรรมการตามวรรคแรก มาใช้บงัคบักบัการได้มาซึ่ง

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) แต่ต้องไม่เกินส่ีคน และไมเ่ป็นขา้ราชการการเมอืง 

 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเลอืกกนัเองเพือ่ดาํรงตาํแหน่งประธานสภาวชิาชพีขา่ววทิยุและโทรทศัน์

ไทยคนหนึ่ง รองประธานสภาวชิาชพีขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทยสองคน และเลขาธกิารคนหนึ่ง กบักรรมการ

ตาํแหน่งอืน่ตามความจาํเป็น และเหมาะสม 

 ใหป้ระธานสภาวชิาชพีข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทย เป็นผูก้ระทําการแทนสภาวิชาชพีข่าววทิยุและ

โทรทศัน์ในการตดิต่อกบับุคคลภายนอก แต่ประธานอาจมอบหมายเป็นหนังสอืใหก้รรมการอื่นกระทาํการแทน

ตนเฉพาะในกจิการใดกไ็ด ้

 ให้รองประธานสภาวิชาชพีข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทยคนที่หนึ่งหรอืคนที่สองกระทําการแทนเมื่อ

ประธานสภาวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทยหรอืรองประธานสภาวชิาชพีขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทยคนทีห่นึ่ง

ไม่อยู่หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้แล้วแต่กรณี  หากประธานสภาวชิาชพีข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทยหรอืรอง 



Page 5 of 8 

  

 

 

ประธานสภาวชิาชพีข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทยคนทีห่นึ่งและคนทีส่องไม่อยู่   หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ให้

กรรมการผูม้อีาวุโสสงูสดุปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนเป็นการชัว่คราว 

 ใหเ้ลขาธกิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบงานธุรการทัง้ปวงของสภาวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย 

 วธิกีารไดม้าซึง่กรรมการในวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสภาวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย 

 ขอ้ ๑๔ กรรมการมวีาระการดาํรงตาํแหน่งสองปีนับแต่วนัทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้ตามขอ้ ๑๓ วรรคสาม 

และจะดาํรงตาํแหน่งเกนิกว่าสองวาระตดิต่อกนัไมไ่ด ้

 ขอ้ ๑๕ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมือ่ 

  (๑) ออกตามวาระ 

  (๒) ตาย 

  (๓) ลาออก 

  (๔) ขาดคณุสมบตัติามขอ้ ๑๒ 

  (๕) องคก์รทีส่งักดัหยดุดาํเนินกจิการ หรอืกรรมการจากองคก์รนัน้ยา้ยสงักดั เฉพาะกรณี

กรรมการทีม่าจากขอ้ ๑๓ (๑) (๒) และ (๓) 

  (๖) ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง และคณะกรรมการมมีติให้พ้นจากตําแหน่งด้วยคะแนน

เสยีงไมน้่อยกว่าสามในสี ่ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

  (๗) ถกูศาลสัง่ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 

  (๘) ต้องจําคุกโดยคําพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ําคุก เว้นแต่ความผดิอนัเนื่องจากการปฏบิตัิ

หน้าที ่หรอืความผดิอนัไดก้ระทาํโดยประมาท หรอืความผดิลหโุทษ 

  (๙) เป็นผูไ้รค้วามสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอืเป็นผูว้กิลจรติ จติฟ ัน่เฟือน 

ไมส่มประกอบ 

 ขอ้ ๑๖ กรณีทีม่กีรรมการพน้จากตําแหน่งก่อนครบวาระใหด้ําเนินการใหม้ผีูม้าดํารงตําแหน่งแทน

ตามประเภทของกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งในขอ้ ๑๒ เวน้แต่วาระทีเ่หลอือยู่ไม่ถงึหกสบิวนัและใหก้รรมการที่

ไดร้บัเลอืกใหมอ่ยูใ่นตาํแหน่งตามวาระของกรรมการซึง่ตนแทน 

 ขอ้ ๑๗ ใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุกสองเดอืน และกรรมการจะมอบหมายใหบุ้คคล

อืน่เขา้ประชมุแทนมไิด ้

 ประธานสภาวชิาชพีขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทยอาจเรยีกประชุมเมื่อมเีหตุผลสมควร หรอืโดยคาํรอ้ง

ขอของกรรมการไมน้่อยกว่ากึง่หนึ่งของจาํนวนกรรมการทัง้หมดกไ็ด ้

 การประชุมของคณะกรรมการ  ตอ้งมจีํานวนไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมด จงึถอื

เป็นองคป์ระชมุ และใหป้ระธานสภาวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทยทาํหน้าทีป่ระธานการประชมุ 

 การลงมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมากของทีป่ระชุม เวน้แต่การลงมตเิพื่อวนิิจฉัย

ว่าสมาชกิหรอืผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทศัน์ในสงักดั ประพฤติผดิขอ้บงัคบัว่าด้วยจรยิธรรมแห่ง

วชิาชพี ตอ้งใชค้ะแนนเสยีงไมน้่อยกว่ากึง่หนึ่งของจาํนวนกรรมการทัง้หมดทีม่อียู ่และตอ้งเป็นการประชมุลบั 

 ขอ้ ๑๘ คณะกรรมการมอีาํนาจและหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

  (๑) บรหิารกจิการของสภาวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทยตามวตัถุประสงค ์

  (๒) พจิารณาการเป็นสมาชกิ 
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  (๓) แต่งตัง้ทีป่รกึษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรอืคณะทาํงาน เพื่อใหค้าํแนะนํา

ปรกึษาหรอืช่วยทาํกจิการหรอืพจิารณาเรื่องทีไ่ดร้บัมอบหมายตามวตัถุประสงค์ของสภาวชิาชพีข่าววทิยุและ

โทรทศัน์ไทย เวน้แต่กจิการทีม่ลีกัษณะหรอืสภาพทีส่ภาวชิาชพีขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทยไม่อาจมอบหมายให้

กระทาํแทนได ้

  (๔) ออกขอ้บงัคบัสภาวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทยว่าดว้ยจรยิธรรมแหง่วชิาชพีขา่ว

วทิยแุละโทรทศัน์ และขอ้บงัคบัอืน่ ตามทีก่าํหนดในธรรมนูญนี้ รวมทัง้ขอ้บงัคบัตามทีค่ณะกรรมการกาํหนด 

  (๕) พจิารณาและวนิิจฉัยปญัหาและขอ้ขดัแยง้ หรอืปญัหาใดทีม่ไิดต้ราไวใ้นธรรมนูญนี้

หรอืปญัหาการบงัคบัใชธ้รรมนูญนี้ คาํวนิิจฉยัดงักล่าวใหเ้ป็นทีส่ดุ 

   

 

หมวด ๔ 

การพิจารณาเร่ืองร้องเรียน 

 ขอ้ ๑๙ ผูไ้ดร้บัความเสยีหายจากขอ้ความ เสยีง หรอืภาพทีป่รากฏในขา่วหรอืรายการขา่วทีผ่ลติโดย

สมาชกิหรอืจากพฤตกิรรมของผูป้ระกอบวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ทีส่งักดัสมาชกิ ซึง่ผูเ้สยีหายเหน็ว่าขดัต่อ

ขอ้บงัคบัสภาวิชาชพีข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทยว่าด้วยจรยิธรรมแห่งวิชาชพี ใหแ้จ้งเป็นหนังสอืพรอ้มด้วย

พยานหลกัฐานต่อสถานีหรอืผูผ้ลติรายการนัน้โดยตรงเสยีก่อน เพื่อใหส้ถานีหรอืรายการนัน้ดําเนินการบรรเทา

ความเสยีหายตามควรแกก่รณี 

 ขอ้ ๒๐ เมือ่ผูเ้สยีหายไดด้าํเนินการตามขอ้ ๑๙ แลว้ถกูปฏเิสธหรอืเพกิเฉยทีจ่ะดําเนินการใด ๆ จาก

สถานีหรอืผูผ้ลติรายการซึง่เป็นมลูเหตุใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืเมื่อผูเ้สยีหายเหน็ว่าการบรรเทาความเสยีหาย

ของสถานีหรอืผูผ้ลติรายการตามขอ้ ๑๙ ไมเ่ป็นทีพ่อใจจนเหน็ไดช้ดั ผูเ้สยีหายมสีทิธริอ้งเรยีนเป็นหนงัสอืพรอ้ม

ดว้ยพยานหลกัฐานต่อคณะกรรมการได ้ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัไดร้บัทราบความเสยีหายนัน้  

 การยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนใหท้าํตามแบบทีค่ณะกรรมการกาํหนด 

 ขอ้ ๒๑  เรือ่งทีค่ณะกรรมการจะรบัไวพ้จิารณาดาํเนินการ มหีลกัเกณฑด์งันี้ 

       (๑) เรือ่งทีไ่ดร้บัคาํรอ้งเรยีนจากผูเ้สยีหายตามขอ้ ๒๐ หรอื 

       (๒) เรื่องที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นเรื่องสําคญั   หรือมีเหตุอนัควรสงสยัเกี่ยวกับ

ขอ้ความ ภาพ หรอืเสยีง   ที่ปรากฏในสถานีหรอืรายการที่เป็นสมาชกิ หรือจากพฤติกรรมของผู้ประกอบ

วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทศัน์ที่สงักดัสมาชกิ ขดัต่อขอ้บังคบัสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทยว่าด้วย

จรยิธรรมแหง่วชิาชพี   

           ถา้คณะกรรมการมมีตไิม่รบัเรื่องไว้พจิารณา กใ็หแ้จ้งใหผู้ก้ล่าวหารอ้งเรยีนทราบพรอ้มด้วย

เหตุผล    ผูก้ล่าวหารอ้งเรยีนมสีทิธิย์ ืน่อทุธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัรบัทราบคาํวนิิจฉัย 

เมือ่คณะกรรมการไดว้นิิจฉยัไปเป็นประการใดแลว้ใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 

 ขอ้ ๒๒ คณะกรรมการอาจไมร่บัเรือ่งรอ้งเรยีนไวพ้จิารณาดาํเนินการในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) เรือ่งทีศ่าลรบัฟ้องในประเดน็เดยีวกนัและอยู่ในระหว่างการพจิารณาของศาล หรอืที่

ศาลพพิากษาหรอืมคีาํสัง่เดด็ขาดแลว้ หรอื 

(๒) เรือ่งทีม่ขีอ้กล่าวหาหรอืประเดน็เดยีวกบัเรือ่งทีค่ณะกรรมการไดว้นิิจฉยัเป็นทีส่ดุไป 

แลว้และไมม่พียานหลกัฐานใหมซ่ึง่เป็นสาระสาํคญัแหง่ขอ้กล่าวหา หรอื 
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(๓) เรือ่งทีล่่วงเลยมาแลว้เกนิสามสิบวนันบัแต่วนัทีผู่เ้สยีหายทราบเรือ่ง หรอืเกนิเก้า 

สิบวนั 

นบัแต่วนัเกดิเหตุ เวน้แต่คณะกรรมการจะเหน็ว่าเป็นเรือ่งสาํคญัเกีย่วขอ้งต่อประโยชน์ 

        สาธารณะ หรอืมผีลกระทบต่อเกยีรตศิกัดิแ์หง่วชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ 

ขอ้ ๒๓  เมื่อคณะกรรมการมมีตใิหร้บัเรื่องไว้พจิารณา ในการพจิารณาตรวจสอบและดําเนินการใน

เรือ่งทีม่กีารกล่าวหารอ้งเรยีน หากคณะกรรมการไมด่าํเนินการเอง ใหก้ระทาํดงันี้  

       (๑) สง่เรือ่งใหค้ณะอนุกรรมการรบัเรือ่งราวรอ้งทกุขด์าํเนินการแทน หรอื 

       (๒) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเฉพาะกจิใหด้าํเนนิการ 

                         การปฏบิตัิหน้าทีข่องคณะอนุกรรมการรบัเรื่องราวรอ้งทุกขห์รอืคณะอนุกรรมการเฉพาะ

เรือ่ง  เป็นไปตามขอ้บงัคบัสภาวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทยว่าดว้ยการนัน้ 

 ขอ้ ๒๔ เมือ่คณะอนุกรรมการรบัเรือ่งราวรอ้งทกุข ์หรอืคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่อง ไดต้รวจสอบและ

ดาํเนินการเสรจ็สิน้แลว้ ใหแ้จง้ผลการพจิารณาใหคู้ก่รณีทราบภายในสามสิบวนันับแต่วนัทีพ่จิารณาเสรจ็ หาก

คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเห็นว่ายังมีพยานหลักฐานหรือเหตุผลอื่นที่ย ังไม่ได้พิจารณา ให้ยื่นคําคัดค้านต่อ

คณะอนุกรรมการรบัเรือ่งราวรอ้งทกุข ์หรอืคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องแลว้แต่กรณีภายในย่ีสิบวนันับแต่วนัที่

ไดร้บัทราบผลการพจิารณา  

            ในกรณีทีม่กีารคดัคา้นผลการพจิารณาตามวรรคแรก ใหค้ณะอนุกรรมการรบัเรื่องราวรอ้งทุกข ์       

หรอืคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการรบัอุทธรณ์พจิารณาต่อไปโดยเร็ว ถ้าไม่มกีาร

คดัคา้นใหส้ง่เรือ่งใหค้ณะกรรมการวนิิจฉยัต่อไป 

 ขอ้ ๒๕ ใหค้ณะกรรมการตัง้คณะอนุกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ขึน้มาคณะหนึ่ง ประกอบดว้ย กรรมการ

สภาวชิาชพีข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทย และจะมผีูท้รงคุณวุฒติามทีค่ณะกรรมการกาํหนดดว้ยหรอืไม่กไ็ด ้รวม

แลว้จํานวนไม่เกนิเจด็คน เพื่อพจิารณาและดําเนินการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐาน ในกรณีทีม่กีาร

คดัคา้นผลการพจิารณาของคณะอนุกรรมการรบัเรื่องราวรอ้งทุกข ์หรอืคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามขอ้ 

๒๔ 

          เมื่อพจิารณาเสรจ็แล้วให้คณะอนุกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ส่งเรื่องใหค้ณะกรรมการสภา

วชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทยพจิารณาต่อไป 

          คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการสภาวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทยถอืเป็นทีส่ดุ 

           

หมวด ๕ 

ความรบัผิดทางจริยธรรม 

 ขอ้ ๒๖ เมื่อคณะกรรมการมคีําวนิิจฉัยว่าสมาชกิ หรอืผูป้ระกอบวชิาชพีข่าววทิยุและโทรทศัน์ใน

สงักดัสมาชกิละเมดิหรอืประพฤตผิดิจรยิธรรมแหง่วชิาชพีใหค้ณะกรรมการมอีาํนาจดงัต่อไปนี้ 

  (๑) แจง้เป็นหนงัสอืใหส้ถานีหรอืผูผ้ลติรายการทีถ่กูรอ้งเรยีน เผยแพร่ขอ้ความ เสยีงหรอื

ภาพตามทีผู่ร้อ้งเรยีนหรอืไดร้บัความเสยีหายตอ้งการในระยะเวลาและชว่งเวลาทีเ่หมาะสมภายในเจด็วนั นบัแต่

วนัทีไ่ดร้บัคาํวนิิจฉยันัน้โดยสภาวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทยและผูร้อ้งเรยีนไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้่าย 

  (๒) ในกรณีผูป้ระพฤตผิดิเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีขา่ววทิยุและโทรทศัน์ใหส้่งคาํวนิิจฉัยไป

ยงัตน้สงักดัของผูน้ัน้ เพือ่ดาํเนินการลงโทษ แลว้แจง้ผลใหส้ภาวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทยทราบโดยเรว็ 
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  (๓) ในกรณีทีเ่หน็สมควร สภาวชิาชพีขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทยอาจตกัเตอืน หรอืตําหนิ 

และเผยแพรค่าํวนิิจฉยันัน้ต่อสาธารณะดว้ยกไ็ด ้

 

หมวด ๖ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมธรรมนูญ 

 ขอ้ ๒๗ การแกไ้ขเพิม่เตมิธรรมนูญนี้ จะกระทาํไดจ้ากการเสนอของกรรมการไมน้่อยกว่ากึง่หนึ่งของ

จํานวนกรรมการทัง้หมดโดยทาํเป็นหนังสอืเสนอต่อคณะกรรมการก่อนการประชุมตามขอ้ ๑๗ วรรคสอง ไม่

น้อยกว่าสามสบิวนั มตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิธรรมนูญนี้ ตอ้งใชค้ะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสีข่องจาํนวนกรรมการ

ทัง้หมด 

 ขอ้ ๒๘ ธรรมนูญนี้ ใหใ้ชบ้งัคบัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

 

 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ้ ๒๙ ในวาระเริม่แรก ให้สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย ทําหน้าที่เป็นสํานักเลขาธิการ

ชัว่คราวของสภาวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย ไปจนกว่าจะจดัตัง้สาํนักเลขาธกิารของสภาวชิาชพีขา่ววทิยุ

และโทรทศัน์ไทย เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 ขอ้ ๓๐ เพือ่ประโยชน์ในการสถาปนาสภาวชิาชพีขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทยใหม้รีากฐานทีม่ ัน่คงและ

เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการจดัตัง้ จงึใหค้ณะกรรมการสภาวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทยชุดแรก มวีาระใน

การตาํแหน่งเป็นระยะเวลา ๓ ปี นบัแต่วนัทีม่กีารประชมุคณะกรรมการครัง้แรก 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 


	ข้อ ๒๓  เมื่อคณะกรรมการมีมติให้รับเรื่องไว้พิจารณา ในการพิจารณาตรวจสอบและดำเนินการในเรื่องที่มีการกล่าวหาร้องเรียน หากคณะกรรมการไม่ดำเนินการเอง ให้กระทำดังนี้

