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ธรรมนูญสภาวิ ชาชีพข่าววิ ทยุและโทรทัศน์ ไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
ณ วันที่ ๑๐ มิ ถนุ ายน ๒๕๕๒
ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ ได้มบี ทบัญญัตสิ นับสนุ นการ
จัดตัง้ กลไกควบคุมกันเองทางด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพทางด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุ
โทรทัศน์ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พุทธศักราช
๒๕๕๑ มาตรา ๓๙ ยังส่งเสริมให้มกี ารรวมกลุ่มของผูป้ ระกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนทีเ่ กีย่ วกับกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อทําหน้าทีจ่ ดั ทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและ
ควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม นับว่าเป็ นการยกระดับผูป้ ระกอบ
วิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ให้เป็ นทีย่ อมรับมากขึน้ โดยการส่งเสริมให้มกี ารจัดตัง้ องค์กรอิสระ
ทําหน้าทีค่ วบคุมกันเองในหมู่ผปู้ ระกอบวิชาชีพข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมเสรีภาพ
ความรับผิดชอบ สถานภาพผูป้ ระกอบวิชาชีพและกิจการวิทยุกระจายสียงและวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนส่งเสริม
สนับสนุ นสิทธิการใช้ส่อื กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการรับรู้ข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็นของ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็ นประมุข
ดังนัน้ ผูป้ ระกอบวิชาชีพข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ทัง้ ในส่วนของเจ้าของสถานี ผูไ้ ด้รบั
ใบอนุ ญ าต บรรณาธิก ารข่า ว ผู้อํ า นวยการหรือ หัว หน้ า ฝ่ า ยข่ า ว หรือ ผู้ม ีอํ า นาจทํ า การแทนของสถานี
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค รวมทัง้ ผู้แทนสมาคมนักข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย ได้ประชุมกันเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ พร้อมทัง้ ลงนาม
ท้ายบันทึกความเข้าใจให้จดั ทําธรรมนูญฉบับนี้ เพือ่ สถาปนา สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขึน้

ข้อ ๑ ธรรมนูญนี้ เรียกว่า “ธรรมนูญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ธรรมนูญนี้ ให้ใช้บงั คับถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ธรรมนูญจะมีผลผูกพันตามกฎหมาย เฉพาะกรณีทข่ี อ้ ความทีม่ กี ารระบุถงึ เท่านัน้
หมวด ๑
บททัวไป
่
ข้อ ๔ ให้มอี งค์กรอิสระควบคุมกันเอง เรียกชื่อว่า สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ ไทย ชื่อย่อว่า
“ส.ข.ว.ท.” ชือ่ ภาษาอังกฤษว่า “The News Broadcasting Council of Thailand” ชือ่ ย่อว่า “NBCT”
ข้อ ๕ องค์กรสมาชิก ซึง่ เป็ นสมาชิกของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย รวมทัง้ ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ ในสังกัดองค์กรสมาชิก ยอมรับ ผูกพันและปฏิบตั ิตามธรรมนู ญฉบับนี้ โดย
เคร่งครัด
ข้อ ๖ ในธรรมนูญนี้
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“วิทยุ” หมายถึง สถานีวทิ ยุกระจายเสียง หรือรายการทางสถานีวทิ ยุ ทัง้ นี้ ให้รวมถึงการทําให้ปรากฏ
เป็ นเสียง เพื่อสื่อความหมายด้วยวิธีอ่นื ใด ที่เป็ นการเสนอข่าวโดยทัวไปและความคิ
่
ดเห็น โดยสถานี หรือ
รายการนัน้ ด้วย
“โทรทัศน์ ” หมายถึง สถานีวิทยุโทรทัศน์ หรือรายการทางสถานี วิทยุโ ทรทัศน์ รวมทัง้ การกระจาย
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ แบบบอกรับเป็ นสมาชิกและการกระจายสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม ทัง้ นี้ ให้
รวมถึงการทําให้ปรากฏเป็ นเสียงและภาพ เพื่อสื่อความหมายด้วยวิธอี ่นื ใด ทีเ่ ป็ นการเสนอข่าวโดยทัวไปและ
่
ความคิดเห็น โดยสถานีหรือรายการนัน้ ด้วย
“สภาวิชาชีพ” หมายถึง สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
“สมาชิก” หมายถึง องค์กรสมาชิกสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และผูป้ ระกอบวิชาชีพข่าว
ในองค์กรสมาชิกนัน้ ด้วย
“ผูป้ ระกอบวิชาชีพข่าว” หมายถึง เจ้าของสถานี ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบกิจการ บรรณาธิการ
ผูอ้ าํ นวยการหรือหัวหน้าฝา่ ยข่าว และให้หมายความรวมถึง ผูป้ ระกอบการด้านข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์และผูป้ ฏิบตั งิ านด้านข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดว้ ย
“ผู้ป ฏิบ ัติง านข่า ววิทยุ กระจายเสีย งและวิทยุโ ทรทัศน์ ” หมายถึง บรรณาธิการ หัว หน้ า กอง
บรรณาธิการ บรรณาธิการบริหารหรือตําแหน่ งควบคุมและดําเนินการงานกองบรรณาธิการหรือรายการข่าวที่
เรียกชื่อเป็ นอย่างอื่น และให้หมายความรวมถึง ผู้ส่อื ข่าว ผู้เขียนข่าว ผูเ้ ขียนบท ผูถ้ ่ายภาพ ผูต้ ดั ต่อภาพ
ผูจ้ ดั ทํากราฟฟิ ก ผู้ประกาศข่าว พิธีกร ผู้ท่ที ํางานอยู่ในกองบรรณาธิการหรือฝ่ายข่าวหรือรายการข่าว ผู้ท่ี
ทํางานเกีย่ วเนื่องกับการผลิตและออกอากาศข่าว หรือบุคคลอื่นตามทีส่ ภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ ไทย
กําหนด
ข้อ ๗ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมผูป้ ระกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ให้มคี วามรับผิดชอบและปฏิบตั ติ าม
หลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เพือ่ ผดุงเกียรติและศักดิ ์ศรีของสมาชิก ผูป้ ระกอบวิชาชีพข่าว และผูป้ ฏิบตั งิ านข่าว
(๒) ส่งเสริมเสรีภาพ และสนับสนุ นสิทธิการรับรูข้ ่าวสาร การแสดงความคิดเห็นของ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ข้อ ๘ สภาการวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยมีอาํ นาจและหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(๑) กํากับดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิก และผูป้ ระกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์
ในสังกัดสมาชิกให้เป็ นไปตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบตั อิ ่นื ซึง่ ตรา
ขึน้ ตามธรรมนูญนี้ หรือตามทีค่ ณะกรรมการกําหนด
(๒) ให้การศึกษาอบรมด้านวิชาการแก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ ตามความ
จําเป็ น
(๓) เผยแพร่ ประกาศ รายงานการประชุม งาน คําวินิจฉัย และคําสังของสภาวิ
่
ชาชีพข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทยต่อสาธารณะเป็ นประจํา
(๔) ให้คาํ แนะนําหรือข้อเสนอแนะในการปฏิบตั งิ านตามหลักวิชาชีพแก่สมาชิก
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ข้อ ๙ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยอาจมีรายได้ดงั ต่อไปนี้
(๑) ค่าบํารุงจากสมาชิก
(๒) ทรัพย์สนิ ในกรณีทม่ี ผี บู้ ริจาคให้เพือ่ ดําเนินการตามวัตถุประสงค์
(๓) รายได้อน่ื จากการดําเนินการตามวัตถุประสงค์
(๔) ดอกผลจากทรัพย์ตาม (๑) (๒) และ (๓)
(๕) เงิน ทุนจากกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสีย งและกิจการโทรทัศ น์ เพื่อประโยชน์
สาธารณะ หรือกองทุนทีเ่ รียกชื่ออื่น แต่มวี ตั ถุประสงค์ทํานองเดียวกัน ตามพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลื่น
ความถีแ่ ละกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
หมวด ๒
สมาชิ ก

ข้อ ๑๐ สมาชิกแบ่งเป็ น ๒ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกก่อตัง้ ได้แก่ สมาชิกทีผ่ บู้ ริหาร เจ้าของ หรือบรรณาธิการข่าวผูม้ อี าํ นาจเต็ม
ของสถานี วิท ยุ ห รือ โทรทัศ น์ ห รือ รายการข่ า วและรายการที่เ กี่ย วเนื่ อ งกับ ข่า ว หรือ สมาคมวิช าชีพ ด้ า น
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้ลงนามในบันทึกเจตนารมณ์ของผูป้ ระกอบวิชาชีพ เรื่องการจัดตัง้ สภา
วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ ไทย เมื่อวันที ่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพ และยังคง
ดําเนินกิจการข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นนั ้ อยูต่ ่อเนื่องตลอดมา
(๒) สมาชิกสามัญ ได้แก่ องค์กรสมาชิกทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ใิ ห้เป็ นสมาชิกตามข้อบังคับสภา
วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ข้อ ๑๑ สมาชิกมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(๑) สนับสนุนกิจกรรมของสภาวิชาชีพและการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
(๒) ส่งเสริมและควบคุมผูป้ ระกอบวิชาชีพข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ใน
สังกัดให้ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และข้อบังคับ
หรือระเบี ยบปฏิ บตั ิ อื่น ซึ่ งตราขึ้นตามธรรมนู ญหรือตามที่ คณะกรรมการกํา หนด รวมทัง้ ส่งเสริมให้
สมาชิกจัดทําแนวปฏิบตั ทิ างจริยธรรมของแต่ละองค์กร โดยให้มเี นื้อหาสอดคล้องกับข้อบังคับจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ
สมาชิกและผูป้ ระกอบวิชาชีพข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับสภา
วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบตั อิ น่ื โดยเคร่งครัด
สมาชิกและผูป้ ระกอบวิชาชีพทีส่ งั กัดสมาชิก ฝา่ ฝื นข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบตั อิ น่ื ถือว่าประพฤติผดิ จริยธรรมแห่งวิชาชีพและให้
บังคับตามหมวด ๕
ข้อ ๑๒ สมาชิก พ้นจากสมาชิกภาพเมือ่
(๑) ลาออก
(๒) เลิกกิจการ หรือต้องคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้เลิกกิจการ
(๓) ยุตกิ ารออกอากาศ
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(๔) ไม่ปฏิบตั ติ ามมติของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และคณะกรรมการมีมติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องคณะกรรมการทัง้ หมดให้พน้ จากสมาชิกภาพ
การพ้นสมาชิกภาพตาม (๓) ให้สมาชิกยังคงสถานภาพสมาชิกต่อไปอีก ๖ เดือน หากไม่
สามารถหรือประสงค์จะกลับมาออกอากาศภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้สมาชิกภาพสิน้ สุดลง
หมวด ๓
คณะกรรมการสภาวิ ชาชีพข่าววิ ทยุและโทรทัศน์ ไทย
ข้อ ๑๓ ให้สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยมีกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสภา
วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย” จํานวน ไม่เกิ นสิ บเก้าคน ประกอบด้วยกรรมการทีม่ าจากผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ ไม่เกินสิ บสองคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ ในสาขาอาชีพต่างๆ อี กเจ็ดคน ทัง้ นี้
กรรมการจะต้องไม่เป็ นข้าราชการทีม่ ตี ําแหน่ งหรือเงินเดือนประจํา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิน่
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ พนักงานท้องถิน่ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ของรัฐ ยกเว้น
ข้าราชการบํานาญ
กรรมการทีม่ าจากผูป้ ระกอบวิชาชีพข่าววิทยุและวิทยุโทรทัศน์ให้ถอื เกณฑ์สดั ส่วนดังต่อไปนี้
(๑) เจ้าของ หรือผูบ้ ริหาร หรือผูป้ ระกอบการ หรือผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาต ซึง่ เลือกกันเองให้
เหลือไม่เกิน สี่คน
(๒) บรรณาธิการ หรือตัวแทนผูม้ อี าํ นาจจากกองบรรณาธิการ ซึง่ เลือกกันเองให้เหลือไม่
เกิน สี่คน
(๓) ผูป้ ฏิบตั งิ านข่าวหรือผูป้ ระกาศข่าวในสังกัดสมาชิก ซึง่ เลือกกันเองให้เหลือไม่เกิน สี่
คน
ให้กรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) มาจากกลุ่มผูป้ ระกอบการข่าววิทยุและโทรทัศน์ไม่เกิน
กลุ่มองค์กรละหนึ่งคน และในแต่ละประเภทต้องมีผปู้ ระกอบวิชาชีพจากสมาชิกก่อตัง้ เกิ นกว่ากึ่งหนึ่ ง
(๔) ให้กรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) เลือกผูท้ รงคุณวุฒ ิ อีกเจ็ดคน จากสาขาอาชีพ
ต่อไปนี้ ได้แก่ กฎหมาย วิชาการด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สิทธิมนุ ษยชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
เด็ก-สตรีหรือผูด้ อ้ ยโอกาส องค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และองค์กรวิชาชีพอืน่
ในกรณีจําเป็ น อาจไม่นําคุณสมบัติของคณะกรรมการตามวรรคแรก มาใช้บงั คับกับการได้มาซึ่ง
กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) แต่ต้องไม่เกิ นสี่คน และไม่เป็ นข้าราชการการเมือง
ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกกันเองเพือ่ ดํารงตําแหน่งประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์
ไทยคนหนึ่ง รองประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ ไทยสองคน และเลขาธิการคนหนึ่ง กับกรรมการ
ตําแหน่งอืน่ ตามความจําเป็ น และเหมาะสม
ให้ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ ไทย เป็ นผูก้ ระทําการแทนสภาวิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก แต่ประธานอาจมอบหมายเป็ นหนังสือให้กรรมการอื่นกระทําการแทน
ตนเฉพาะในกิจการใดก็ได้
ให้รองประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ ไทยคนที่หนึ่งหรือคนที่สองกระทําการแทนเมื่อ
ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยหรือรองประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยคนทีห่ นึ่ง
ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้ าทีไ่ ด้แล้วแต่กรณี หากประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ ไทยหรือรอง
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ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ ไทยคนทีห่ นึ่งและคนทีส่ องไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้
กรรมการผูม้ อี าวุโสสูงสุดปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนเป็ นการชัวคราว
่
ให้เลขาธิการมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานธุรการทัง้ ปวงของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
วิธกี ารได้มาซึง่ กรรมการในวรรคสอง ให้เป็ นไปตามข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ข้อ ๑๔ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ ตามข้อ ๑๓ วรรคสาม
และจะดํารงตําแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันไม่ได้
ข้อ ๑๕ กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ่
(๑) ออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัตติ ามข้อ ๑๒
(๕) องค์กรทีส่ งั กัดหยุดดําเนินกิจการ หรือกรรมการจากองค์กรนัน้ ย้ายสังกัด เฉพาะกรณี
กรรมการทีม่ าจากข้อ ๑๓ (๑) (๒) และ (๓)
(๖) ประพฤติชวอย่
ั ่ างร้ายแรง และคณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตําแหน่ งด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด
(๗) ถูกศาลสังให้
่ เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๘) ต้องจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดอันเนื่องจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ั ่ อน
(๙) เป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็ นผูว้ กิ ลจริต จิตฟนเฟื
ไม่สมประกอบ
ข้อ ๑๖ กรณีทม่ี กี รรมการพ้นจากตําแหน่ งก่อนครบวาระให้ดําเนินการให้มผี มู้ าดํารงตําแหน่ งแทน
ตามประเภทของกรรมการทีพ่ น้ จากตําแหน่ งในข้อ ๑๒ เว้นแต่วาระทีเ่ หลืออยู่ไม่ถงึ หกสิบวันและให้กรรมการที่
ได้รบั เลือกใหม่อยูใ่ นตําแหน่งตามวาระของกรรมการซึง่ ตนแทน
ข้อ ๑๗ ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุกสองเดือน และกรรมการจะมอบหมายให้บุคคล
อืน่ เข้าประชุมแทนมิได้
ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยอาจเรียกประชุมเมื่อมีเหตุผลสมควร หรือโดยคําร้อง
ขอของกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดก็ได้
การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมด จึงถือ
เป็ นองค์ประชุม และให้ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยทําหน้าทีป่ ระธานการประชุม
การลงมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการให้ถอื เสียงข้างมากของทีป่ ระชุม เว้นแต่การลงมติเพื่อวินิจฉัย
ว่าสมาชิกหรือผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ ในสังกัด ประพฤติผดิ ข้อบังคับว่าด้ว ยจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ และต้องเป็ นการประชุมลับ
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการมีอาํ นาจและหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(๑) บริหารกิจการของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยตามวัตถุประสงค์
(๒) พิจารณาการเป็ นสมาชิก
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(๓) แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อให้คาํ แนะนํ า
ปรึกษาหรือช่วยทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามวัตถุประสงค์ของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย เว้นแต่กจิ การทีม่ ลี กั ษณะหรือสภาพทีส่ ภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยไม่อาจมอบหมายให้
กระทําแทนได้
(๔) ออกข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ และข้อบังคับอืน่ ตามทีก่ าํ หนดในธรรมนูญนี้ รวมทัง้ ข้อบังคับตามทีค่ ณะกรรมการกําหนด
(๕) พิจารณาและวินิจฉัยปญั หาและข้อขัดแย้ง หรือปญั หาใดทีม่ ไิ ด้ตราไว้ในธรรมนูญนี้
หรือปญั หาการบังคับใช้ธรรมนูญนี้ คําวินิจฉัยดังกล่าวให้เป็ นทีส่ ดุ
หมวด ๔
การพิ จารณาเรื่องร้องเรียน
ข้อ ๑๙ ผูไ้ ด้รบั ความเสียหายจากข้อความ เสียง หรือภาพทีป่ รากฏในข่าวหรือรายการข่าวทีผ่ ลิตโดย
สมาชิกหรือจากพฤติกรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ทส่ี งั กัดสมาชิก ซึง่ ผูเ้ สียหายเห็นว่าขัดต่อ
ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ ไทยว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ให้แจ้งเป็ นหนังสือพร้อมด้วย
พยานหลักฐานต่อสถานีหรือผูผ้ ลิตรายการนัน้ โดยตรงเสียก่อน เพื่อให้สถานีหรือรายการนัน้ ดําเนินการบรรเทา
ความเสียหายตามควรแก่กรณี
ข้อ ๒๐ เมือ่ ผูเ้ สียหายได้ดาํ เนินการตามข้อ ๑๙ แล้วถูกปฏิเสธหรือเพิกเฉยทีจ่ ะดําเนินการใด ๆ จาก
สถานีหรือผูผ้ ลิตรายการซึง่ เป็ นมูลเหตุให้เกิดความเสียหาย หรือเมื่อผูเ้ สียหายเห็นว่าการบรรเทาความเสียหาย
ของสถานีหรือผูผ้ ลิตรายการตามข้อ ๑๙ ไม่เป็ นทีพ่ อใจจนเห็นได้ชดั ผูเ้ สียหายมีสทิ ธิรอ้ งเรียนเป็ นหนังสือพร้อม
ด้วยพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการได้ ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ได้รบั ทราบความเสียหายนัน้
การยืน่ เรือ่ งร้องเรียนให้ทาํ ตามแบบทีค่ ณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๒๑ เรือ่ งทีค่ ณะกรรมการจะรับไว้พจิ ารณาดําเนินการ มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
(๑) เรือ่ งทีไ่ ด้รบั คําร้องเรียนจากผูเ้ สียหายตามข้อ ๒๐ หรือ
(๒) เรื่องที่คณะกรรมการเห็น ว่ า เป็ น เรื่อ งสํา คัญ หรือมีเ หตุ อนั ควรสงสัย เกี่ย วกับ
ข้อความ ภาพ หรือเสีย ง ที่ปรากฏในสถานีหรือรายการที่เ ป็ นสมาชิก หรือจากพฤติกรรมของผู้ประกอบ
วิชาชีพข่า ววิทยุและโทรทัศน์ ท่สี งั กัดสมาชิก ขัดต่ อข้อบังคับ สภาวิชาชีพข่า ววิทยุและโทรทัศน์ ไทยว่ าด้ว ย
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
ถ้าคณะกรรมการมีมติไม่รบั เรื่องไว้พจิ ารณา ก็ให้แจ้งให้ผกู้ ล่าวหาร้องเรียนทราบพร้อมด้วย
เหตุผล ผูก้ ล่าวหาร้องเรียนมีสทิ ธิ ์ยืน่ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิ บวันนับแต่วนั รับทราบคําวินิจฉัย
เมือ่ คณะกรรมการได้วนิ ิจฉัยไปเป็ นประการใดแล้วให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ ๒๒ คณะกรรมการอาจไม่รบั เรือ่ งร้องเรียนไว้พจิ ารณาดําเนินการในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) เรือ่ งทีศ่ าลรับฟ้องในประเด็นเดียวกันและอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล หรือที่
ศาลพิพากษาหรือมีคาํ สังเด็
่ ดขาดแล้ว หรือ
(๒) เรือ่ งทีม่ ขี อ้ กล่าวหาหรือประเด็นเดียวกับเรือ่ งทีค่ ณะกรรมการได้วนิ ิจฉัยเป็ นทีส่ ดุ ไป
แล้วและไม่มพี ยานหลักฐานใหม่ซง่ึ เป็ นสาระสําคัญแห่งข้อกล่าวหา หรือ

Page 7 of 8

(๓) เรือ่ งทีล่ ่วงเลยมาแล้วเกินสามสิ บวันนับแต่วนั ทีผ่ เู้ สียหายทราบเรือ่ ง หรือเกินเก้า
สิ บวัน
นับแต่วนั เกิดเหตุ เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่าเป็ นเรือ่ งสําคัญเกีย่ วข้องต่อประโยชน์
สาธารณะ หรือมีผลกระทบต่อเกียรติศกั ดิ ์แห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์
ข้อ ๒๓ เมื่อคณะกรรมการมีมติให้รบั เรื่องไว้พจิ ารณา ในการพิจารณาตรวจสอบและดําเนินการใน
เรือ่ งทีม่ กี ารกล่าวหาร้องเรียน หากคณะกรรมการไม่ดาํ เนินการเอง ให้กระทําดังนี้
(๑) ส่งเรือ่ งให้คณะอนุกรรมการรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ดาํ เนินการแทน หรือ
(๒) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจให้ดาํ เนินการ
การปฏิบตั ิหน้าทีข่ องคณะอนุ กรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือคณะอนุ กรรมการเฉพาะ
เรือ่ ง เป็ นไปตามข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยว่าด้วยการนัน้
ข้อ ๒๔ เมือ่ คณะอนุกรรมการรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ หรือคณะอนุ กรรมการเฉพาะเรื่อง ได้ตรวจสอบและ
ดําเนินการเสร็จสิน้ แล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาให้คกู่ รณีทราบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีพ่ จิ ารณาเสร็จ หาก
คู่ก รณี ฝ่า ยหนึ่ ง ฝ่า ยใดเห็น ว่ า ยัง มีพ ยานหลัก ฐานหรือ เหตุ ผ ลอื่น ที่ย ัง ไม่ ไ ด้พ ิจ ารณา ให้ย่ืน คํา คัด ค้า นต่ อ
คณะอนุกรรมการรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ หรือคณะอนุ กรรมการเฉพาะเรื่องแล้วแต่กรณีภายในยี่สิบวันนับแต่วนั ที่
ได้รบั ทราบผลการพิจารณา
ในกรณีทม่ี กี ารคัดค้านผลการพิจารณาตามวรรคแรก ให้คณะอนุ กรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์
หรือคณะอนุ กรรมการเฉพาะเรื่องส่งเรื่องให้คณะอนุ กรรมการรับอุทธรณ์ พจิ ารณาต่อไปโดยเร็ว ถ้าไม่มกี าร
คัดค้านให้สง่ เรือ่ งให้คณะกรรมการวินิจฉัยต่อไป
ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการตัง้ คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขน้ึ มาคณะหนึ่ง ประกอบด้วย กรรมการ
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ ไทย และจะมีผทู้ รงคุณวุฒติ ามทีค่ ณะกรรมการกําหนดด้วยหรือไม่กไ็ ด้ รวม
แล้วจํานวนไม่เกินเจ็ดคน เพื่อพิจารณาและดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ในกรณีทม่ี กี าร
คัดค้านผลการพิจารณาของคณะอนุ กรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือคณะอนุ กรรมการเฉพาะเรื่อง ตามข้อ
๒๔
เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วให้คณะอนุ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ส่งเรื่องให้คณะกรรมการสภา
วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยพิจารณาต่อไป
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยถือเป็ นทีส่ ดุ
หมวด ๕
ความรับผิ ดทางจริ ยธรรม
ข้อ ๒๖ เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยว่าสมาชิก หรือผูป้ ระกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ ใน
สังกัดสมาชิกละเมิดหรือประพฤติผดิ จริยธรรมแห่งวิชาชีพให้คณะกรรมการมีอาํ นาจดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งเป็ นหนังสือให้สถานีหรือผูผ้ ลิตรายการทีถ่ กู ร้องเรียน เผยแพร่ขอ้ ความ เสียงหรือ
ภาพตามทีผ่ รู้ อ้ งเรียนหรือได้รบั ความเสียหายต้องการในระยะเวลาและช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมภายในเจ็ดวัน นับแต่
วันทีไ่ ด้รบั คําวินิจฉัยนัน้ โดยสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและผูร้ อ้ งเรียนไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย
(๒) ในกรณีผปู้ ระพฤติผดิ เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ให้ส่งคําวินิจฉัยไป
ยังต้นสังกัดของผูน้ นั ้ เพือ่ ดําเนินการลงโทษ แล้วแจ้งผลให้สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยทราบโดยเร็ว
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(๓) ในกรณีทเ่ี ห็นสมควร สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยอาจตักเตือน หรือตําหนิ
และเผยแพร่คาํ วินิจฉัยนัน้ ต่อสาธารณะด้วยก็ได้
หมวด ๖
การแก้ไขเพิ่ มเติ มธรรมนูญ
ข้อ ๒๗ การแก้ไขเพิม่ เติมธรรมนูญนี้ จะกระทําได้จากการเสนอของกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของ
จํานวนกรรมการทัง้ หมดโดยทําเป็ นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการก่อนการประชุมตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน มติให้แก้ไขเพิม่ เติมธรรมนูญนี้ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนกรรมการ
ทัง้ หมด
ข้อ ๒๘ ธรรมนูญนี้ ให้ใช้บงั คับถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙ ในวาระเริม่ แรก ให้สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ ไทย ทํา หน้ าที่เป็ นสํานักเลขาธิการ
ชัวคราวของสภาวิ
่
ชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ไปจนกว่าจะจัดตัง้ สํานักเลขาธิการของสภาวิชาชีพข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ข้อ ๓๐ เพือ่ ประโยชน์ในการสถาปนาสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยให้มรี ากฐานทีม่ นคงและ
ั่
เป็ นไปตามเจตนารมณ์ในการจัดตัง้ จึงให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยชุดแรก มีวาระใน
การตําแหน่งเป็ นระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วนั ทีม่ กี ารประชุมคณะกรรมการครัง้ แรก
-------------------------------------------------------------------------------

