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หนังสื อร้ องเรียน 1
สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง (ประเทศไทย) (สภส)
The Professionals of Broadcasting Council (Thailand) (PBC)

วันที่

เดือน

พ.ศ.

1. ข้ อมูลของผู้ร้องเรียน
ชื่อ – นามสกุล
เลขทีบ่ ัตรประจําตัวประชาชน/อืน่ ๆ(ระบุ)

อายุ

ปี

อายุ

ปี

อาชีพ

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
เบอร์ โทรศัพท์
ทีอ่ ยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์ )
2. ข้ อมูลของผู้รับมอบอํานาจจากผู้ร้องเรียน (ถ้ ามี)
ชื่อ – นามสกุล
เลขทีบ่ ัตรประจําตัวประชาชน/อืน่ ๆ(ระบุ)

อาชีพ

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
เบอร์ โทรศัพท์
ทีอ่ ยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์ )
หนังสื อมอบอํานาจ ลงวันที่
3. ข้ อมูลของผู้ถูกร้ องเรียน 2 และรายละเอียดของเรื่องร้ องเรียน
 บุคคลธรรมดา

ชื่อ – นามสกุล
อาชีพ

1

การจัดทําหนังสื อร้องเรี ยน ผูร้ ้องเรี ยนไม่จาํ เป็ นต้องทําตามรู ปแบบของหนังสื อร้องเรี ยนนี้ แต่ควรมีเนื้ อหาสาระสําคัญครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้น้ ี เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาและวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง
2
ถ้ามีผถู ้ ูกร้องเรี ยนจํานวนมากกว่าหนึ่ง ให้ระบุวา่ “กับพวก” และแจ้งชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติมในรายละเอียดของเรื่ องร้องเรี ยน)

2

อยู่ในสั งกัดของ (ถ้ามี)
 นิตบิ ุคคล

ชื่อบริษัท / องค์ กร

ทีอ่ ยู่/ที่ต้งั
โทรศัพท์

อีเมล์

วัน/เดือน/ปี หรือ ระยะเวลาทีผ่ ู้ถูกร้ องเรียนกระทําความผิด
รายละเอียดของเรื่ องร้ องเรี ยนและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) (โปรดบรรยายรายละเอียดของการกระทํา ข้อเท็จจริ ง
หรื อพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทําความผิดของผูถ้ กู ร้องเรี ยนที่เป็ นเหตุให้ผรู้ ้องเรี ยนได้รับความเดือดร้อนหรื อเสี ยหายที่พอ
เข้าใจได้ ตลอดจนความเดือดร้อนหรื อเสี ยหายที่ผรู้ ้องเรี ยนได้รับ พร้อมทั้งระบุและแนบพยานหลักฐาน (ถ้ามี)มาด้วย) 3

3

ในกรณี ที่จาํ นวนบรรทัดในส่ วนของรายละเอียดของเรื่ องร้องเรี ยนและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) นี้ไม่พอ ผูร้ ้องเรี ยนสามารถ
ใช้ใบต่อเพื่อบรรยายรายละเอียดของเรื่ องร้องเรี ยนและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ได้

3

คําขอหรือความประสงค์ ของผู้ร้องเรียน (โปรดบรรยายว่า ต้องการให้สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง
(ประเทศไทย) ดําเนินการแก้ไขเยียวยาหรื อบรรเทาความเสี ยหายของผูร้ ้องเรี ยนอย่างไร ภายในระยะเวลาใด หรื อต้องการให้
ผูถ้ กู ร้องเรี ยนได้รับการลงโทษอย่างไร เป็ นต้น)

ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า การกระทําดังกล่าวของผูถ้ ูกร้องเรี ยนข้างต้นนี้ เป็ นการประพฤติผิดข้อบังคับสภาวิชาชี พ
กิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยงว่าด้วยมาตรฐานทางจริ ยธรรมและจรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
ซึ่ งทําให้ขา้ พเจ้าได้รับความเสี ยหาย จึงมีความประสงค์ขอให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจาย
เสี ยงดําเนินการพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนนี้ และมีคาํ วินิจฉัยตามคําขอหรื อความประสงค์ของข้าพเจ้า ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพ
กิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง ว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยน พ.ศ. 2555 ต่อไป
4. คํารับรองของผู้ร้องเรียน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐานที่ได้ร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพ
และการกระจายเสี ยงดังที่ ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็ นความจริ งทุ กประการ โดยข้าพเจ้าขอรั บ ผิดชอบต่อ ข้อ เท็จ จริ งและ
พยานหลักฐานดังกล่าวทั้งหมด
อนึ่ ง ข้าพเจ้ารับทราบว่า การนําความเท็จหรื อข้อเท็จจริ งที่ไม่ถูกต้องมาร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการสภาวิชาชี พ
กิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง หรื อการร้องเรี ยนโดยไม่สุจริ ต หรื อเพื่อกลัน่ แกล้งนั้น อาจทําให้ผถู้ ูกร้องเรี ยนเสี ย
ชื่อเสี ยง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรื อได้รับความเสี ยหายโดยประการอื่น และอาจทําให้ขา้ พเจ้าถูกดําเนินคดีตามกฎหมายทั้ง
ทางแพ่ง และทางอาญาได้

ลงชื่อ
(

ผูร้ ้องเรี ยน/ผูร้ ับมอบอํานาจ
)

4

สํ าหรับเจ้ าหน้ าทีข่ องสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง (ประเทศไทย)
ช่ องทางที่รับเรื่องร้ องเรียน
 ยืน่ เรื่องร้ องเรียนด้ วยตนเองทีศ่ ูนย์ รับเรื่องของสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง (ประเทศไทย)
 ยืน่ เรื่องร้ องเรียนทางไปรษณีย์ตอบรับลงทะเบียน
 ยืน่ เรื่องร้ องเรียนทางเว็บไซต์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (โปรดระบุ)
 ยืน่ เรื่องร้ องเรียนทางเว็บไซต์ ของสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง (ประเทศไทย)
 ยืน่ เรื่องร้ องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
วันทีไ่ ด้ รับเรื่องร้ องเรียน
บันทึกเพิม่ เติม

ลงชื่อ
(

เจ้าหน้าที่ผรู้ ับเรื่ องร้องเรี ยน
)

5

ใบต่ อของหนังสื อร้ องเรียน

