ข้ อบังคับสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสียง
ว่ าด้ วยวิธพี จิ ารณาเรื่องร้ องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศัยอํานาจตามธรรมนู ญสภาวิชาชีพกิ จการการแพร่ ภ าพและการกระจายเสี ยง(ประเทศไทย) พ.ศ.
๒๕๕๔ ข้อ ๑๘ (๔) และตามที่ รั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุทธศัก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ ได้มี
บทบัญญัติ สนับสนุ น การจัด ตั้งกลไกควบคุ มกัน เองทางด้านจริ ยธรรมขององค์ก รวิชาชี พทางด้า นกิ จ การ
วิทยุกระจายเสี ยงและกิจการวิทยุโทรทัศน์ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการ
ประกอบกิ จ การวิทยุก ระจายเสี ยง วิ ทยุโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ และ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๙ ได้ส่งเสริ มให้มี
การรวมกลุ่มของผูร้ ับใบอนุ ญาต ผูผ้ ลิตรายการ และผูป้ ระกอบวิชาชี พที่ เกี่ ยวข้องกับกิจการกระจายเสี ยงและ
กิจการโทรทัศน์ เพื่อทําหน้าที่จดั ทํามาตรฐานทางจริ ยธรรมของการประกอบอาชีพหรื อวิชาชีพ และควบคุมการ
ประกอบอาชีพหรื อวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริ ยธรรม รวมทั้งเพื่อเป็ นไปตามแนวทางของการควบคุม
กันเองตามข้อบังคับสภาวิชาชี พกิ จการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยงว่าด้วยมาตรฐานทางจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพ คณะกรรมการสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสียง(ประเทศไทย) จึงมี
มติ เห็ นชอบให้ต ราข้อบังคับสภาวิชาชี พกิ จการการแพร่ ภ าพและการกระจายเสี ยง ว่าด้ว ยวิธีพิจ ารณาเรื่ อง
ร้องเรี ยน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไว้ดงั ต่อไปนี้

หมวด ๑ บททั่วไป
ข้ อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า ข้อบังคับสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสียง(ประเทศไทย) ว่าด้วย
วิธีพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยน พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้ อ ๒ ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
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ข้ อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“กิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง” หมายถึง กิจ การกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ ตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่ ได้แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยงใน
รู ปแบบอื่นใด
“ผู้ประกอบวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง” หมายถึง ผูร้ ั บสัมปทาน ผูร้ ั บใบอนุ ญาต
ประกอบกิจ การ ผูร้ ั บสัญญา ผูบ้ ริ หารสถานี ผูอ้ าํ นวยการสถานี และให้หมายความรวมถึง ผูผ้ ลิต รายการ ผู้
ประกอบธุรกิจโฆษณา ผูป้ ระกอบกิจการ ผูใ้ ห้บริ การ และบุคคลอื่นตามที่สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและ
การกระจายเสี ยงกําหนด ตลอดจนผูป้ ระกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกํากับ
การประกอบกิ จ การวิ ทยุก ระจายเสี ยง วิ ทยุโทรทัศน์ และกิจ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่ได้แก้ไข
เพิม่ เติม และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม
“ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกีย่ วข้ องกับกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง” หมายถึง บุคคลที่มีอาชีพ
ดังต่อไปนี้ เช่น ผูจ้ ดั รายการ ผูด้ าํ เนิ นรายการ พิธีกร โฆษก ผูป้ ระกาศ ผูจ้ ดั รายการวิทยุ นักแสดง นักร้ อง ผูผ้ ลิต
ผูใ้ ห้บริ การ เจ้าหน้าที่เทคนิ ค และบุคลากร ที่ทาํ หน้าที่ต่าง ๆ ในกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง หรื อ
บุคคลอื่นตามที่ สภาวิชาชี พกิ จการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยงกําหนด ตลอดจนผูป้ ระกอบวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
“กสท.” หมายถึง คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ ตามพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.
๒๕๕๓ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
“สภาวิชาชีพ” หมายความว่า สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง ตามธรรมนูญสภา
วิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสียง(ประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
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“ศูนย์รับเรื่อง” หมายความว่า ศูนย์รับเรื่ องของสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง
ตามธรรมนูญสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสียง(ประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่ได้แก้ไข
เพิม่ เติม
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง ตาม
ธรรมนู ญสภาวิ ชาชี พกิ จการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง(ประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่ได้แก้ไข
เพิม่ เติม
“คณะอนุกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะอนุ กรรมการจริ ยธรรมผูป้ ระกอบการวิชาชีพกิจการการ
แพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อพิจารณาตรวจสอบ และดําเนินการในเรื่ องที่มีการร้องเรี ยน
“คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ” หมายถึง คณะอนุ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง
เพื่อพิจารณาคําคัดค้านของคู่กรณี
“สมาชิ ก” หมายถึง สมาชิ ก สภาวิ ชาชี พกิ จการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยงตามธรรมนูญสภา
วิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสียง(ประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
“ข้ อบังคับว่าด้ วยจริยธรรมและจรรยาบรรณ” หมายถึง ข้อบังคับสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและ
การกระจายเสี ย งว่ าด้ว ยมาตรฐานทางจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณแห่ ง วิชาชี พ และที่ ได้แก้ไขเพิ่ มเติ ม ซึ่ ง
คณะกรรมการสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสียงเป็ นผูก้ าํ หนด
“ผู้เสี ยหาย” หมายถึง ผูไ้ ด้รับความเดือดร้อนหรื อเสี ยหายจากการกระทําของสมาชิ กหรื อผูป้ ระกอบ
วิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสียง หรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสี ยงและ
กิจการโทรทัศน์ในสังกัด ประพฤติผดิ ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
“ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ผูเ้ สี ยหายที่ได้ร้องเรี ยนตามข้อบังคับนี้
“ผู้ถูกร้ องเรียน” หมายถึง สมาชิกที่ถกู ผูเ้ สียหายร้องเรี ยนตามข้อบังคับนี้
“คู่กรณี” หมายถึง ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูถ้ กู ร้องเรี ยน
“ร้ องเรียน” หมายถึง ร้องเรี ยนการกระทําของสมาชิ กในการประกอบอาชีพหรื อวิชาชีพการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ประพฤติผดิ ข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
“เรื่องร้ องเรียน” หมายถึง หนังสื อร้องเรี ยนตามข้อบังคับนี้
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นี้

“คําแก้ เรื่องร้ องเรียน” หมายถึง หนังสือที่ผถู้ กู ร้องเรี ยนยกขึ้นเป็ นข้อต่อสูแ้ ก้เรื่ องร้องเรี ยนตามข้อบังคับ

“คําคัดค้ าน” หมายถึง คําคัดค้านของคู่กรณี ที่คดั ค้านการพิจารณาของคณะอนุ กรรมการจริ ยธรรม ตาม
ข้อบังคับนี้
“ธรรมนู ญ สภาวิชาชี พ” หมายถึ ง ธรรมนู ญสภาวิชาชี พกิ จ การการแพร่ ภ าพและการกระจายเสี ยง
(ประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

หมวด ๒ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ข้ อ ๔ ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยน ตามธรรมนูญสภาวิชาชีพ ข้อ ๑๘
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการจริ ยธรรม เพื่อดําเนิ นการแทนในการพิจารณาตรวจสอบ
และดําเนิ น การในเรื่ องที่ มีการร้ องเรี ยน และคณะอนุ กรรมการพิจ ารณาอุทธรณ์ เพื่อพิจารณาคําคัดค้านของ
คู่กรณี ได้
ข้ อ ๕ คณะอนุกรรมการจริ ยธรรม และคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แต่ละคณะรวมแล้วจํานวนไม่เกิน
๗ คน ประกอบด้วย ผูท้ ี่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และผูท้ รงคุ ณวุฒิตามที่
คณะกรรมการกําหนด
นักวิชาการ และผูท้ รงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ งจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีผลงานหรื อมีความรู้และมีความเชี่ยวชาญ
หรื อประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะมาดํารงตําแหน่งนั้น ๆ
อนุกรรมการจะต้องไม่มีส่วนได้เสี ยหรื อมีผลประโยชน์ขดั แย้งไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อมกับการปฏิบตั ิ
หน้าที่ในตําแหน่งอนุ กรรมการ
ให้ ค ั ด เลื อ กกรรมการสภาวิ ช าชี พ เป็ นประธานคณะอนุ กรรมการจริ ยธรรม และประธาน
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ข้ อ ๖ คณะอนุกรรมการจริ ยธรรม และคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ มีวาระการดํารงตําแหน่ งสองปี นับ
แต่วนั ที่ได้รับการแต่งตั้ง และให้ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่
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ข้ อ ๗ อนุกรรมการในคณะอนุ กรรมการจริ ยธรรม และคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พน้ จากตําแหน่ งเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ถูกศาลสัง่ ให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๕) ประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง และคณะกรรมการมีมติให้พน้ จากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่ร่วมประชุม
(๖) ถูกศาลสัง่ ให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๗) ต้องโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่ความผิดอันเนื่ องจากการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อ
ความผิดอันได้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุ โทษ
(๘) เป็ นผูไ้ ร้ ค วามสามารถ หรื อเสมือ นไร้ ค วามสามารถ หรื อ เป็ นผูว้ ิ ก ลจริ ต จิ ต ฟั่ น เฟื อน ไม่
สมประกอบ
ข้ อ ๘ กรณี ที่มีอนุ ก รรมการพ้นจากตําแหน่ งก่ อนครบวาระให้ด าํ เนิ นการให้มีผมู้ าดํารงตําแหน่ งแทนตาม
ประเภทของอนุ กรรมการที่พน้ จากตําแหน่ งในข้อ ๗ เว้นแต่วาระที่เหลืออยูไ่ ม่ถึงหกสิ บวันและให้อนุ กรรมการ
ที่ได้รับเลือกใหม่อยูใ่ นตําแหน่ งตามวาระของอนุกรรมการซึ่งตนแทน
ข้ อ ๙ คณะอนุกรรมการจริ ยธรรม และคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอาํ นาจและหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) พิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนหรื อคําคัดค้านตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้
(๒) แสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสารและวัตถุพยานจากผูร้ ้องเรี ยน
ผูถ้ กู ร้องเรี ยน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีอาํ นาจเชิญบุคคลมาให้ถอ้ ยคําหรื อขอเอกสารหลักฐานจากผูท้ ี่
เกี่ยวข้องให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริ ง เพื่อประกอบการพิจารณาและสรุ ปความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ
(๓) พิจารณาข้อเท็จจริ งจากพยานหลักฐานทั้งหมดทุกประเภทโดยใช้วิธีการไต่สวน และค้นหาความ
จริ งโดยให้รับฟังบันทึกคําพยานที่ได้ทาํ ขึ้นและเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดได้
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(๔) เรื่ องร้ องเรี ยนระหว่ างผูป้ ระกอบวิชาชีพกิ จการการแพร่ ภ าพและการกระจายเสี ยงด้วยกัน ให้
คณะอนุกรรมการดําเนิ นการไกล่เกลี่ยประนีประนอม ตามที่เห็นสมควรได้
(๕) อํานาจและหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
อนุกรรมการต้องดําเนิ นการตามอํานาจหน้าที่ดว้ ยตนเอง

หมวด ๓ การร้ องเรียน
ข้ อ ๑๐ ผูเ้ สียหายอาจดําเนินการยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนพร้อมกับพยานหลักฐานด้วยตนเองภายในสามสิ บวันนับแต่
วันที่มีการทําให้เกิดความเสี ยหายตามเรื่ องร้องเรี ยน ทั้งนี้ ผูเ้ สียหายสามารถร้องเรี ยนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) ยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนต่อศูนย์รับเรื่ อง
(๒) ยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนทางไปรษณี ยต์ อบรับลงทะเบียน
(๓) ยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนผ่านทางเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพ http://www.pbcthailand.com/complaint.php
หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณี ที่ผเู ้ สี ยหายยื่นเรื่ องร้ องเรี ยนหลังจากระยะเวลาที่กาํ หนดในวรรคแรก แต่หากคณะกรรมการ
เห็นสมควรจะรับเรื่ องร้องเรี ยนไว้พิจารณาตามธรรมนูญสภาวิชาชีพ ข้อ ๒๑ (๓) ก็ได้
ข้ อ ๑๑ เรื่ องร้องเรี ยนต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่ อ อายุ ที่ อ ยู่ หมายเลขโทรศัพ ท์ ที่ อยู่ต ามจดหมายอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (ถ้า มี) และอาชี พของผู ้
ร้องเรี ยน พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง หรื อสําเนาบัตรหรื อหนังสื ออื่นใดที่
ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
(๒) ชื่อ ที่อยู่ ตําแหน่ งหน้าที่ และสังกัดของผูถ้ กู ร้องเรี ยน
(๓) ข้อเท็จจริ งหรื อการกระทําที่เป็ นเหตุแห่งการร้องเรี ยน พร้อมทั้งพยานหลักฐาน (ถ้ามี)
(๔) คําขอหรื อความประสงค์ของผูร้ ้องเรี ยน
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ลายมือชื่ อของผูร้ ้ องเรี ยน ในกรณี ที่รับมอบอํานาจให้ดาํ เนิ น การยื่นเรื่ องร้องเรี ยนแทนผูอ้ ื่น ให้แนบ
หนังสือมอบอํานาจให้ยนื่ เรื่ องร้องเรี ยนพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง หรื อ
สําเนาบัตรหรื อหนังสื ออื่นใดที่ออกโดยหน่ วยงานของรัฐซึ่งเป็ นของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจมาด้วย
ในกรณี ที่ผรู้ ้องเรี ยนยื่นเรื่ องร้ องเรี ยนผ่านทางเว็บไซต์ของสภาวิชาชี พหรื อจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ผู้
ร้องเรี ยนจะต้องดําเนิ นการลงลายมือชื่อในสําเนาเรื่ องร้องเรี ยนและส่งสําเนาเรื่ องร้องเรี ยนทางไปรษณี ยต์ อบรั บ
ลงทะเบียนมายังศูนย์รับเรื่ องภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้ยนื่ เรื่ องร้องเรี ยน
ในกรณี ที่ไม่ปรากฏลายมือชื่อของผูร้ ้องเรี ยนโดยแจ้งชัด หากเป็ นเรื่ องร้องเรี ยนที่ ปรากฏว่ามีมูลหรื อมี
เหตุอนั ควรรับเรื่ องร้ องเรี ยนไว้พิจารณา คณะกรรมการจะรับเรื่ องร้องเรี ยนนั้นไว้พิจารณาตามธรรมนูญสภา
วิชาชีพ ข้อ ๒๐ (๒) ก็ได้

หมวด ๔ การรับเรื่องร้ องเรียน
ข้ อ ๑๒ ในการพิจารณารับเรื่ องร้องเรี ยนตามหมวด ๓ หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่ องร้องเรี ยนนั้น
ไม่ขดั ต่อข้อบังคับนี้ ในหมวด ๓ และไม่ตอ้ งห้ามตามธรรมนู ญสภาวิชาชี พ ข้อ ๒๑ ก็ให้มีมติ รับเรื่ องร้ องเรี ยน
นั้นไว้พิจารณา และให้ศนู ย์รับเรื่ องแจ้งให้ผรู ้ ้องเรี ยนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่มมี ติรับเรื่ องร้องเรี ยน
ทั้งนี้ นอกจากกรณี ตอ้ งไม่ขดั ต่ อข้อบังคับ และธรรมนูญสภาวิชาชีพตามวรรคแรกแล้ว ผูถ้ ูกร้องเรี ยน
ต้องเป็ นสมาชิกภายใต้สภาวิชาชีพด้วย ศูนย์รับเรื่ องจึงจะสามารถรับเรื่ องร้องเรี ยนได้
ข้ อ ๑๓ ในกรณี ที่คณะกรรมการมีคาํ สัง่ ไม่รับเรื่ องร้องเรี ยนไว้พิจารณา ให้ศูนย์รับเรื่ องแจ้งให้ผรู้ ้องเรี ยนทราบ
พร้อมด้วยเหตุผลภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่มีคาํ สัง่ ไม่รับเรื่ องร้องเรี ยน
ผูร้ ้องเรี ยนมีสิทธิ ยื่นอุ ทธรณ์ ต่อคณะกรรมการภายในสิ บห้าวันนับแต่ วนั ที่ได้ทราบคําสั่งไม่รับเรื่ อง
ร้องเรี ยน
เมื่อคณะกรรมการมีคาํ สัง่ แล้ว ให้คาํ สัง่ ของคณะกรรมการเป็ นที่สุด
ข้ อ ๑๔ เมื่อคณะกรรมการมี คาํ สัง่ รับเรื่ องร้ องเรี ยนไว้พิจารณา ให้คณะอนุ กรรมการที่ ได้รั บมอบหมายจาก
คณะกรรมการดําเนินการแจ้งแก่ผถู ้ กู ร้องเรี ยน เพื่อให้ผถู้ กู ร้องเรี ยนยืน่ คําแก้เรื่ องร้องเรี ยนทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วนั ที่มีคาํ สัง่ รับเรื่ องร้องเรี ยน ดังต่อไปนี้
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(๑) ในกรณี ที่ผปู ้ ระกอบวิชาชี พกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยงเป็ นผูถ้ ูกร้องเรี ยน ให้แจ้ง
เรื่ องร้องเรี ยนแก่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสียงทราบ
(๒) ในกรณี ที่ผปู ้ ระกอบวิ ชาชี พที่เกี่ยวข้องกับกิจ การการแพร่ ภ าพและการกระจายเสี ยงเป็ นผูถ้ ูก
ร้องเรี ยน ให้แจ้งเรื่ องร้องเรี ยนแก่ผถู ้ กู ร้องเรี ยน และผูป้ ระกอบกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยงที่ผถู้ ูก
ร้องเรี ยนอยูใ่ นสังกัดทราบ
ข้ อ ๑๕ การสละสิ ทธิ ยื่นคําแก้เรื่ องร้ องเรี ยน หรื อกรณี ที่ผถู้ ูกร้องเรี ยนนําเรื่ องที่ถูกร้องเรี ยนไปร้องทุกข์ต่ อ
พนักงานสอบสวน หรื อดําเนินคดีกบั ผูร้ ้องเรี ยน หรื อดําเนินการตามกฎหมายอื่นใดต่อเจ้าหน้าที่ผมู้ ีอาํ นาจหน้าที่
ตามกฎหมาย ไม่เป็ นเหตุให้การพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนเป็ นอันยุติลง

หมวด ๕ การพิจารณาเรื่องร้ องเรียนของคณะอนุกรรมการจริยธรรม
ข้ อ ๑๖ ในการพิ จ ารณาตรวจสอบและดํา เนิ น การในเรื่ องร้ อ งเรี ยน คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการจริ ยธรรมทําหน้าที่เป็ นผูพ้ ิจารณาตรวจสอบและดําเนิ นการในเรื่ องที่ร้องเรี ยนได้
คณะอนุ กรรมการจริ ยธรรมเป็ นผู้พิ จ ารณาตรวจสอบและดํา เนิ นการในเรื่ องที่ ร้ อ งเรี ยน
คณะอนุ ก รรมการมี อ าํ นาจเชิ ญ บุ ค คลมาให้ถอ้ ยคําหรื อขอเอกสารหลัก ฐานจากผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้องให้ได้มาซึ่ ง
ข้อเท็จจริ ง เพื่อประกอบการพิจารณาและสรุ ปความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ
ในการพิจารณาข้อเท็จจริ งจากพยานหลักฐานทั้งหมดทุกประเภทให้ใช้วิธีการไต่สวน และค้นหาความ
จริ งโดยให้รับฟังบันทึกคําพยานที่ได้ทาํ ขึ้นและเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดได้
กรณี ที่เป็ นเรื่ องร้องเรี ยนระหว่างผูป้ ระกอบวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสียงด้วยกัน ให้
คณะอนุกรรมการจริ ยธรรมมีอาํ นาจดําเนิ นการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามที่เห็นสมควรได้
ข้ อ ๑๗ การพิจารณาของคณะอนุกรรมการจริ ยธรรม จะต้องดําเนิ นการพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายในหกสิ บวัน
นับแต่วนั ที่มีมติรับเรื่ องร้องเรี ยน
ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ น คณะอนุกรรมการจริ ยธรรมอาจขยายระยะเวลาตามวรรคแรกได้ไม่เกินสองครั้ ง
ครั้งละไม่เกินสามสิ บวัน พร้อมทั้งระบุเหตุจาํ เป็ นลงในรายงานการพิจารณาด้วย
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ข้ อ ๑๘ การประชุมของคณะอนุกรรมการจริ ยธรรม ต้องมีจาํ นวนไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนอนุ กรรมการ
ทั้งหมด โดยการลงมติของที่ประชุมคณะอนุ กรรมการจริ ยธรรมให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุม
ข้ อ ๑๙ เมื่อคณะอนุ กรรมการจริ ยธรรมได้พิจารณาตรวจสอบและดําเนินการเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้คณะอนุกรรมการ
จริ ยธรรมรายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการทราบโดยเร็ ว
ข้ อ ๒๐ รายงานการพิจารณาของคณะอนุ กรรมการจริ ยธรรม จะต้องทําเป็ นหนังสือโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) ชื่ อ อายุ ที่ อ ยู่ หมายเลขโทรศัพ ท์ ที่ อยู่ต ามจดหมายอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (ถ้า มี) และอาชี พของผู ้
ร้องเรี ยน
(๒) ชื่อ ที่อยู่ ตําแหน่ งหน้าที่ และสังกัดของผูถ้ กู ร้องเรี ยน
(๓) วัน เดือน ปี ของรายงานการพิจารณา
(๔) ข้อเท็จจริ งและเหตุผลในการพิจารณา และพยานหลักฐาน
(๕) ผลการพิจ ารณาว่ า ผูถ้ ูก ร้ อ งเรี ย นประพฤติ ผิด จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณแห่ งวิช าชี พ ตาม
ข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมและจรรยาบรรณหรื อไม่ ข้อที่ ประพฤติผิด จริ ยธรรมและจรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พ
พร้อมด้วยความรับผิดตามธรรมนูญสภาวิชาชีพ ข้อ ๒๕ (๑) และ/หรื อ (๒) และ/หรื อ (๓)
ข้ อ ๒๑ บรรดาเอกสารและถ้อยคําสํานวน ต้องมีการบันทึกเก็บไว้เป็ นหลักฐานและไม่อาจเปิ ดเผยได้ เว้นแต่ จะ
เป็ นกรณี ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด หรื อให้อาํ นาจในการเปิ ดเผยไว้
ข้ อ ๒๒ เมื่อคณะอนุ กรรมการจริ ยธรรมได้รายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการทราบตามข้อ ๑๙ แล้ว ให้
แจ้งผลการพิจารณาให้คู่กรณี ทราบเป็ นหนังสือโดยเร็ ว
หากคู่ ก รณี ไม่ เ ห็ น ด้ว ยกับ ผลการพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมการจริ ยธรรม โดยเห็ น ว่ า ยัง มี
พยานหลักฐาน ข้ออ้างข้อเถียง หรื อเหตุผลอื่นใด คู่กรณี อาจยืน่ คําคัดค้านผลการพิจารณาของคณะอนุ กรรมการ
จริ ยธรรม พร้อมด้วยพยานหลักฐาน ข้ออ้างข้อเถียง หรื อเหตุผลดังกล่าว ต่อคณะอนุ กรรมการจริ ยธรรมภายใน
สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับทราบผลการพิจารณาของคณะอนุ กรรมการจริ ยธรรม
ในกรณี ที่คู่ ก รณี ไม่ ได้ยื่น คําคัด ค้านต่ อคณะอนุ ก รรมการจริ ยธรรมภายในสิ บห้าวันนับแต่ ว นั ที่ ได้
รับทราบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจริ ยธรรม ให้คณะอนุ กรรมการจริ ยธรรมส่ งผลการพิจารณาให้
คณะกรรมการทราบเพื่อวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ ว
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หมวด ๖ การพิจารณาคําคัดค้าน
ข้ อ ๒๓ เมื่ อ คู่ ก รณี ยื่ น คํา คั ด ค้า นผลการพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมการจริ ยธรรมตามข้อ ๒๒ ให้
คณะอนุกรรมการจริ ยธรรมส่ งคําคัดค้านให้คณะกรรมการเพื่อส่งให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณา
คําคัดค้านต่อไปโดยเร็ ว
ข้ อ ๒๔ คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตอ้ งไม่เกี่ยวข้องหรื อไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่ องที่พิจารณาคําคัดค้าน
ข้ อ ๒๕ คณะอนุ ก รรมการพิ จารณาอุทธรณ์ มีอาํ นาจเชิ ญบุ คคลมาให้ถอ้ ยคําหรื อขอเอกสารหลัก ฐานจากผูท้ ี่
เกี่ยวข้องให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริ ง เพื่อประกอบการพิจารณาคําคัดค้านได้
ในการพิจารณาข้อเท็จจริ งจากพยานหลักฐานทั้งหมดทุกประเภทให้ใช้วิธีการไต่สวน และค้นหาความ
จริ งโดยให้รับฟังบันทึกคําพยานที่ได้ทาํ ขึ้นและเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดได้
ข้ อ ๒๖ การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับ
แต่วนั ที่ได้รับคําคัดค้าน
ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ น คณะอนุ กรรมการอุทธรณ์อาจขยายระยะเวลาตามวรรคแรกได้ไม่เกินสามสิ บวัน
พร้อมทั้งระบุเหตุจาํ เป็ นลงในรายงานการพิจารณาด้วย
ข้ อ ๒๗ การประชุ มของคณะอนุ ก รรมการพิจ ารณาอุทธรณ์ ต้อ งมีจ าํ นวนไม่ น้อยกว่ ากึ่ งหนึ่ งของจํานวน
อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ท้ งั หมด โดยการลงมติของที่ประชุมคณะอนุ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเสี ยง
ข้างมากของที่ประชุม

ข้ อ ๒๘ เมื่อคณะอนุ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาคําคัดค้านเสร็ จสิ้นแล้ว ให้คณะอนุ กรรมการพิจารณา
อุทธรณ์รายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการทราบเพื่อวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ ว
เมื่อคณะอนุ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการทราบตามวรรคก่อน
แล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาให้คู่กรณี ทราบเป็ นหนังสือโดยเร็ ว
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ให้นาํ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ แห่ งข้อบังคับนี้มาใช้กบั รายงานการพิจารณาคําคัดค้านของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม

หมวด ๗ คําวินิจฉัย
ข้ อ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการได้รับผลการพิ จ ารณาจากคณะอนุ กรรมการจริ ยธรรม ตามข้อ ๒๒ หรื อผลการ
พิจ ารณาจากคณะอนุ ก รรมการพิจ ารณาอุ ทธรณ์ ตามข้อ ๒๘ ให้ค ณะกรรมการวินิ จฉัยให้แล้ว เสร็ จ ภายใน
สามสิ บวันนับแต่วนั ที่ ได้รับผลการพิจารณาจากคณะอนุ กรรมการจริ ยธรรม หรื อคณะอนุ กรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ น คณะกรรมการอาจขยายระยะเวลาตามวรรคแรกได้ไม่เกินสามสิ บวัน พร้อมทั้ง
ระบุเหตุจาํ เป็ นลงในรายงานการพิจารณาด้วย
ข้ อ ๓๐ คณะกรรมการมีอาํ นาจเชิ ญบุ คคลมาให้ถอ้ ยคําหรื อขอเอกสารหลักฐานจากผูท้ ี่เกี่ ยวข้องให้ได้มาซึ่ ง
ข้อเท็จจริ ง เพื่อประกอบการพิจารณาคําคัดค้านได้
ในการพิจารณาข้อเท็จจริ งจากพยานหลักฐานทั้งหมดทุกประเภทให้ใช้วิธีการไต่สวน และค้นหาความ
จริ งโดยให้รับฟังบันทึกคําพยานที่ได้ทาํ ขึ้นและเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดได้
ข้ อ ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีจาํ นวนไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และให้
ประธานสภาวิชาชีพทําหน้าที่ประธานการประชุม โดยการลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสี ยงข้างมาก
ของที่ประชุม
ข้ อ ๓๒ ในกรณี ที่คณะกรรมการมีคาํ วินิจฉัยว่า สมาชิกหรื อผูป้ ระกอบการวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการ
กระจายเสียง หรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสียงในสังกัดประพฤติผดิ
ข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจดังต่อไปนี้
(๑)

แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผปู ้ ระกอบการวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง

หรื อผูป้ ระกอบวิชาชี พที่ เกี่ ยวข้องกับกิ จการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยงต้นสังกัดดําเนิ นการแก้ไขหรื อ
บรรเทาความเสียหายตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
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(๒)

ในกรณี ผปู้ ระพฤติผดิ ข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมและจรรยาบรรณเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกิจการ

การแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง หรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสียง
ให้ส่งคําวินิ จฉัยว่า สมาชิ กหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพกิจ การการแพร่ ภ าพและการกระจายเสี ยง หรื อผูป้ ระกอบ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ในสังกัด ประพฤติผิดข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณ ไปยังผูป้ ระกอบวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสียงต้นสังกัดของผูถ้ กู ร้องเรี ยนนั้น(ถ้า
มี) เพื่อดําเนินการลงโทษ แล้วให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยงต้นสังกัดของผูถ้ ูก
ร้องเรี ยนนั้น(ถ้ามี)แจ้งผลการลงโทษให้สภาวิชาชีพทราบโดยเร็ ว
(๓) ในกรณี ที่ เห็ น สมควร สภาวิชาชี พอาจตัก เตื อ น หรื อ ตําหนิ และเผยแพร่ คําวิ นิ จ ฉัยนั้ น ต่ อ
สาธารณะด้วยก็ได้
ข้ อ ๓๓ เมื่อคณะกรรมการมี คาํ วิ นิจฉัยแล้ว ให้ศูนย์รั บเรื่ องแจ้งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการแก่คู่กรณี หรื อ
ผูป้ ระกอบการวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสียงต้นสังกัดทราบภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับ
แต่วนั ที่คณะกรรมการมีคาํ วินิจฉัย
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้ให้เป็ นที่สุด

หมวด ๘ การแจ้งให้ กสท. ทราบ
ข้ อ ๓๔ สภาวิ ชาชี พจะจัดทํารายงานสรุ ปผลการดําเนิ นการรับเรื่ องร้ องเรี ยน การพิจารณา และการยุติ เรื่ อง
ร้องเรี ยนให้ กสท. เป็ นประจําทุกปี โดยสภาวิชาชีพจะดําเนิ นการส่ งรายงานดังกล่าวให้ กสท. ภายในไตรมาส
แรกของปี ถัดไป

หมวด ๙ การพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็ นเรื่องสําคัญ
ข้ อ ๓๕ ในการพิจารณาเรื่ องที่ คณะกรรมการเห็นว่าเป็ นเรื่ องสําคัญหรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับข้อความ
ภาพ หรื อ เสียงที่ ปรากฏในสถานี หรื อรายการที่เป็ นสมาชิก หรื อจากพฤติกรรมผูป้ ระกอบวิชาชีพกิจการการ
12

แพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง หรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยงที่
สังกัด สมาชิ ก ขัด ต่ อข้อบังคับสภาวิชาชี พข่ าววิทยุและโทรทัศน์ไทยว่าด้ว ยจริ ยธรรมและจรรยาบรรณแห่ ง
วิชาชีพ ตามข้อ ๒๐ (๒) แห่งธรรมนูญสภาวิชาชีพ ให้นาํ หมวด ๑-๘ แห่งข้อบังคับนี้มาใช้โดยอนุ โลม
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