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คําแนะนําเกีย่ วกับการร้ องเรียน
สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง (ประเทศไทย) (สภส)
The Professionals of Broadcasting Council (Thailand) (PBC)
1. การยืน่ เรื่องร้ องเรียนต้ องกระทําภายใน 30 วันนับแต่ วนั ทีม่ ีการทําให้ เกิดความเสี ยหาย
ผูไ้ ด้รับความเดือดร้อนหรื อเสี ยหายจากการกระทําของสมาชิกของสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและ
การกระจายเสี ยง (ประเทศไทย) อาจดําเนินการยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนพร้อมกับพยานหลักฐาน (ถ้ามี) ต่อสภาวิชาชีพ
กิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง) ด้วยตนเองภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่มีการทําให้เกิดความเสี ยหาย
2. วิธีการยืน่ เรื่องร้ องเรียน
การยื่นเรื่ องร้องเรี ยนต่อสภาวิชาชี พกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง (ประเทศไทย) นั้น อาจ
กระทําได้ดว้ ยตนเองหรื อมอบอํานาจให้แก่ผอู ้ ื่นโดยวิธีการดังต่อไปนี้
2.1 ยื่นด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่ องของสภาวิชาชี พกิ จการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง
(ประเทศไทย)
2.2 ทางไปรษณี ย ์ โดยทําหนังสื อถึง “ศูนย์รับเรื่ องของสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจาย
เสี ยง (ประเทศไทย) สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง (ประเทศไทย) 154 ลาดพร้าว 107
คลองจัน่ บางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 โทร. 02-731-0630 ต่อ 223 โทรสาร. 02-731-3684
2.3 ทางเว็บไซต์ของสภาวิชาชี พกิ จการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง (ประเทศไทย) ที่
http://www.pbcthailand.com/complaint.php หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณี ที่ยนื่ เรื่ องร้องเรี ยนทางเว็บไซต์ หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ผูร้ ้องเรี ยนจะต้องระบุที่อยู่
ตามจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ และดําเนิ นการลงลายมือชื่ อในสําเนาหนังสื อร้องเรี ยน และส่ งสําเนาดังกล่าวทาง
ไปรษณี ยต์ อบรับลงทะเบียนมายังศูนย์รับเรื่ องภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ยื่นเรื่ องร้องเรี ยนผ่านทางเว็บไซต์
หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยน ผูร้ ้องเรี ยนต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง หรื อสําเนาบัตรหรื อหนังสื ออื่นใดที่ออกโดยหน่ วยงานของรัฐมาพร้อมกับหนังสื อ
ร้องเรี ยนด้วย
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ในกรณี ที่รับมอบอํานาจให้ดาํ เนินการยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนแทนผูอ้ ื่น ให้แนบหนังสื อมอบอํานาจให้ยนื่ เรื่ อง
ร้องเรี ยนพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง หรื อสําเนาบัตรหรื อหนังสื ออื่นใดที่
ออกโดยหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็ นของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจมาด้วย
3. การบรรยายรายละเอียดของเรื่องร้ องเรียนและพยานหลักฐานที่เกีย่ วข้ อง (ถ้ ามี) และคําขอหรือความ
ประสงค์ ของผู้ร้องเรียน
ในส่ วนของรายละเอียดของเรื่ องร้องเรี ยนและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) นั้น ให้บรรยายโดยมี
รายละเอียด ดังนี้
3.1 บรรยายกระทํา ข้อเท็จจริ ง หรื อพฤติการณ์ ท้ งั หมดเกี่ ยวกับการกระทําความผิดของผูถ้ ูก
ร้องเรี ยนที่เป็ นเหตุให้ผรู ้ ้องเรี ยนได้รับความเดือดร้อนหรื อเสี ยหายที่พอเข้าใจได้ อาทิ เช่น การกระทําความผิด
ของผูถ้ ูกร้องเรี ยนเกิดขึ้นเมื่อวัน/เดือน/ปี และเวลาใด หรื อช่วงระยะเวลาใด หรื อการกระทําความผิดของผูถ้ ูก
ร้องเรี ยนเกิดขึ้น ณ สถานที่ใด เป็ นต้น
3.2 บรรยายความเดือดร้อนหรื อเสี ยหายทั้งหมดที่ผรู ้ ้องเรี ยนได้รับ
3.3 ระบุพยานหลักฐาน (ถ้ามี) อาทิ เช่น มีประจักษ์พยานรู ้เห็นเหตุการณ์หรื อไม่ ระบุชื่อ-สกุล
และที่อยูใ่ ห้ชดั เจน หรื อมีพยานเอกสารหรื อไม่ ถ้ามีสามารถนํามาให้ได้หรื อไม่ หรื อให้ระบุว่าพยานเอกสารอยู่
กับผูใ้ ด ระบุชื่อ-สกุล และที่อยูใ่ ห้ชดั เจน เป็ นต้น และแนบพยานหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสื อร้องเรี ยน
ในส่ วนของคําขอหรื อความประสงค์ของผูร้ ้องเรี ยนนั้น ให้บรรยายว่า ต้องการให้สภาวิชาชีพกิจการการ
แพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง (ประเทศไทย) ดําเนิ นการแก้ไขเยียวยาหรื อบรรเทาความเสี ยหายของผูร้ ้องเรี ยน
อย่างไร ภายในระยะเวลาใด หรื อต้องการให้ผถู ้ ูกร้องเรี ยนได้รับการลงโทษอย่างไร เป็ นต้น
4. ตัวอย่ างหนังสื อร้ องเรียน
การจัดทําหนังสื อร้องเรี ยน ผูร้ ้องเรี ยนไม่จาํ เป็ นต้องทําตามรู ปแบบของตัวอย่างหนังสื อร้องเรี ยนที่สภา
วิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง (ประเทศไทย) จัดทําไว้ แต่ควรมีเนื้ อหาสาระสําคัญครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้น้ ี เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาและวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการสภาวิชาชีพกิจการ
การแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง
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5. การจัดทําหนังสื อร้ องเรียน
ในการจัดทําหนังสื อร้องเรี ยนนั้น ผูร้ ้องเรี ยนอาจดําเนิ นการจัดทําด้วยวิธีการเขียนด้วยลายมือที่บรรจง
หรื อวิธีการพิมพ์ หรื อวิธีอื่นใดที่ทาํ ให้ปรากฏซึ่งข้อความในเรื่ องร้องเรี ยน และต้องใช้ถอ้ ยคําที่สุภาพ
6. การนําความเท็จหรือข้ อเท็จจริงทีไ่ ม่ ถูกต้ องมาร้ องเรียน หรือการร้ องเรียนโดยไม่ สุจริต หรือเพือ่ กลัน่
แกล้ง
การนําความเท็จหรื อข้อเท็จจริ งที่ไม่ถูกต้องมาร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการสภาวิชาชี พกิจการการแพร่
ภาพและการกระจายเสี ยง หรื อการร้องเรี ยนโดยไม่สุจริ ต หรื อเพื่อกลัน่ แกล้งนั้น อาจทําให้ผูถ้ ูกร้องเรี ยนเสี ย
ชื่อเสี ยง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรื อได้รับความเสี ยหายโดยประการอื่น และผูร้ ้องเรี ยนอาจถูกดําเนิ นคดีตาม
กฎหมายทั้งทางแพ่ง และทางอาญาได้

