ข้ อบังคับสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง
ว่าด้ วยวิธีพจิ ารณาเรื่องร้ องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศัยอานาจตามธรรมนู ญสภาวิชาชี พกิ จการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง(ประเทศไทย) พ.ศ.
๒๕๕๔ ข้อ ๑๘ (๔) และตามที่ รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ ได้มี
บทบัญ ญัติ ส นับ สนุ น การจัด ตั้ง กลไกควบคุ ม กันเองทางด้า นจริ ย ธรรมขององค์ก รวิช าชี พ ทางด้า นกิ จ การ
วิทยุกระจายเสี ยงและกิจการวิทยุโทรทัศน์ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการ
ประกอบกิ จการวิท ยุก ระจายเสี ย ง วิท ยุโทรทัศ น์ และกิ จการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ และ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๙ ได้ส่งเสริ มให้มี
การรวมกลุ่มของผูร้ ับใบอนุ ญาต ผูผ้ ลิ ตรายการ และผูป้ ระกอบวิชาชี พที่เกี่ ยวข้องกับกิ จการกระจายเสี ยงและ
กิจการโทรทัศน์ เพื่อทาหน้าที่จดั ทามาตรฐานทางจริ ยธรรมของการประกอบอาชีพหรื อวิชาชีพ และควบคุมการ
ประกอบอาชีพหรื อวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริ ยธรรม รวมทั้งเพื่อเป็ นไปตามแนวทางของการควบคุม
กันเองตามข้อบังคับสภาวิชาชี พกิ จการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยงว่าด้วยมาตรฐานทางจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ คณะกรรมการสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง(ประเทศไทย) จึงมี
มติเห็ นชอบให้ตราข้อ บังคับสภาวิชาชี พกิ จการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง ว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่ อง
ร้องเรี ยน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไว้ดงั ต่อไปนี้
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หมวด ๑ บททัว่ ไป
ข้ อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า ข้อบังคับสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง(ประเทศไทย) ว่าด้วย
วิธีพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยน พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้ อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“กิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง” หมายถึ ง กิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศน์ ตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่ นความถี่ และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยง
และกิ จการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึ งกิ จการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยงใน
รู ปแบบอื่นใด
“ผู้ประกอบวิชาชี พกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง” หมายถึง ผูร้ ับสัมปทาน ผูร้ ับใบอนุญาต
ประกอบกิ จการ ผูร้ ั บ สัญญา ผูบ้ ริ หารสถานี ผูอ้ านวยการสถานี และให้หมายความรวมถึ ง ผูผ้ ลิ ตรายการ ผู้
ประกอบธุ รกิ จโฆษณา ผูป้ ระกอบกิจการ ผูใ้ ห้บริ การ และบุคคลอื่นตามที่สภาวิชาชี พกิ จการการแพร่ ภาพและ
การกระจายเสี ยงกาหนด ตลอดจนผูป้ ระกอบวิชาชี พตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกากับ
การประกอบกิ จการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่ ได้แก้ไข
เพิม่ เติม และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม
“ผู้ประกอบวิชาชี พที่เกี่ยวข้ องกับกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง” หมายถึง บุคคลที่มีอาชี พ
ดังต่อไปนี้ เช่น ผูจ้ ดั รายการ ผูด้ าเนินรายการ พิธีกร โฆษก ผูป้ ระกาศ ผูจ้ ดั รายการวิทยุ นัก แสดง นักร้อง ผูผ้ ลิต
ผูใ้ ห้บริ การ เจ้าหน้าที่เทคนิค และบุคลากร ที่ทาหน้าที่ต่าง ๆ ในกิ จการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง หรื อ
บุคคลอื่นตามที่สภาวิชาชี พกิ จการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยงกาหนด ตลอดจนผูป้ ระกอบวิชาชี พตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่ นความถี่ และกากับการประกอบกิ จการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่ได้แก้ไขเพิม่ เติม
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“กสท.” หมายถึ ง คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ ตามพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.
๒๕๕๓ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
“สภาวิชาชี พ” หมายความว่า สภาวิชาชี พกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง ตามธรรมนูญสภา
วิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง(ประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
“ศู นย์ รับเรื่ อง” หมายความว่า ศูนย์รับเรื่ องของสภาวิชาชี พกิ จการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง
ตามธรรมนูญสภาวิชาชี พกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง(ประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่ได้แก้ไข
เพิม่ เติม
“คณะกรรมการ” หมายถึ ง คณะกรรมการสภาวิชาชี พกิ จการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง ตาม
ธรรมนู ญสภาวิช าชี พกิ จการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ย ง(ประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่ ได้แก้ไ ข
เพิ่มเติม
“คณะอนุ กรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะอนุ กรรมการจริ ยธรรมผูป้ ระกอบการวิชาชี พกิ จการการ
แพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อพิจารณาตรวจสอบ และดาเนินการในเรื่ องที่มีการร้องเรี ยน
“คณะอนุ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ” หมายถึ ง คณะอนุ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
เพื่อพิจารณาคาคัดค้านของคู่กรณี
“สมาชิ ก” หมายถึ ง สมาชิ ก สภาวิชาชี พกิ จการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยงตามธรรมนู ญสภา
วิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง(ประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
“ข้ อบังคับว่ าด้ วยจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ” หมายถึง ข้อบังคับสภาวิชาชี พกิ จการการแพร่ ภาพและ
การกระจายเสี ย งว่า ด้ว ยมาตรฐานทางจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ และที่ ไ ด้แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง
คณะกรรมการสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยงเป็ นผูก้ าหนด
“ผู้เสี ยหาย” หมายถึง ผูไ้ ด้รับความเดื อดร้อนหรื อเสี ยหายจากการกระทาของสมาชิ กหรื อผูป้ ระกอบ
วิชาชี พกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง หรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพที่ เกี่ยวข้องกับกิ จการกระจายเสี ยงและ
กิจการโทรทัศน์ในสังกัด ประพฤติผดิ ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
“ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ผูเ้ สี ยหายที่ได้ร้องเรี ยนตามข้อบังคับนี้
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“ผู้ถูกร้ องเรียน” หมายถึง สมาชิกที่ถูกผูเ้ สี ยหายร้องเรี ยนตามข้อบังคับนี้
“คู่กรณี” หมายถึง ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูถ้ ูกร้องเรี ยน
“ร้ องเรี ยน” หมายถึง ร้องเรี ยนการกระทาของสมาชิ ก ในการประกอบอาชี พหรื อวิชาชี พการกระจาย
เสี ยงและกิจการโทรทัศน์ที่ประพฤติผดิ ข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
“เรื่องร้ องเรียน” หมายถึง หนังสื อร้องเรี ยนตามข้อบังคับนี้
“คาแก้ เรื่องร้ องเรียน” หมายถึง หนังสื อที่ผถู้ ูกร้องเรี ยนยกขึ้นเป็ นข้อต่อสู ้แก้เรื่ องร้องเรี ยนตามข้อบังคับ
นี้
“คาคัดค้ าน” หมายถึง คาคัดค้านของคู่กรณี ที่คดั ค้านการพิจารณาของคณะอนุ กรรมการจริ ยธรรม ตาม
ข้อบังคับนี้
“ธรรมนู ญสภาวิช าชี พ ” หมายถึ ง ธรรมนู ญสภาวิ ช าชี พ กิ จการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ย ง
(ประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

หมวด ๒ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ข้ อ ๔ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยน ตามธรรมนูญสภาวิชาชีพ ข้อ ๑๘
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการจริ ยธรรม เพื่อดาเนิ นการแทนในการพิจารณาตรวจสอบ
และดาเนิ นการในเรื่ องที่มีการร้ องเรี ยน และคณะอนุ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เพื่อพิจารณาคาคัดค้านของ
คู่กรณี ได้
ข้ อ ๕ คณะอนุ กรรมการจริ ยธรรม และคณะอนุ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แต่ละคณะรวมแล้วจานวนไม่เกิ น
๗ คน ประกอบด้วย ผูท้ ี่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชี พที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และผูท้ รงคุณวุฒิตามที่
คณะกรรมการกาหนด
นักวิชาการ และผูท้ รงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ งจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีผลงานหรื อมีความรู้และมีความเชี่ ยวชาญ
หรื อประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะมาดารงตาแหน่งนั้น ๆ
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อนุกรรมการจะต้องไม่มีส่วนได้เสี ยหรื อมีผลประโยชน์ขดั แย้งไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมกับการปฏิบตั ิ
หน้าที่ในตาแหน่งอนุกรรมการ
ประธานสภาวิ ช าชี พ กิ จ การการแพร่ ภ าพและการกระจายเสี ย งเป็ นผู้พิ จ ารณาคัด เลื อ กประธาน
คณะอนุ ก รรมการจริ ยธรรมและประธานคณะอนุ กรรมการพิ จารณาอุ ทธรณ์ จากคณะกรรมการสภาวิชาชี พ
กิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง
ข้ อ ๖ คณะอนุ กรรมการจริ ยธรรม และคณะอนุ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ มีวาระการดารงตาแหน่งสองปี นับ
แต่วนั ที่ได้รับการแต่งตั้ง และให้ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่
ข้ อ ๗ อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการจริ ยธรรม และคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พน้ จากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ถูกศาลสัง่ ให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๕) ประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง และคณะกรรมการมีมติให้พน้ จากตาแหน่งด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ ของจานวนกรรมการทั้งหมดที่ร่วมประชุม
(๖) ถูกศาลสั่งให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๗) ต้องโทษจาคุ กโดยพิพากษาถึ งที่สุดให้จาคุ ก เว้นแต่ความผิดอันเนื่ องจากการปฏิ บตั ิหน้าที่หรื อ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
(๘) เป็ นผู้ไ ร้ ค วามสามารถ หรื อ เสมื อ นไร้ ค วามสามารถ หรื อ เป็ นผู ้วิ ก ลจริ ต จิ ต ฟั่ น เฟื อน ไม่
สมประกอบ
ข้ อ ๘ กรณี ที่ มีอนุ กรรมการพ้นจากตาแหน่ ง ก่ อนครบวาระให้ดาเนิ นการให้มีผูม้ าดารงตาแหน่ งแทนตาม
ประเภทของอนุ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งในข้อ ๗ เว้นแต่วาระที่เหลืออยูไ่ ม่ถึงหกสิ บวันและให้อนุ กรรมการ
ที่ได้รับเลือกใหม่อยูใ่ นตาแหน่งตามวาระของอนุกรรมการซึ่ งตนแทน
ข้ อ ๙ คณะอนุกรรมการจริ ยธรรม และคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอานาจและหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
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(๑) พิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนหรื อคาคัดค้านตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้
(๒) แสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสารและวัตถุพยานจากผูร้ ้องเรี ยน
ผูถ้ ูกร้องเรี ยน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีอานาจเชิ ญบุคคลมาให้ถอ้ ยคาหรื อขอเอกสารหลักฐานจากผูท้ ี่
เกี่ยวข้องให้ได้มาซึ่ งข้อเท็จจริ ง เพื่อประกอบการพิจารณาและสรุ ปความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ
(๓) พิจารณาข้อเท็จจริ งจากพยานหลักฐานทั้งหมดทุกประเภทโดยใช้วิธีการไต่สวน และค้นหาความ
จริ งโดยให้รับฟังบันทึกคาพยานที่ได้ทาขึ้นและเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดได้
(๔) เรื่ องร้ องเรี ยนระหว่างผูป้ ระกอบวิชาชี พกิ จการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยงด้วยกัน ให้
คณะอนุกรรมการดาเนินการไกล่เกลี่ยประนีประนอม ตามที่เห็นสมควรได้
(๕) อานาจและหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
อนุกรรมการต้องดาเนินการตามอานาจหน้าที่ดว้ ยตนเอง

หมวด ๓ การร้ องเรียน
ข้ อ ๑๐ ผูเ้ สี ยหายอาจดาเนิ นการยื่นเรื่ องร้ องเรี ยนพร้ อมกับพยานหลักฐานด้วยตนเองภายในสามสิ บวันนับแต่
วันที่มีการทาให้เกิดความเสี ยหายตามเรื่ องร้องเรี ยน ทั้งนี้ ผูเ้ สี ยหายสามารถร้องเรี ยนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) ยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนต่อศูนย์รับเรื่ อง
(๒) ยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนทางไปรษณี ยต์ อบรับลงทะเบียน
(๓) ยื่นเรื่ องร้องเรี ยนผ่านทางเว็บไซต์ของสภาวิชาชี พ (www.pbcthailand.com) หรื อจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
ในกรณี ที่ผเู้ สี ยหายยื่นเรื่ องร้ องเรี ยนหลังจากระยะเวลาที่กาหนดในวรรคแรก แต่หากคณะกรรมการ
เห็นสมควรจะรับเรื่ องร้องเรี ยนไว้พิจารณาตามธรรมนูญสภาวิชาชีพ ข้อ ๒๑ (๓) ก็ได้
ข้ อ ๑๑ เรื่ องร้องเรี ยนต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
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(๑) ชื่ อ อายุ ที่ อ ยู่ หมายเลขโทรศัพ ท์ ที่ อ ยู่ตามจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ถ้า มี ) และอาชี พ ของผู้
ร้องเรี ยน พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อสาเนาบัตรหรื อหนังสื ออื่นใดที่
ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
(๒) ชื่อ ที่อยู่ ตาแหน่งหน้าที่ และสังกัดของผูถ้ ูกร้องเรี ยน
(๓) ข้อเท็จจริ งหรื อการกระทาที่เป็ นเหตุแห่งการร้องเรี ยน พร้อมทั้งพยานหลักฐาน (ถ้ามี)
(๔) คาขอหรื อความประสงค์ของผูร้ ้องเรี ยน
ลายมือชื่ อของผูร้ ้ องเรี ยน ในกรณี ที่รับมอบอานาจให้ดาเนิ นการยื่นเรื่ องร้ องเรี ยนแทนผูอ้ ื่น ให้แนบ
หนังสื อมอบอานาจให้ยื่นเรื่ องร้องเรี ยนพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อ
สาเนาบัตรหรื อหนังสื ออื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐซึ่ งเป็ นของผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจมาด้วย
ในกรณี ที่ผรู้ ้องเรี ยนยื่นเรื่ องร้ องเรี ยนผ่านทางเว็บไซต์ของสภาวิชาชี พ หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ผู้
ร้องเรี ยนจะต้องดาเนินการลงลายมือชื่อในสาเนาเรื่ องร้องเรี ยนและส่ งสาเนาเรื่ องร้องเรี ยนทางไปรษณี ยต์ อบรับ
ลงทะเบียนมายังศูนย์รับเรื่ องภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้ยนื่ เรื่ องร้องเรี ยน
ในกรณี ที่ไม่ปรากฏลายมือชื่ อของผูร้ ้องเรี ยนโดยแจ้งชัด หากเป็ นเรื่ องร้องเรี ยนที่ปรากฏว่ามีมูลหรื อมี
เหตุอนั ควรรับเรื่ องร้องเรี 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 งห้ามตามธรรมนูญสภาวิชาชีพ ข้อ ๒๑ ก็ให้มีมติรับเรื่ องร้องเรี ยน
นั้นไว้พิจารณา และให้ศูนย์รับเรื่ องแจ้งให้ผรู้ ้องเรี ยนทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีมติรับเรื่ องร้องเรี ยน
ทั้งนี้ นอกจากกรณี ตอ้ งไม่ขดั ต่อข้อบังคับ และธรรมนู ญสภาวิชาชี พตามวรรคแรกแล้ว ผูถ้ ูกร้องเรี ยน
ต้องเป็ นสมาชิกภายใต้สภาวิชาชีพด้วย ศูนย์รับเรื่ องจึงจะสามารถรับเรื่ องร้องเรี ยนได้
ข้ อ ๑๓ ในกรณี ที่คณะกรรมการมี คาสั่งไม่รับเรื่ องร้องเรี ยนไว้พิจารณา ให้ศูนย์รับเรื่ องแจ้งให้ผรู้ ้องเรี ยนทราบ
พร้อมด้วยเหตุผลภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีคาสั่งไม่รับเรื่ องร้องเรี ยน
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ผูร้ ้ องเรี ยนมีสิทธิ ยื่นอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการภายในสิ บห้าวัน นับแต่วนั ที่ได้ทราบคาสั่งไม่รับเรื่ อง
ร้องเรี ยน
เมื่อคณะกรรมการมีคาสั่งแล้ว ให้คาสั่งของคณะกรรมการเป็ นที่สุด
ข้ อ ๑๔ เมื่อคณะกรรมการมี คาสั่ งรับ เรื่ องร้ องเรี ย นไว้พิจารณา ให้คณะอนุ กรรมการที่ไ ด้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการดาเนินการแจ้งแก่ผถู ้ ูกร้องเรี ยน เพื่อให้ผถู้ ูกร้องเรี ยนยืน่ คาแก้เรื่ องร้องเรี ยนทราบภายในสิ บห้าวัน
นับแต่วนั ที่มีคาสัง่ รับเรื่ องร้องเรี ยน ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ผปู ้ ระกอบวิชาชี พกิ จการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยงเป็ นผูถ้ ูกร้องเรี ยน ให้แจ้ง
เรื่ องร้องเรี ยนแก่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยงทราบ
(๒) ในกรณี ที่ ผูป้ ระกอบวิชาชี พ ที่ เกี่ ยวข้องกับกิ จการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยงเป็ นผูถ้ ู ก
ร้องเรี ยน ให้แจ้งเรื่ องร้องเรี ยนแก่ผถู้ ูกร้องเรี ยน และผูป้ ระกอบกิ จการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยงที่ผถู ้ ูก
ร้องเรี ยนอยูใ่ นสังกัดทราบ
ข้ อ ๑๕ การสละสิ ทธิ ยื่นคาแก้เรื่ องร้องเรี ยน หรื อกรณี ที่ผูถ้ ูกร้องเรี ยนนาเรื่ องที่ถูกร้องเรี ยนไปร้ องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวน หรื อดาเนินคดีกบั ผูร้ ้องเรี ยน หรื อดาเนินการตามกฎหมายอื่นใดต่อเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอานาจหน้าที่
ตามกฎหมาย ไม่เป็ นเหตุให้การพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนเป็ นอันยุติลง

หมวด ๕ การพิจารณาเรื่องร้ องเรียนของคณะอนุกรรมการจริยธรรม
ข้ อ ๑๖ ในการพิ จ ารณาตรวจสอบและด าเนิ น การในเรื่ องร้ อ งเรี ยน คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการจริ ยธรรมทาหน้าที่เป็ นผูพ้ ิจารณาตรวจสอบและดาเนินการในเรื่ องที่ร้องเรี ยนได้
คณะอนุ กรรมการจริ ยธรรมเป็ นผู้พิ จ ารณาตรวจสอบและด าเนิ นการในเรื่ องที่ ร้ อ งเรี ยน
คณะอนุ ก รรมการมี อ านาจเชิ ญ บุ ค คลมาให้ ถ้อ ยค าหรื อ ขอเอกสารหลัก ฐานจากผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งให้ ไ ด้ม าซึ่ ง
ข้อเท็จจริ ง เพื่อประกอบการพิจารณาและสรุ ปความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ
ในการพิจารณาข้อเท็จจริ งจากพยานหลักฐานทั้งหมดทุกประเภทให้ใช้วิธีการไต่สวน และค้นหาความ
จริ งโดยให้รับฟังบันทึกคาพยานที่ได้ทาขึ้นและเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดได้
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กรณี ที่เป็ นเรื่ องร้องเรี ยนระหว่างผูป้ ระกอบวิชาชี พกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยงด้วยกัน ให้
คณะอนุกรรมการจริ ยธรรมมีอานาจดาเนินการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามที่เห็นสมควรได้
ข้ อ ๑๗ การพิจารณาของคณะอนุกรรมการจริ ยธรรม จะต้องดาเนิ นการพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวัน
นับแต่วนั ที่มีมติรับเรื่ องร้องเรี ยน
ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ น คณะอนุกรรมการจริ ยธรรมอาจขยายระยะเวลาตามวรรคแรกได้ไม่เกินสองครั้ง
ครั้งละไม่เกินสามสิ บวัน พร้อมทั้งระบุเหตุจาเป็ นลงในรายงานการพิจารณาด้วย
ข้ อ ๑๘ การประชุ มของคณะอนุกรรมการจริ ยธรรม ต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนอนุ กรรมการ
ทั้งหมด โดยการลงมติของที่ประชุมคณะอนุกรรมการจริ ยธรรมให้ถือเสี ยงข้างมากของที่ประชุม
ข้ อ ๑๙ เมื่อคณะอนุกรรมการจริ ยธรรมได้พิจารณาตรวจสอบและดาเนิ นการเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้คณะอนุกรรมการ
จริ ยธรรมรายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการทราบโดยเร็ ว
ข้ อ ๒๐ รายงานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจริ ยธรรม จะต้องทาเป็ นหนังสื อโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) ชื่ อ อายุ ที่ อ ยู่ หมายเลขโทรศัพ ท์ ที่ อ ยู่ตามจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ถ้า มี ) และอาชี พ ของผู้
ร้องเรี ยน
(๒) ชื่อ ที่อยู่ ตาแหน่งหน้าที่ และสังกัดของผูถ้ ูกร้องเรี ยน
(๓) วัน เดือน ปี ของรายงานการพิจารณา
(๔) ข้อเท็จจริ งและเหตุผลในการพิจารณา และพยานหลักฐาน
(๕) ผลการพิ จ ารณาว่า ผู้ถู ก ร้ อ งเรี ย นประพฤติ ผิด จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ ตาม
ข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมและจรรยาบรรณหรื อไม่ ข้อที่ประพฤติผิดจริ ยธรรมและจรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พ
พร้อมด้วยความรับผิดตามธรรมนูญสภาวิชาชีพ ข้อ ๒๕ (๑) และ/หรื อ (๒) และ/หรื อ (๓)
ข้ อ ๒๑ บรรดาเอกสารและถ้อยคาสานวน ต้องมีการบันทึกเก็บไว้เป็ นหลักฐานและไม่อาจเปิ ดเผยได้ เว้นแต่จะ
เป็ นกรณี ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด หรื อให้อานาจในการเปิ ดเผยไว้
ข้ อ ๒๒ เมื่อคณะอนุกรรมการจริ ยธรรมได้รายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการทราบตามข้อ ๑๙ แล้ว ให้
แจ้งผลการพิจารณาให้คู่กรณี ทราบเป็ นหนังสื อโดยเร็ ว
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หากคู่ ก รณี ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ผลการพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมการจริ ยธรรม โดยเห็ น ว่ า ยัง มี
พยานหลักฐาน ข้ออ้างข้อเถียง หรื อเหตุผลอื่นใด คู่กรณี อาจยื่นคาคัดค้านผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
จริ ยธรรม พร้อมด้วยพยานหลักฐาน ข้ออ้างข้อเถียง หรื อเหตุผลดังกล่าว ต่อคณะอนุ กรรมการจริ ยธรรมภายใน
สิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับทราบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจริ ยธรรม
ในกรณี ที่ คู่ ก รณี ไ ม่ ไ ด้ยื่นค าคัด ค้า นต่ อคณะอนุ ก รรมการจริ ย ธรรมภายในสิ บ ห้า วันนับ แต่ ว นั ที่ ไ ด้
รับทราบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจริ ยธรรม ให้คณะอนุ กรรมการจริ ยธรรมส่ งผลการพิจารณาให้
คณะกรรมการทราบเพื่อวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ ว

หมวด ๖ การพิจารณาคาคัดค้ าน
ข้ อ ๒๓ เมื่ อ คู่ ก รณี ยื่ น ค าคัด ค้า นผลการพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมการจริ ยธรรมตามข้อ ๒๒ ให้
คณะอนุกรรมการจริ ยธรรมส่ งคาคัดค้านให้คณะกรรมการเพื่อส่ งให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณา
คาคัดค้านต่อไปโดยเร็ ว
ข้ อ ๒๔ คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตอ้ งไม่เกี่ยวข้องหรื อไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่ องที่พิจารณาคาคัดค้าน
ข้ อ ๒๕ คณะอนุ กรรมการพิจารณาอุ ทธรณ์ มีอานาจเชิ ญบุคคลมาให้ถ้อยคาหรื อขอเอกสารหลักฐานจากผูท้ ี่
เกี่ยวข้องให้ได้มาซึ่ งข้อเท็จจริ ง เพื่อประกอบการพิจารณาคาคัดค้านได้
ในการพิจารณาข้อเท็จจริ งจากพยานหลักฐานทั้งหมดทุกประเภทให้ใช้วิธีการไต่สวน และค้นหาความ
จริ งโดยให้รับฟังบันทึกคาพยานที่ได้ทาขึ้นและเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดได้
ข้ อ ๒๖ การพิจารณาของคณะอนุ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับ
แต่วนั ที่ได้รับคาคัดค้าน
ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ น คณะอนุ กรรมการอุทธรณ์อาจขยายระยะเวลาตามวรรคแรกได้ไม่เกินสามสิ บวัน
พร้อมทั้งระบุเหตุจาเป็ นลงในรายงานการพิจารณาด้วย
ข้ อ ๒๗ การประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ต้อ งมี จ านวนไม่ น้อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวน
อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ท้ งั หมด โดยการลงมติของที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ถือเสี ยง
ข้างมากของที่ประชุม
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ข้ อ ๒๘ เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาคาคัดค้านเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้คณะอนุ กรรมการพิจารณา
อุทธรณ์รายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการทราบเพื่อวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ ว
เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการทราบตามวรรคก่อน
แล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาให้คู่กรณี ทราบเป็ นหนังสื อโดยเร็ ว
ให้นาข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ แห่งข้อบังคับนี้มาใช้กบั รายงานการพิจารณาคาคัดค้านของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม

หมวด ๗ คาวินิจฉัย
ข้ อ ๒๙ เมื่ อคณะกรรมการได้รับ ผลการพิ จารณาจากคณะอนุ ก รรมการจริ ย ธรรม ตามข้อ ๒๒ หรื อผลการ
พิจารณาจากคณะอนุ ก รรมการพิจารณาอุ ทธรณ์ ตามข้อ ๒๘ ให้คณะกรรมการวินิจฉัย ให้แล้วเสร็ จภายใน
สามสิ บวันนับแต่วนั ที่ ได้รับผลการพิจารณาจากคณะอนุ กรรมการจริ ยธรรม หรื อคณะอนุ กรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ น คณะกรรมการอาจขยายระยะเวลาตามวรรคแรกได้ไม่เกิ นสามสิ บวัน พร้ อมทั้ง
ระบุเหตุจาเป็ นลงในรายงานการพิจารณาด้วย
ข้ อ ๓๐ คณะกรรมการมี อานาจเชิ ญบุ คคลมาให้ถ้อยคาหรื อขอเอกสารหลักฐานจากผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องให้ได้มาซึ่ ง
ข้อเท็จจริ ง เพื่อประกอบการพิจารณาคาคัดค้านได้
ในการพิจารณาข้อเท็จจริ งจากพยานหลักฐานทั้งหมดทุกประเภทให้ใช้วิธีการไต่สวน และค้นหาความ
จริ งโดยให้รับฟังบันทึกคาพยานที่ได้ทาขึ้นและเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดได้
ข้ อ ๓๑ การประชุ มของคณะกรรมการ ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมด และให้
ประธานสภาวิชาชีพทาหน้าที่ประธานการประชุม โดยการลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสี ยงข้างมาก
ของที่ประชุม
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ข้ อ ๓๒ ในกรณี ที่คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยว่า สมาชิ กหรื อผูป้ ระกอบการวิชาชี พกิ จการการแพร่ ภาพและการ
กระจายเสี ยง หรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยงในสังกัดประพฤติผิด
ข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ ให้คณะกรรมการมีอานาจดังต่อไปนี้
(๑)

แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผูป้ ระกอบการวิชาชี พกิ จการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง

หรื อผูป้ ระกอบวิชาชี พที่เกี่ ยวข้องกับกิ จการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยงต้นสังกัดดาเนิ นการแก้ไขหรื อ
บรรเทาความเสี ยหายตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
(๒)

ในกรณี ผปู้ ระพฤติผิดข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมและจรรยาบรรณเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พกิจการ

การแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง หรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง
ให้ส่งคาวินิจฉัย ว่า สมาชิ กหรื อผูป้ ระกอบวิชาชี พกิ จการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง หรื อผูป้ ระกอบ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ในสังกัด ประพฤติผิดข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณ ไปยังผูป้ ระกอบวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยงต้นสังกัดของผูถ้ ูกร้องเรี ยนนั้น(ถ้า
มี) เพื่อดาเนินการลงโทษ แล้วให้ผปู้ ระกอบวิชาชี พกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยงต้นสังกัดของผูถ้ ูก
ร้องเรี ยนนั้น(ถ้ามี)แจ้งผลการลงโทษให้สภาวิชาชีพทราบโดยเร็ ว
(๓) ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร สภาวิช าชี พ อาจตัก เตื อ น หรื อ ต าหนิ แ ละเผยแพร่ ค าวิ นิ จ ฉัย นั้น ต่ อ
สาธารณะด้วยก็ได้
ข้ อ ๓๓ เมื่อคณะกรรมการมีคาวินิจฉัยแล้ว ให้ศูนย์รับเรื่ องแจ้งคาวินิจฉัย ของคณะกรรมการแก่ คู่กรณี หรื อ
ผูป้ ระกอบการวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยงต้นสังกัดทราบภายในกาหนดเวลาสามสิ บวันนับ
แต่วนั ที่คณะกรรมการมีคาวินิจฉัย
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้ให้เป็ นที่สุด

หมวด ๘ การแจ้ งให้ กสท. ทราบ
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ข้ อ ๓๔ สภาวิช าชี พจะจัดท ารายงานสรุ ป ผลการดาเนิ นการรับเรื่ องร้ องเรี ยน การพิจารณา และการยุติเรื่ อง
ร้องเรี ยนให้ กสท. เป็ นประจาทุกปี โดยสภาวิชาชี พจะดาเนิ นการส่ งรายงานดังกล่าวให้ กสท. ภายในไตรมาส
แรกของปี ถัดไป

หมวด ๙ การพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็ นเรื่องสาคัญ
ข้ อ ๓๕ ในการพิจารณาเรื่ องที่คณะกรรมการเห็ นว่าเป็ นเรื่ องสาคัญหรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ ยวกับข้อความ
ภาพ หรื อ เสี ยงที่ปรากฏในสถานี หรื อรายการที่เป็ นสมาชิ ก หรื อจากพฤติกรรมผูป้ ระกอบวิชาชี พกิ จการการ
แพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง หรื อผูป้ ระกอบวิชาชี พที่เกี่ยวข้องกับกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยงที่
สังกัดสมาชิ ก ขัดต่อข้อบังคับสภาวิชาชี พข่า ววิทยุและโทรทัศน์ ไทยว่า ด้วยจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณแห่ ง
วิชาชีพ ตามข้อ ๒๐ (๒) แห่งธรรมนูญสภาวิชาชีพ ให้นาหมวด ๑-๘ แห่งข้อบังคับนี้มาใช้โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วัน ที่ ...........................................................
สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ ภาพและการกระจายเสี ยง (ประเทศไทย)
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