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รา

งพระราชบัญญัติสงเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ส  ง เสริ ม จริ ย ธรรมและมาตรฐานวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชน พ.ศ. ....
จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสอดคลองกับ มาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ใหผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการเสนอขาวตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ รวมถึงกําหนดให
มีองคกรเพื่อทําหนาที่คุมครองเสรีภาพของบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนตามที่รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรอง และกําหนดใหสงเสริมจริยธรรมสื่อมวลชนเพื่อใหการทําหนาที่
ตามมาตรฐานวิชาชีพเปนไปอยางเหมาะสม
ปจจุบันรางพระราชบัญญัติฉบับนี้อยูระหวางการรับฟงความคิดเห็นในกระบวนการกอน
การตรากฎหมายจากผูที่เกี่ยวของ บนเว็บไซต http://www.krisdika.go.th/ ของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา กอนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติสงเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน

เหตุผล
โดยที่มาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหบุคคลซึ่งประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแหง
วิชาชีพ เสรีภาพดังกลาวใหครอบคลุมถึงเจาหนาที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหนาที่สื่อมวลชน แตใหคํานึงถึง
* ขอมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓.
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วัตถุประสงคและภารกิจของหนวยงานที่ตนสังกัดอยูดวย สมควรกําหนดใหมีองคกรเพื่อทําหนาที่
คุมครองเสรีภาพของบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติรับรอง และกําหนดใหสงเสริมจริยธรรมสื่อมวลชนเพื่อใหการทําหนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ
เปนไปอยางเหมาะสม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป
๑. บทนิยาม (รางมาตรา ๓)
ในพระราชบัญญัตินี้
“สื่อมวลชน” หมายความวา สื่อหรือชองทางที่นําขาวสาร สาร หรือเนื้อหาสาระ
ทุกประเภทไปสูประชาชนเพื่อประโยชนสาธารณะ ไมวาจะอยูในรูปสื่อสิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน สื่อดิจิทัล หรือในรูปอื่นใดที่สามารถสื่อความหมายใหประชาชนทราบไดเปนการทั่วไป ทั้งนี้
ไมรวมถึงการจัดทําสือ่ หรือชองทางดังกลาวทีด่ าํ เนินการเพือ่ ใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตน
โดยมิไดมุงแสวงหากําไร
“สื่อดิจิทัล” หมายความวา สื่อมวลชนที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เผยแพรสูประชาชน
“จริยธรรมสื่อมวลชน” หมายความวา การประพฤติปฏิบัติทางวิชาชีพสื่อมวลชน
ตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ
“ผูป ระกอบวิชาชีพสือ่ มวลชน” หมายความวา บุคคลซึง่ ประกอบวิชาชีพเปนปกติธรุ ะ
ในการรวบรวม รายงาน วิเคราะห สรางสรรควิธีการนําเสนอ หรือกํากับดูแลเนื้อหาของสื่อมวลชน
“องคกรสื่อมวลชน” หมายความวา บุคคลไมวาจะเปนนิติบุคคลหรือไมก็ตาม
ที่ประกอบกิจการสื่อมวลชน
“องคกรวิชาชีพ” หมายความวา คณะบุคคลไมวาจะเปนนิติบุคคลหรือไมก็ตาม ที่มี
วัตถุประสงคและดําเนินงานเพือ่ สงเสริมจริยธรรมและวิชาชีพสือ่ มวลชนทีไ่ มไดรบั การจดแจง ตาม ๔.๖
“องคกรวิชาชีพสื่อมวลชน” หมายความวา คณะบุคคลไมวาจะเปนนิติบุคคล
หรือไมก็ตาม ที่มีวัตถุประสงคและดําเนินงานเพื่อสงเสริมจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน ที่ไดรับการ
จดแจงตาม ๔.๖
“สภา” หมายความวา สภาวิชาชีพสื่อมวลชน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชน
“กรรมการสรรหา” หมายความวา กรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาชีพสือ่ มวลชน
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
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๒. ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๔)
กําหนดใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๓. การคุมครองเสรีภาพของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน (หมวด ๑ รางมาตรา ๕)
๓.๑ เสรีภาพของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน (รางมาตรา ๕)
ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวสาร หรือการ
แสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมสื่อมวลชน แตการใชเสรีภาพนั้นตองไมขัดตอหนาที่ของปวงชน
ชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยตองเคารพและไมปดกั้นความเห็นตางของบุคคลอื่น
ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่เปนเจาหนาที่ของรัฐมีสิทธิปฏิเสธการปฏิบัติตามคําสั่งใดที่จะมีผลให
เปนการฝาฝนจริยธรรมสื่อมวลชนโดยมิใหถือวาเปนการขัดคําสั่งผูบังคับบัญชา แตการใชสิทธิดังกลาว
ตองคํานึงถึงวัตถุประสงคและภารกิจของหนวยงานที่ตนสังกัดอยูดวย
๔. สภาวิชาชีพสื่อมวลชน (หมวด ๒ รางมาตรา ๖ ถึงรางมาตรา ๑๒)
๔.๑ สภาวิชาชีพสื่อมวลชน (รางมาตรา ๖)
กํ า หนดให มี ส ภาวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ คุ  ม ครองเสรี ภ าพ
ในการเสนอขาวสารหรือการแสดงความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และกํากับดูแล
ผู  ป ระกอบวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชน องค ก รสื่ อ มวลชน องค ก รวิ ช าชี พ และองค ก รวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชน
ในการปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชนและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ตลอดจนสงเสริมและพัฒนา
จริยธรรมสือ่ มวลชนและมาตรฐานวิชาชีพสือ่ มวลชน ทัง้ นี้ ใหสภาประกอบดวยองคกรวิชาชีพสือ่ มวลชน
และมีฐานะเปนนิติบุคคล
๔.๒ หนาที่และอํานาจของสภาวิชาชีพสื่อมวลชน (รางมาตรา ๗)
(๑) รับจดแจงองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน
(๒) สงเสริมการคุม ครองเสรีภาพในการเสนอขาวสารหรือการแสดงความคิดเห็น
ของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน
(๓) ติดตามดูแลการทําหนาทีข่ องผูป ระกอบวิชาชีพสือ่ มวลชน องคกรสือ่ มวลชน
องคกรวิชาชีพ และองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนใหเปนไปตามจริยธรรมสื่อมวลชน
(๔) สงเสริมการรวมกลุมและกํากับดูแลกันเองขององคกรสื่อมวลชน องคกร
วิชาชีพ และองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน และสงเสริมใหองคกรสื่อมวลชนจัดใหมีกลไกการกํากับดูแล
จริยธรรมสื่อมวลชนภายในองคกร
(๕) สนับสนุนองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนในการเสริมสรางจริยธรรมสื่อมวลชน
และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
(๖) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบสื่อมวลชน และ
การรอบรูเรื่องสื่อ
(๗) เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและองคกรสื่อมวลชนของ
ประเทศ
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รางพระราชบัญญัตสิ ง เสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสือ่ มวลชน พ.ศ. ….

(๘) ใหความชวยเหลือผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและองคกรสื่อมวลชน
ในกรณีถูกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม หรือถูกดําเนินคดีเพราะเหตุปฏิบัติหนาที่โดยชอบ
(๙) ใหคาํ ปรึกษาและขอเสนอแนะแกหนวยงานหรือบุคคลใดเกีย่ วกับการพัฒนา
และแกไขปญหาการปฏิบัติหนาที่ของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
(๑๐) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด
๔.๓ รายไดของสภาวิชาชีพสื่อมวลชน (รางมาตรา ๘)
(๑) เงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม
(๒) เงินที่ไดรับการจัดสรรตาม ๔.๔
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจาย
(๔) รายไดและผลประโยชนอนั ไดมาจากการดําเนินงานตามหนาทีแ่ ละอํานาจ
ของสภา
(๕) เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหโดยไมขัดหรือแยงกับความเปนอิสระในการ
ดําเนินงานตามหนาที่และอํานาจของสภา
(๖) รายไดอื่นใดที่เปนของสภา
(๗) ดอกผลของรายได
๔.๔ การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุน (รางมาตรา ๙)
กําหนดใหคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
พิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนดังกลาวใหแกสภาเพื่อใชจายในการดําเนินงานของสภาเปนรายป
ตามที่สภารองขอตามความจําเปนแตไมนอยกวาปละ ๒๕ ลานบาท ทั้งนี้ โดยใหถือวาการจัดสรร
ดังกลาวเปนวัตถุประสงคของกองทุนนั้นดวย
๔.๕ กิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก (รางมาตรา ๑๐)
ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหประธานกรรมการมีอํานาจกระทําการ
แทนสภา ในการนีป้ ระธานกรรมการอาจมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการหรือพนักงานของสํานักงาน
กระทําการแทนตนเฉพาะในกิจการใดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบังคับของสภาก็ได
๔.๖ การขอจดแจงองคกรวิชาชีพ (รางมาตรา ๑๑)
องคกรวิชาชีพใดประสงคจะมีสวนรวมในการดําเนินงานหรือขอรับการสงเสริม
หรือสนับสนุนจากสภาตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยื่นคําขอจดแจงตอสภา ทั้งนี้ ใหสภารับจดแจงองคกร
วิชาชีพไดเมื่อองคกรวิชาชีพนั้นมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) มีวัตถุประสงคหลักเกี่ยวกับวิชาชีพสื่อมวลชน
(๒) มีสมาชิกเปนผูป ระกอบวิชาชีพสือ่ มวลชนหรือองคกรสือ่ มวลชนไมนอ ยกวา
จํานวนที่สภากําหนด
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(๓) มีขอ บังคับหรือขอกําหนดเกีย่ วกับจริยธรรมสือ่ มวลชนทีไ่ มตาํ่ กวามาตรฐาน
ทางจริยธรรมสื่อมวลชนที่สภากําหนด
(๔) ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนือ่ งและมีผลงานเปนทีป่ ระจักษมาแลวไมนอ ยกวา ๓ ป
(๕) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคเปนรายปตอ เนือ่ งกัน
ไมนอยกวา ๓ ป โดยรายงานดังกลาวตองมีรายการอยางนอยตามที่สภากําหนด
การรับจดแจงองคกรวิชาชีพดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในขอบังคับของสภา เมื่อสภารับจดแจงองคกรวิชาชีพใดแลว ใหออกใบรับการจดแจงไวเปน
หลักฐาน การรับจดแจงนัน้ มีผลตัง้ แตวนั ทีอ่ อกใบรับการจดแจงเปนตนไป และใหสภาประกาศชือ่ องคกร
วิชาชีพทีไ่ ดรบั การจดแจงใหประชาชนทราบเปนการทัว่ ไป ผานทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส ทัง้ นี้ การรับจดแจง
ใหมีผลตลอดไปจนกวาสภาจะเพิกถอนหรือผูจดแจงจะขอยกเลิก
๔.๗ สิทธิขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชน (รางมาตรา ๑๒)
(๑) ไดรบั การสงเสริม สนับสนุน หรือชวยเหลือในการจัดการฝกอบรม เกีย่ วกับ
การทําหนาที่ของสื่อมวลชน หรือการสงเสริมจริยธรรมสื่อมวลชนตามมาตรฐานวิชาชีพ
(๒) ไดรับการสงเสริมหรือรับรองใหเขารวมประชุมในฐานะตัวแทนผูประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชน หรือสมัครเปนสมาชิกองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับวิชาชีพดานสื่อมวลชน
(๓) คัดเลือกผูแทนองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนเปนกรรมการสรรหาตาม ๕.๓.๑
(๑) (ง) กลาวคือ ผูแทนองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนดานสื่อหนังสือพิมพ ดานสื่อวิทยุและโทรทัศน ดานสื่อ
ออนไลน ซึ่งแตละดานคัดเลือกกันเองใหเหลือดานละ ๑ คน และเสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปน
กรรมการตาม ๕.๓.๑ (๒) และ (๔)
(๔) ไดรับประโยชนอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับของสภา
๕. คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน (หมวด ๓ รางมาตรา ๑๓ ถึงรางมาตรา ๒๔)
๕.๑ องคประกอบของคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน (รางมาตรา ๑๓)
กําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชน” ประกอบดวย
(๑) กรรมการผูแทนองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน จํานวน ๕ คน
(๒) กรรมการผูท รงคุณวุฒิ จํานวน ๕ คน ซึง่ สรรหาจากผูม คี วามรูค วามเชีย่ วชาญ
และประสบการณดา นวิชาการสือ่ สารมวลชน ดานกฎหมาย ดานสิทธิมนุษยชน ดานการคุม ครองผูบ ริโภค
ดานละ ๑ คน และจากผูเคยประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนอิสระ ๑ คน
(๓) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ผูจัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สรางสรรคตามกฎหมายวาดวยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
ทัง้ นี้ กําหนดใหคณะกรรมการแตงตัง้ พนักงานของสํานักงานเปนเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการ
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๕.๒ คุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหามของกรรมการผูแ ทนองคกรวิชาชีพสือ่ มวลชน
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (รางมาตรา ๑๔)
กรรมการผูแทนองคกรวิชาชีพตาม ๕.๑ (๑) และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตาม ๕.๑ (๒) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมตํ่ากวา ๓๕ ปและไมเกิน ๗๐ ป
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) เปนผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง
(๓) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนวิกลจริต
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๔) เปนเจาหนาทีข่ องรัฐ เวนแตเปนกรรมการผูแ ทนองคกรวิชาชีพตาม ๕.๑ (๑)
(๕) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๖) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๗) ตองคําพิพากษาใหจาํ คุก แมคดีนนั้ จะยังไมถงึ ทีส่ ดุ หรือมีการรอการลงโทษ
เวนแตเปนกรณีทคี่ ดียงั ไมถงึ ทีส่ ดุ หรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๘) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือเพราะประพฤติชวั่ อยางรายแรง หรือถือวากระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๙) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาที่
หรือเพราะประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
(๑๐) เคยถูกถอดถอนจากตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
(๑๑) เคยถูกคณะกรรมการมีมติใหพนจากตําแหนงตาม ๕.๖.๑ (๔)
(๑๒) เคยถูกวินิจฉัยอันถึงที่สดุ วากระทําการฝาฝนจริยธรรมสื่อมวลชน
๕.๓ การสรรหาและคั ด เลื อ กกรรมการผู  แ ทนองค ก รวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (รางมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖)
๕.๓.๑ การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
(๑) คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ใหมี
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(ก) คณบดี หัวหนาภาควิชา หรือผูแทนคณะหรือภาควิชา
ดานนิเทศศาสตร หรือสื่อสารมวลชนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มิใชมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คัดเลือกกันเองใหเหลือ ๑ คน
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(ข) คณบดี หัวหนาภาควิชา หรือผูแทนคณะหรือภาควิชาดาน
นิเทศศาสตรหรือสือ่ สารมวลชนในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คัดเลือก
กันเองใหเหลือ ๑ คน
(ค) คณบดี หัวหนาภาควิชา หรือผูแทนคณะหรือภาควิชาดาน
นิเทศศาสตรหรือสื่อสารมวลชนในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน คัดเลือกกันเองใหเหลือ ๑ คน
(ง) ผูแ ทนองคกรวิชาชีพสือ่ มวลชนดานสือ่ หนังสือพิมพ ดานสือ่
วิทยุและโทรทัศน ดานสื่อออนไลน ซึ่งแตละดานคัดเลือกกันเองใหเหลือดานละ ๑ คน
(จ) ผูแทนสหพันธองคกรคุมครองผูบริโภค จํานวน ๑ คน
(ฉ) ผูแทนสภาทนายความ จํานวน ๑ คน
(ช) ผูแทนกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพือ่ ประโยชนสาธารณะตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลืน่ ความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม จํานวน ๑ คน
(๒) การเสนอชื่อสรรหากรรมการ ในการเสนอชื่อบุคคลเขารับ
การสรรหาเปนกรรมการ ใหสมาชิกขององคกรวิชาชีพสือ่ มวลชนในแตละกลุม ดังตอไปนี้ คัดเลือกกันเอง
ใหเหลือผูแทนกลุมละ ๒ คน
(ก) กลุมสภาวิชาชีพหนังสือพิมพ ประกอบดวย สมาชิกของ
องคกรวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งมีวัตถุประสงคและดําเนินงานเพื่อสงเสริมจริยธรรมและวิชาชีพประเภท
หนังสือพิมพ
(ข) กลุม สภาวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน ประกอบดวย สมาชิกของ
องคกรวิชาชีพสือ่ มวลชนซึง่ มีวตั ถุประสงคและดําเนินงานเพือ่ สงเสริมจริยธรรมและวิชาชีพประเภทวิทยุ
และโทรทัศน
(ค) กลุม สภาวิชาชีพสือ่ ออนไลน ประกอบดวย สมาชิกขององคกร
วิชาชีพสือ่ มวลชนซึง่ มีวตั ถุประสงคและดําเนินงานเพือ่ สงเสริมจริยธรรมและวิชาชีพประเภทสือ่ ออนไลน
(ง) กลุมสมาคมวิชาชีพระดับชาติ ประกอบดวย สมาชิกของ
องคกรวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งมีวัตถุประสงคและดําเนินงานเพื่อสงเสริมจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน
แกสมาชิกทั่วประเทศ
(จ) กลุม สมาคมวิชาชีพระดับทองถิน่ ประกอบดวย สมาชิกของ
องคกรวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งมีวัตถุประสงคและดําเนินงานเพื่อสงเสริมจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน
แกสมาชิกในทองถิ่น
(๓) การคัดเลือกผูแ ทนองคกรวิชาชีพสือ่ มวลชน ใหคณะกรรมการ
สรรหาดําเนินการสรรหากรรมการผูแ ทนองคกรวิชาชีพสือ่ มวลชนตาม ๕.๑ (๑) จากรายชือ่ ผูแ ทนองคกร
วิชาชีพสื่อมวลชนตาม ๕.๓.๑ (๒) ดวยการคัดเลือกใหเหลือกลุมละ ๑ คน
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(๔) แนวทางการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหคณะกรรมการ
สรรหาดําเนินการสรรหากรรมการผูท รงคุณวุฒติ าม ๕.๑ (๒) จากผูท มี่ คี วามรูค วามเชีย่ วชาญดานวิชาการ
สือ่ สารมวลชน ดานกฎหมาย ดานสิทธิมนุษยชน และดานการคุม ครองผูบ ริโภค ดานละ ๑ คน และจาก
ผูที่เคยประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือ ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนอิสระ ๑ คน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภา
ทั้งนี้ ภายใตบังคับของ ๕.๓.๕ วิธีการเสนอชื่อการคัดเลือกกันเอง
ตาม ๕.๓.๑ (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภา
๕.๓.๒ การคัดเลือกประธานกรรมการ กรรมการสรรหาจะไดรบั การเสนอชือ่
หรือไดรบั การคัดเลือกเปนประธานกรรมการหรือกรรมการมิได โดยการคัดเลือกใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด แตการลงคะแนนตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ และ
ผูไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนนไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเทาที่มีอยู
และเมือ่ คณะกรรมการสรรหาไดคดั เลือกบุคคลเปนกรรมการเรียบรอยแลว ใหผทู ไี่ ดรบั คัดเลือกทัง้ หมด
ประชุมรวมกันเพื่อเลือกกันเองเปนประธานกรรมการคนหนึ่ง และรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
๕.๓.๓ การแจงชือ่ หลักฐานแสดงคุณสมบัติ และหนังสือแสดงความยินยอม
กําหนดใหประธานกรรมการสรรหาแจงชื่อประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
พรอมดวยหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไมมีลักษณะตองหาม ตลอดจนหนังสือแสดงความยินยอม
ของบุคคลดังกลาวตอคณะกรรมการเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป
๕.๓.๔ การเลือกกรรมการ เมื่อมีเหตุทําใหตองมีการเลือกบุคคลเพื่อดํารง
ตําแหนงกรรมการ ใหคณะกรรมการสรรหามีหนาที่สรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงดังกลาวภายใน
๓๐ วันนับแตวันที่มีคณะกรรมการสรรหา ในกรณีที่ไมมีกรรมการสรรหาในตําแหนงใดหรือมีแตไม
สามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด ถากรรมการสรรหาทีเ่ หลืออยูน นั้ มีจาํ นวนไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ใหคณะกรรมการ
สรรหาประกอบดวยกรรมการสรรหาเทาที่มีอยู
๕.๓.๕ ผูมีสิทธิเสนอชื่อ กําหนดใหผูมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหา
เปนกรรมการตาม ๕.๓.๑ (๒) และ (๔) ไดแก องคกรวิชาชีพสื่อมวลชน
๕.๔ กรณีที่มีการฟองคดีตอศาลปกครอง (รางมาตรา ๑๗)
ในกรณีที่มีการฟองคดีเกี่ยวกับการรับจดแจงหรือไมรับจดแจงเปนองคกร
วิชาชีพสื่อมวลชน การสรรหา หรือการคัดเลือกกรรมการตอศาลปกครอง การฟองคดีดังกลาว
ไมเปนเหตุใหระงับหรือชะลอการดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการรับจดแจงหรือไมรับจดแจง การสรรหา
หรือการคัดเลือกกรรมการ และมิใหนํามาตรการหรือวิธีการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใชบังคับ เมื่อศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใด
อันเปนที่สุดแลว ใหดําเนินการไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น แตไมมีผลกระทบตอการดําเนินการใด
ที่ไดดําเนินการไปกอนแลว
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๕.๕ วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูแทนองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (รางมาตรา ๑๘)
กรรมการผูแ ทนองคกรวิชาชีพสือ่ มวลชนตาม ๕.๑ (๑) และกรรมการผูท รงคุณวุฒิ
ตาม ๕.๑ (๒) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ปนับแตวันที่ประธานกรรมการสรรหาแจงตอสภา
ตาม ๕.๓.๓ และอาจไดรับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน
๒ วาระไมได ทั้งนี้ ใหกรรมการดังกลาว ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงาน
ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับการสรรหาใหมเขารับหนาที่
๕.๖ เหตุทที่ าํ ใหกรรมการผูแ ทนองคกรวิชาชีพสือ่ มวลชนและกรรมการผูท รงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนง (รางมาตรา ๑๙ ถึงรางมาตรา ๒๐)
๕.๖.๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูแ ทนองคกรวิชาชีพ
สื่อมวลชนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตาม ๕.๑ (๑) และ (๒) พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม ๕.๒
(๔) คณะกรรมการมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓
ของจํานวนกรรมการที่มีอยู
๕.๖.๒ ในกรณีท่ีกรรมการผูแทนองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ตาม ๕.๑ (๑) และ (๒) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการประกอบดวย
กรรมการเทาที่เหลืออยู แตในกรณีที่มีกรรมการเหลืออยูไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ไดเฉพาะการดําเนินการเพื่อใหไดกรรมการใหมและการอื่นใด
เทาที่จําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได
๕.๖.๓ ในกรณีทปี่ ระธานกรรมการและรองประธานกรรมการพนจากตําแหนง
กอนครบวาระ ใหกรรมการทีเ่ หลืออยูเ ลือกกรรมการคนหนึง่ ปฏิบตั หิ นาทีป่ ระธานกรรมการไปพลางกอน
จนกวาจะมีประธานกรรมการคนใหม
๕.๖.๔ ในกรณีท่ีกรรมการผูแทนองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ตาม ๕.๑ (๑) และ (๒) พนจากตําแหนงกอนวาระ ใหดําเนินการสรรหากรรมการคนใหม
เพื่อปฏิบัติหนาที่แทน เวนแตวาระของกรรมการดังกลาว เหลือไมถึง ๓๖๕ วันจะไมดําเนินการสรรหา
ก็ได และใหกรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการผูซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการสรรหากรรมการเพื่อแทนประธานกรรมการหรือรอง
ประธานกรรมการ ใหผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการแทนประชุมรวมกับกรรมการที่มีอยูเพื่อเลือก
กันเองเปนประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ
๕.๗ การประชุมคณะกรรมการ (รางมาตรา ๒๑)
การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม
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รางพระราชบัญญัตสิ ง เสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสือ่ มวลชน พ.ศ. ….

ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่
ประธานในที่ ป ระชุ ม ถ า ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม มติของที่ประชุมใหถือ
เสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานใน
ทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึง่ เปนเสียงชีข้ าด ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรือ่ งทีก่ รรมการ
ผูใดมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขารวมประชุม
๕.๘ หนาทีแ่ ละอํานาจของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๒๒ ถึงรางมาตรา ๒๔)
คณะกรรมการมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงค และเพื่อประโยชนแหงการนี้
ใหคณะกรรมการมีหนาที่และอํานาจดําเนินการในฐานะเปนผูแทนของสภา
(๒) กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสื่อมวลชนของสภาซึ่งเปนที่ยอมรับตาม
มาตรฐานสากล
(๓) พิจารณาการขอจดแจงและเพิกถอนการจดแจงขององคกรวิชาชีพสือ่ มวลชน
(๔) พิจารณาเรื่องรองเรียนกรณีที่มีการละเมิดเสรีภาพของผูประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนหรือองคกรสื่อมวลชน และพิจารณามาตรการในการแกไขหรือเยียวยา
(๕) พิจารณาอุทธรณคัดคานผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรม
(๖) พิจารณารับรองหลักสูตรหรือการฝกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการคุมครอง
หรือสงเสริมจริยธรรมสื่อมวลชน
(๗) ควบคุมดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย
(๘) ออกขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของสภา เพือ่ กําหนดเรือ่ ง ดังตอไปนี้
(ก) อัตราคาธรรมเนียมการรับจดแจงและคาบํารุงตาง ๆ
(ข) คาตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการจริยธรรม คณะกรรมการสรรหา
คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และคาใชจายอื่นในการปฏิบัติหนาที่
(ค) วิธีการประชุมใหญของสภา
(ง) หลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการขอรับการสนับสนุนจากสภา
(จ) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติ
หนาที่ในเรื่องใดตามที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ การประชุมและการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทํางาน ใหเปนไปตามระเบียบที่สภากําหนด โดยกําหนดใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุม
ใหญของสภาอยางนอยปละ ๑ ครั้งเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานประจําปและฐานะการเงินของสภา
และรับฟงความคิดเห็นขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชน
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๖. สํานักงานสภาวิชาชีพสื่อมวลชน (หมวด ๔ รางมาตรา ๒๕ ถึงรางมาตรา ๒๗)
๖.๑ การทําหนาที่ของสํานักงานสภาวิชาชีพสื่อมวลชน (รางมาตรา ๒๕)
กําหนดใหคณะกรรมการจัดใหมีสํานักงานสภาวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อทําหนาที่
รับผิดชอบงานธุรการและอํานวยความสะดวกในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องสภาและคณะกรรมการจริยธรรม
และหนาที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ โครงสรางของสํานักงาน
การบริหารสํานักงาน การจางและการเลิกจางพนักงาน เงินเดือน คาตอบแทน และสิทธิประโยชนอนื่ ของ
บุคลากร และการอื่นอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
๖.๒ การจัดทํางบดุล งบการเงิน บัญชีทาํ การ และรายงานประจําปของสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชน (รางมาตรา ๒๖ ถึงรางมาตรา ๒๗)
กําหนดใหสาํ นักงานจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทาํ การของสภา สงผูส อบบัญชี
ภายใน ๙๐ วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ ในทุกรอบปงบประมาณ ใหผูสอบบัญชีอิสระที่สภาแตงตั้ง
โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจาย
เงินและทรัพยสนิ ของสภา โดยจัดทําเปนรายงานและใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวา การใชจา ย
ดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด ทัง้ นี้ โดยกําหนดใหสาํ นักงาน
จัดทํารายงานประจําปเสนอตอคณะกรรมการ เพื่อคณะกรรมการนําเสนอตอที่ประชุมใหญของสภา
และเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทัว่ ไป รายงานดังกลาวกําหนดใหมรี ายงานของผูส อบบัญชีดว ย
๗. จริยธรรมสื่อมวลชน (หมวด ๕ รางมาตรา ๒๘ ถึงรางมาตรา ๔๕)
๗.๑ จริยธรรมแหงวิชาชีพสื่อมวลชน (รางมาตรา ๒๘ ถึงรางมาตรา ๒๙)
ผูป ระกอบวิชาชีพสือ่ มวลชนซึง่ สังกัดองคกรสือ่ มวลชนทีเ่ ปนสมาชิกขององคกร
วิชาชีพสือ่ มวลชน และองคกรสือ่ มวลชนทีเ่ ปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพสือ่ มวลชน ตองปฏิบตั ติ นใหถกู ตอง
ตามจริยธรรมแหงวิชาชีพสื่อมวลชนตามที่องคกรวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น ๆ กําหนด ทั้งนี้ ผูประกอบ
วิชาชีพสือ่ มวลชนทีม่ ไิ ดสงั กัดองคกรสือ่ มวลชนหรือสังกัดองคกรสือ่ มวลชนแตองคกรสือ่ มวลชนนัน้ มิได
เปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชน และองคกรสื่อมวลชนที่มิไดเปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพ
สื่อมวลชน ตองปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมสื่อมวลชนที่สภากําหนด อยางไรก็ตาม จริยธรรม
แหงวิชาชีพสือ่ มวลชนทีอ่ งคกรวิชาชีพสือ่ มวลชนกําหนดตองไมตาํ่ กวามาตรฐานทางจริยธรรมสือ่ มวลชน
ที่สภากําหนด
๗.๒ มาตรฐานทางจริยธรรมสื่อมวลชน (รางมาตรา ๓๐)
มาตรฐานทางจริยธรรมสื่อมวลชนที่สภากําหนด อยางนอยตองมีรายละเอียด
เกี่ยวกับจริยธรรม ในเรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) การเสนอขาวและแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชนสาธารณะ
(๒) การเสนอขอเท็จจริงดวยความถูกตอง ครบถวนรอบดาน และเปนธรรม
(๓) การใหความเปนธรรมแกบุคคลซึ่งไดรับผลกระทบจากการเสนอขาวหรือ
การแสดงความคิดเห็น
(๔) การเคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิศ์ รีความเปนมนุษย และสิทธิในความเปนอยู

๗๕

รางพระราชบัญญัตสิ ง เสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสือ่ มวลชน พ.ศ. ….

สวนตัวของผูเกี่ยวของในขาวหรือในการแสดงความคิดเห็น
(๕) ความซือ่ สัตยสจุ ริตตอวิชาชีพสือ่ มวลชนและการขัดกันแหงผลประโยชน
(๖) การปกปองและปฏิบัติตอแหลงขาวอยางเปนธรรม
(๗) มาตรการทีจ่ ะดําเนินการในกรณีทผี่ ปู ระกอบวิชาชีพสือ่ มวลชนหรือองคกร
สื่อมวลชนเสนอขาวหรือแสดงความคิดเห็นโดยฝาฝนหรือไมเปนไปตามจริยธรรมสื่อมวลชน
การจัดทําและการแกไขเพิม่ เติมมาตรฐานทางจริยธรรมสือ่ มวลชน ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของสภา ทั้งนี้ มาตรฐานทางจริยธรรมสื่อมวลชนเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได
๗.๓ โทษของการฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามจริยธรรมสือ่ มวลชน (รางมาตรา ๓๑)
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน มีโทษ ดังตอไปนี้
(๑) ตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ
(๓) ตําหนิโดยเปดเผยตอสาธารณชน
๗.๔ คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน (รางมาตรา ๓๒ ถึงรางมาตรา ๓๗)
๗.๔.๑ องคประกอบของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๓๒) เพื่อประโยชน
ในการตรวจสอบและพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน
ใหมีคณะกรรมการจริยธรรมคณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการจริยธรรมจํานวน ๗ คนซึ่งคณะกรรมการ
แตงตัง้ จากผูซ งึ่ มีความเทีย่ งธรรมและซือ่ สัตยสจุ ริต และเปนผูม คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไมมลี กั ษณะตองหามตาม
๕.๒ จากบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการผูแ ทนองคกรวิชาชีพสือ่ มวลชนตาม ๕.๑ (๑) จํานวน ๑ คน
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒติ าม ๕.๑ (๒) จํานวน ๑ คน
(๓) ผูแทนนักวิชาการดานสื่อสารมวลชน จํานวน ๑ คน
(๔) ผูแทนองคกรคุมครองผูบริโภค จํานวน ๑ คน
(๕) ผูแทนสภาทนายความ จํานวน ๑ คน
(๖) ผูแทนองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน จํานวน ๒ คน
การไดมาซึ่งกรรมการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาํ หนดในขอบังคับของสภา
๗.๔.๒ วาระการดํารงตําแหนง (รางมาตรา ๓๓) กรรมการจริยธรรมมีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ปนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง และอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจะดํารง
ตําแหนงติดตอกันเกิน ๒ วาระไมได ทั้งนี้ ใหกรรมการจริยธรรมซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติ
หนาที่ไปพลางกอนจนกวากรรมการจริยธรรมใหมจะไดรับการแตงตั้ง
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

๗.๔.๓ การพนจากตําแหนง (รางมาตรา ๓๔) นอกจากการพนจากตําแหนง
ตามวาระ กรรมการจริยธรรม พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม ๗.๔.๑
(๔) พ น จากตํ า แหน ง กรรมการ ในกรณี เ ป น กรรมการจริ ย ธรรม
ตาม ๗.๔.๑ (๑) หรือ (๒)
(๕) พนจากความเปนผูแ ทนตาม ๗.๔.๑ (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แลวแตกรณี
(๖) คณะกรรมการมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓
ของจํานวนกรรมการที่ดํารงตําแหนงอยู
ในกรณีที่ตําแหนงวางลงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการแตงตั้ง
กรรมการจริยธรรมแทนตําแหนงที่วาง และใหกรรมการจริยธรรมซึ่งไดรับแตงตั้งแทนอยูในตําแหนง
เทากับวาระทีเ่ หลืออยูข องกรรมการจริยธรรมผูซ งึ่ ตนแทน อยางไรก็ตาม ในกรณีทมี่ กี รรมการจริยธรรม
ไมครบจํานวน ๗ คน ไมวาดวยเหตุใด ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได เวนแตจะมี
กรรมการจริยธรรมเหลืออยูไมถึง ๕ คน
๗.๔.๔ การประชุมของคณะกรรมการจริยธรรม (รางมาตรา ๓๕) กําหนด
ใหนําความเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการตาม ๕.๗ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการ
จริยธรรมดวยโดยอนุโลม
๗.๔.๕ หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการจริยธรรม (รางมาตรา ๓๖)
คณะกรรมการจริยธรรมมีหนาที่และอํานาจในการตรวจสอบและพิจารณาเกี่ยวกับการฝาฝนหรือ
ไมปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน และสั่งลงโทษผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือองคกรสื่อมวลชนที่
กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชนตามที่กําหนดไวใน ๗.๓ ทั้งนี้ มติในการลงโทษ
ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือองคกรสื่อมวลชนที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการจริยธรรมเทาที่มีอยู
๗.๔.๖ คณะอนุกรรมการจริยธรรม (รางมาตรา ๓๗) คณะกรรมการจริยธรรม
อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมเพื่อชวยในการตรวจสอบและพิจารณาเบื้องตนได และเมื่อ
คณะอนุกรรมการจริยธรรมดําเนินการเสร็จแลว ใหเสนอเรือ่ งพรอมทัง้ ความเห็นตอคณะกรรมการจริยธรรม
เพือ่ พิจารณาตามหนาทีแ่ ละอํานาจตอไป โดยคณะอนุกรรมการจริยธรรมตองประกอบดวย อนุกรรมการ
จริยธรรมอยางนอย ๒ คน และอนุกรรมการจริยธรรมอื่น ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาแตงตั้ง
จากผูซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม ๗.๔.๑ ตามจํานวนที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ตามที่กําหนด
ในขอบังคับของสภา ทั้งนี้ ใหนําความเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการตาม ๕.๗ มาใชบังคับแกการ
ประชุมของคณะอนุกรรมการจริยธรรมดวยโดยอนุโลม
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๗.๕ การรองเรียนตอองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน (รางมาตรา ๓๘)
๗.๕.๑ การรองเรียนตอองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน ผูไดรับความเสียหาย
จากการกระทําของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือองคกรสื่อมวลชน อันเนื่องมาจากการฝาฝนหรือ
ไมปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน และผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือองคกรสื่อมวลชนดังกลาว
เปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชน ใหมีสิทธิรองเรียนตอองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อพิจารณา
ดําเนินการตามขอบังคับขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น
๗.๕.๒ การอุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่องคกรวิชาชีพ
สื่อมวลชนไมดําเนินการตาม ๗.๕.๑ หรือดําเนินการแลว แตผูไดรับความเสียหายไมเห็นดวยกับ
ความเห็นขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชนดังกลาว ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมไดภายใน
๙๐ วันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจงคําวินจิ ฉัยขององคกรวิชาชีพสือ่ มวลชน หรือเมือ่ พนระยะเวลาการพิจารณา
ตามขอบังคับขององคกรวิชาชีพสือ่ มวลชนนัน้ ทัง้ นี้ การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
๗.๕.๓ การแจงองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนใหทบทวนมาตรฐานจริยธรรม
ในการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรม หากเห็นวาการดําเนินการขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชน
ตํา่ กวามาตรฐานหรือไมเปนไปตามทีก่ าํ หนดในจริยธรรมสือ่ มวลชน ใหแจงตอองคกรวิชาชีพสือ่ มวลชน
เพื่อพิจารณาทบทวน
๗.๕.๔ การเพิกถอนการจดแจงองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน ในกรณีที่องคกร
วิชาชีพสื่อมวลชนไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานหรือไมดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนด
ในจริยธรรมสื่อมวลชนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการจริยธรรมกําหนด ใหคณะกรรมการจริยธรรม
เสนอใหคณะกรรมการพิจารณาเพิกถอนการจดแจงองคกรวิชาชีพสือ่ มวลชนนัน้ และเมือ่ มีการเพิกถอน
การจดแจงแลว ใหคณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณนั้นได
๗.๕.๕ การฟองโตแยงการเพิกถอนตอศาลปกครอง ในกรณีทมี่ กี ารฟองศาล
ปกครองโตแยงการเพิกถอนการจดแจงองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนตาม ๗.๕.๔ ไมเปนการตัดอํานาจของ
คณะกรรมการจริยธรรมที่จะพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณนั้น
๗.๖ การตรวจสอบมาตรฐานทางจริยธรรมสื่อมวลชน (รางมาตรา ๓๙)
เมือ่ มีผรู อ งเรียนหรือความปรากฏตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการจริยธรรม
วาการดําเนินการขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชนตํ่ากวามาตรฐานทางจริยธรรมสื่อมวลชนหรือไมเปนไป
ตามที่กําหนดในจริยธรรมสื่อมวลชน ใหคณะกรรมการจริยธรรมดําเนินการตรวจสอบ และใหนําความ
ใน ๗.๕.๓ ๗.๕.๔ และ ๗.๕.๕ มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม
๗.๗ การรองเรียนตอคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน (รางมาตรา ๔๐)
๗.๗.๑ ผูไ ดรบั ความเสียหายจากการกระทําของผูป ระกอบวิชาชีพสือ่ มวลชน
หรือองคกรสื่อมวลชน อันเนื่องมาจากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน และไมวา
ผูป ระกอบวิชาชีพสือ่ มวลชนหรือองคกรสือ่ มวลชนนัน้ จะเปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพหรือไม ใหมสี ทิ ธิ
รองเรียนตอคณะกรรมการจริยธรรมได ภายใน ๙๐ วันนับแตวนั ทีท่ ราบถึงความเสียหาย แตตอ งไมเกิน
๑ ปนับแตวันที่เกิดเหตุ
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๗.๗.๒ การรองเรียนและการพิจารณาเรื่องรองเรียน ตาม ๗.๗.๑ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัย
เปนประการใดแลวใหเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปและทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ ผูใดนํา
คําวินิจฉัยไปเผยแพรไมวาในทางใด ผูนั้นไมตองรับผิดทั้งในทางอาญาหรือทางแพง
๗.๘ การดําเนินการภายหลังการสอบสวนจริยธรรมสื่อมวลชน (มาตรา ๔๑)
เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาสอบสวนแลววินิจฉัยวามีการฝาฝน หรือ
ไมปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) แจงใหผปู ระกอบวิชาชีพสือ่ มวลชนหรือองคกรสือ่ มวลชนดําเนินการแกไข หรือ
(๒) มีคําสั่งลงโทษตามที่กําหนดใน ๗.๓
การพิจารณาสั่งลงโทษตาม (๒) ใหคํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติกรรมของ
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชนและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้น และ
เมื่อลงโทษแลว อาจสั่งใหเยียวยาเพื่อบรรเทาความเสียหายตามควรแกกรณีดวยก็ได อยางไรก็ตาม
การลงโทษตาม (๒) ไมมีผลกระทบตอสิทธิของผูเสียหายในการดําเนินคดีตามสิทธิของตน ในกรณีที่
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาสอบสวนแลววินิจฉัยวาผูถูกรองเรียนมิไดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
จริยธรรมสือ่ มวลชน ใหสงั่ ยกคํารอง ทัง้ นี้ การออกคําสัง่ หรือการยกคํารองดังกลาวใหประธานกรรมการ
จริยธรรมแจงใหผูรองเรียนและผูถูกรองเรียนทราบเปนหนังสือ
๗.๙ การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ (รางมาตรา ๔๒)
ผูรองเรียนหรือผูถูกรองเรียนซึ่งไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
จริยธรรม มีสทิ ธิอทุ ธรณตอ คณะกรรมการไดภายใน ๓๐ วันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจง ทัง้ นี้ การอุทธรณและ
การพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีก่ าํ หนดในขอบังคับของสภา การอุทธรณคาํ สัง่
ไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งลงโทษ เวนแตคณะกรรมการจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
๗.๑๐ กรณีรองเรียนวาผิดจริยธรรมสื่อมวลชน (รางมาตรา ๔๓ ถึงมาตรา ๔๔)
เมือ่ มีผรู อ งเรียนหรือความปรากฏตอคณะกรรมการจริยธรรมวา ผูป ระกอบวิชาชีพ
สือ่ มวลชนหรือองคกรสือ่ มวลชนฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามจริยธรรมสือ่ มวลชน ใหคณะกรรมการจริยธรรม
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือองคกรสื่อมวลชนเปนสมาชิก
ขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชน ใหคณะกรรมการจริยธรรมสงเรื่องใหองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น
เพื่อดําเนินการตาม ๗.๕ ตอไป
(๒) ในกรณีผปู ระกอบวิชาชีพสือ่ มวลชนหรือองคกรสือ่ มวลชนมิไดเปนสมาชิก
ขององคกรวิชาชีพสือ่ มวลชน ใหคณะกรรมการจริยธรรมดําเนินการพิจารณาวินจิ ฉัย และใหนาํ ความใน
๗.๗.๒ มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม
ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาแลวเห็นวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามจริยธรรมสื่อมวลชนเปนความผิดตามกฎหมายอื่นดวย จะแจงใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายนั้นเพื่อดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไปก็ได

๗๙

รางพระราชบัญญัตสิ ง เสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสือ่ มวลชน พ.ศ. ….

๗.๑๑ สิทธิรองเรียนของสมาชิกองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน (รางมาตรา ๔๕)
(๑) ผูป ระกอบวิชาชีพสือ่ มวลชนหรือองคกรสือ่ มวลชนทีเ่ ปนสมาชิกขององคกร
วิชาชีพสือ่ มวลชนผูใ ดถูกละเมิดเสรีภาพหรือไดรบั ความเดือดรอนอันเนือ่ งจากการปฏิบตั ติ ามจริยธรรม
สื่อมวลชน ผูนั้นมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยวาผูรองเรียนถูกละเมิดเสรีภาพหรือไดรับ
ความเดือดรอนอันเนือ่ งจากการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมสือ่ มวลชน ใหกาํ หนดวิธกี ารแกไขหรือเยียวยาดวย
และใหผูละเมิดหรือผูกอใหเกิดความเสียหายปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น
คําวินิจฉัยตาม (๑) และ (๒) ใหถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง การรองเรียนและ
การพิจารณาเรือ่ งรองเรียน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร และระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการกําหนด ทัง้ นี้
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาไดผลเปนประการใดใหจัดทําเปนรายงานและเปดเผยใหประชาชนทราบ
ในรายงานดังกลาวอยางนอยตองมีขอเท็จจริงและขอวินิจฉัยของคณะกรรมการดวย
๘. บทเฉพาะกาล (รางมาตรา ๔๖ ถึง รางมาตรา ๕๙)
๘.๑ หนวยงานธุรการของสภา (รางมาตรา ๔๖)
ในวาระเริม่ แรก ใหกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี ทําหนาทีห่ นวยงาน
ธุรการของสภาและของคณะกรรมการสรรหาจนกวาจะมีสํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
๘.๒ คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน (รางมาตรา ๔๗)
ในวาระเริ่มแรกใหคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนประกอบดวย
(๑) อธิบดีกรมประชาสัมพันธและเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(๒) ผูแ ทนผูป ฏิบตั งิ านดานสือ่ สารมวลชนซึง่ คณะรัฐมนตรีแตงตัง้ จากรายชือ่ ที่
สภาการหนังสือพิมพแหงชาติเสนอ จํานวน ๒ คน
(๓) ผูแ ทนผูป ฏิบตั งิ านดานสือ่ สารมวลชนซึง่ คณะรัฐมนตรีแตงตัง้ จากรายชือ่ ที่
สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยเสนอ จํานวน ๑ คน
(๔) ผูแ ทนผูป ฏิบตั งิ านดานสือ่ สารมวลชนซึง่ คณะรัฐมนตรีแตงตัง้ จากรายชือ่ ที่
สภาวิชาชีพกิจการการกระจายเสียงและแพรภาพ (ประเทศไทย) เสนอ จํานวน ๑ คน
(๕) ผูแ ทนผูป ฏิบตั งิ านดานสือ่ สารมวลชนซึง่ คณะรัฐมนตรีแตงตัง้ จากรายชือ่ ที่
สมาคมผูผลิตขาวออนไลนเสนอ จํานวน ๑ คน
(๖) ผูท รงคุณวุฒซิ งึ่ แตงตัง้ จากผูเ ชีย่ วชาญดานวิชาการสือ่ สารมวลชน กฎหมาย
สิทธิมนุษยชน หรือการคุมครองผูบริโภค ที่เสนอโดยกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ดานละ
๑ คน ทั้งนี้ ใหองคกรตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) เสนอชื่อผูแทนตออธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามความขางตนแลว ใหอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ดําเนินการเสนอชือ่ ผูแ ทนตอคณะรัฐมนตรีเพือ่ แตงตัง้ กรรมการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ภายใน ๖๐ วัน

๘๐
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นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ในกรณีท่ีองคกรใดมิไดเสนอชื่อผูแทนภายในกําหนดระยะเวลา
ใหอธิบดีกรมประชาสัมพันธเปนผูเ สนอชือ่ ผูแ ทนองคกรนัน้ และเมือ่ คณะรัฐมนตรีแตงตัง้ แลว ใหกรรมการ
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ดําเนินการแตงตั้งกรรมการตาม (๖) ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่
คณะรัฐมนตรีมมี ติแตงตัง้ โดยกําหนดใหกรรมการในวาระเริม่ แรกคัดเลือกกรรมการคนหนึง่ เปนประธาน
อยางไรก็ตาม ประธานและกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามมาตรานี้ มิใหนับเปนวาระตาม ๕.๕
๘.๓ ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศในวาระเริ่มแรก (รางมาตรา ๔๘)
๘.๓.๑ กําหนดใหคณะกรรมการสภาวิชาชีพสือ่ มวลชนตาม ๘.๒ จัดทําขอบังคับ
ระเบียบ หรือประกาศเทาทีจ่ าํ เปน ซึง่ อยางนอยตองประกอบดวยขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ วาดวย
การไดมาซึง่ คณะกรรมการสภาวิชาชีพสือ่ มวลชน หลักเกณฑการจายคาตอบแทน และสิทธิประโยชนอนื่
ใดของคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน และการรับจดแจงองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน ทั้งนี้ ภายใน
๑๘๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
๘.๓.๒ กําหนดใหคณะกรรมการตาม ๘.๓.๑ ดําเนินการเพือ่ ใหมคี ณะกรรมการ
ตาม ๕.๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
๘.๔ การพนจากตําแหนงของกรรมการ (รางมาตรา ๔๙)
ในวาระเริ่มแรก เมื่อครบกําหนด ๒ ปนับแตวันที่มีคณะกรรมการ ตาม ๘.๓.๒
ใหกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนตาม ๕.๑ (๑) จํานวน ๒ คน และ ๕.๑ (๒) จํานวน ๒ คน
ออกจากตําแหนงโดยวิธีการจับสลาก และใหถือวาการออกจากตําแหนงโดยการจับสลากดังกลาว
เปนการพนตําแหนงตามวาระ ทั้งนี้ ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามความขางตนอยูในตําแหนงเพื่อ
ดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับการสรรหาหรือคัดเลือกใหมจะเขารับหนาที่

ง. บทสรุป
รางพระราชบัญญัติสงเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... จัดทําขึ้น
โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหสอดคลองกับ มาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ซึ่งกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการเสนอขาวตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ
ดังนั้น จึงไดกําหนดใหมีองคกรเพื่อทําหนาที่คุมครองเสรีภาพของบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัตริ บั รอง และกําหนดใหสง เสริมจริยธรรมสือ่ มวลชนเพือ่
ใหการทําหนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพเปนไปอยางเหมาะสม และเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่สื่อมวลชน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป
อยางไรก็ดี ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวจะตองผานการพิจารณาของ
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งจะตองพิจารณาใหรอบคอบและรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝาย
อยางรอบดาน เพื่อใหกฎหมายมีความเปนธรรมกับทุกฝาย ตลอดจนสามารถใชบังคับไดในทางปฏิบัติ
เพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชนตอไป

๘๑

