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  * ขอมลู ณ วนัที ่๑๕ มนีาคม ๒๕๖๓.

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
 รางพระราชบัญญัติส งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... 

จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสอดคลองกับ มาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ใหผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการเสนอขาวตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ รวมถึงกําหนดให
มีองคกรเพื่อทําหนาท่ีคุมครองเสรีภาพของบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนตามท่ีรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรอง และกําหนดใหสงเสริมจริยธรรมสื่อมวลชนเพื่อใหการทําหนาที่
ตามมาตรฐานวิชาชีพเปนไปอยางเหมาะสม 

 ปจจุบันรางพระราชบัญญัติฉบับนี้อยูระหวางการรับฟงความคิดเห็นในกระบวนการกอน
การตรากฎหมายจากผู ที่เกี่ยวของ 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

รางพระราชบัญญัติสงเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
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รางพระราชบัญญตัสิงเสรมิจรยิธรรมและมาตรฐานวิชาชพีสือ่มวลชน พ.ศ. ….

๖๖

วัตถุประสงคและภารกิจของหนวยงานที่ตนสังกัดอยูดวย สมควรกําหนดใหมีองคกรเพื่อทําหนาที่
คุมครองเสรีภาพของบุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติรับรอง และกําหนดใหสงเสริมจริยธรรมส่ือมวลชนเพ่ือใหการทําหนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ
เปนไปอยางเหมาะสม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป  
 ๑. บทนิยาม (รางมาตรา ๓)
  ในพระราชบัญญัตินี้   
           “ส่ือมวลชน” หมายความวา สื่อหรือชองทางที่นําขาวสาร สาร หรือเนื้อหาสาระ 

ทุกประเภทไปสูประชาชนเพื่อประโยชนสาธารณะ ไมวาจะอยูในรูปสื่อสิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน สื่อดิจิทัล หรือในรูปอื่นใดท่ีสามารถสื่อความหมายใหประชาชนทราบไดเปนการท่ัวไป ทั้งนี้ 
ไมรวมถงึการจดัทาํสือ่หรอืชองทางดงักลาวทีด่าํเนนิการเพือ่ใชเสรภีาพในการแสดงความคดิเห็นของตน
โดยมิไดมุงแสวงหากําไร

  “สื่อดิจิทัล” หมายความวา สื่อมวลชนที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เผยแพรสูประชาชน

  “จริยธรรมส่ือมวลชน” หมายความวา การประพฤติปฏิบัติทางวิชาชีพสื่อมวลชน
ตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ

  “ผูประกอบวชิาชพีสือ่มวลชน” หมายความวา บคุคลซ่ึงประกอบวิชาชีพเปนปกติธรุะ
ในการรวบรวม รายงาน วิเคราะห สรางสรรควิธีการนําเสนอ หรือกํากับดูแลเนื้อหาของสื่อมวลชน

  “องคกรส่ือมวลชน” หมายความวา บุคคลไมวาจะเปนนิติบุคคลหรือไมก็ตาม 
ที่ประกอบกิจการสื่อมวลชน

  “องคกรวิชาชีพ” หมายความวา คณะบุคคลไมวาจะเปนนิติบุคคลหรือไมก็ตาม ที่มี
วตัถุประสงคและดาํเนนิงานเพือ่สงเสรมิจรยิธรรมและวชิาชพีสือ่มวลชนท่ีไมไดรบัการจดแจง ตาม ๔.๖

  “องคกรวิชาชีพสื่อมวลชน” หมายความวา คณะบุคคลไมวาจะเปนนิติบุคคล 
หรือไมก็ตาม ที่มีวัตถุประสงคและดําเนินงานเพื่อสงเสริมจรยิธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน ที่ไดรับการ
จดแจงตาม ๔.๖

  “สภา” หมายความวา สภาวิชาชีพสื่อมวลชน
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
  “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
  “กรรมการ” หมายความวา กรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
  “คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวชิาชพี

สื่อมวลชน
  “กรรมการสรรหา” หมายความวา กรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาชพีสือ่มวลชน
  “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
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๖๗

 ๒. ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๔)
  กําหนดใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๓. การคุมครองเสรีภาพของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน (หมวด ๑ รางมาตรา ๕)
  ๓.๑ เสรีภาพของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน (รางมาตรา ๕)
   ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวสาร หรือการ

แสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมส่ือมวลชน แตการใชเสรีภาพนั้นตองไมขัดตอหนาที่ของปวงชน
ชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยตองเคารพและไมปดกั้นความเห็นตางของบุคคลอื่น 
ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่เปนเจาหนาที่ของรัฐมีสิทธิปฏิเสธการปฏิบัติตามคําสั่งใดที่จะมีผลให
เปนการฝาฝนจริยธรรมสื่อมวลชนโดยมิใหถือวาเปนการขัดคําสั่งผูบังคับบัญชา แตการใชสิทธิดังกลาว
ตองคํานึงถึงวัตถุประสงคและภารกิจของหนวยงานที่ตนสังกัดอยูดวย

๔. สภาวิชาชีพสื่อมวลชน (หมวด ๒ รางมาตรา ๖ ถึงรางมาตรา ๑๒)
  ๔.๑ สภาวิชาชีพสื่อมวลชน (รางมาตรา ๖)
   กําหนดใหมีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนมีวัตถุประสงคเพ่ือคุ มครองเสรีภาพ

ในการเสนอขาวสารหรือการแสดงความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และกํากับดูแล 
ผู ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน องคกรสื่อมวลชน องคกรวิชาชีพ และองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน
ในการปฏิบัติตามจริยธรรมส่ือมวลชนและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ตลอดจนสงเสริมและพัฒนา
จรยิธรรมส่ือมวลชนและมาตรฐานวิชาชีพสือ่มวลชน ทัง้นี ้ใหสภาประกอบดวยองคกรวิชาชีพสือ่มวลชน 
และมีฐานะเปนนิติบุคคล

  ๔.๒ หนาที่และอํานาจของสภาวิชาชีพสื่อมวลชน (รางมาตรา ๗)
   (๑) รับจดแจงองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน 
   (๒) สงเสรมิการคุมครองเสรภีาพในการเสนอขาวสารหรอืการแสดงความคดิเหน็

ของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน 
   (๓) ตดิตามดูแลการทําหนาทีข่องผูประกอบวิชาชีพสือ่มวลชน องคกรส่ือมวลชน 

องคกรวิชาชีพ และองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนใหเปนไปตามจริยธรรมสื่อมวลชน 
   (๔) สงเสริมการรวมกลุมและกํากับดูแลกันเองขององคกรสื่อมวลชน องคกร

วิชาชีพ และองคกรวิชาชีพส่ือมวลชน และสงเสริมใหองคกรส่ือมวลชนจัดใหมีกลไกการกํากับดูแล
จริยธรรมสื่อมวลชนภายในองคกร 

   (๕) สนับสนุนองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนในการเสริมสรางจริยธรรมสื่อมวลชน 
และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน 

   (๖) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบสื่อมวลชน และ
การรอบรูเรื่องสื่อ 

   (๗) เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและองคกรสื่อมวลชนของ
ประเทศ 
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รางพระราชบัญญตัสิงเสรมิจรยิธรรมและมาตรฐานวิชาชพีสือ่มวลชน พ.ศ. ….

๖๘

   (๘) ใหความชวยเหลือผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและองคกรส่ือมวลชน 
ในกรณีถูกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม หรือถูกดําเนินคดีเพราะเหตุปฏิบัติหนาที่โดยชอบ 

   (๙) ใหคาํปรกึษาและขอเสนอแนะแกหนวยงานหรือบคุคลใดเก่ียวกบัการพัฒนา 
และแกไขปญหาการปฏิบัติหนาที่ของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 

      (๑๐) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด
  ๔.๓ รายไดของสภาวิชาชีพสื่อมวลชน (รางมาตรา ๘)
   (๑) เงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม 
   (๒) เงินที่ไดรับการจัดสรรตาม ๔.๔  
   (๓) เงินอุดหนุนท่ัวไปที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจาย 
   (๔) รายไดและผลประโยชนอนัไดมาจากการดาํเนนิงานตามหนาทีแ่ละอาํนาจ

ของสภา 
   (๕) เงินและทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศใหโดยไมขัดหรือแยงกับความเปนอิสระในการ

ดําเนินงานตามหนาที่และอํานาจของสภา 
   (๖) รายไดอื่นใดท่ีเปนของสภา 
   (๗) ดอกผลของรายได
  ๔.๔ การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุน (รางมาตรา ๙) 
   กําหนดใหคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
พิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนดังกลาวใหแกสภาเพื่อใชจายในการดําเนินงานของสภาเปนรายป 
ตามที่สภารองขอตามความจําเปนแตไมนอยกวาปละ ๒๕ ลานบาท ทั้งนี้ โดยใหถือวาการจัดสรร
ดังกลาวเปนวัตถุประสงคของกองทุนนั้นดวย

  ๔.๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับบุคคลภายนอก (รางมาตรา ๑๐)
   ในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหประธานกรรมการมีอํานาจกระทําการ

แทนสภา ในการนีป้ระธานกรรมการอาจมอบหมายเปนหนงัสอืใหกรรมการหรอืพนกังานของสาํนกังาน
กระทําการแทนตนเฉพาะในกิจการใดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบังคับของสภาก็ได 

  ๔.๖ การขอจดแจงองคกรวิชาชีพ (รางมาตรา ๑๑) 
   องคกรวิชาชีพใดประสงคจะมีสวนรวมในการดําเนินงานหรือขอรับการสงเสริม

หรือสนับสนุนจากสภาตามพระราชบัญญัติน้ี ใหยื่นคําขอจดแจงตอสภา ทั้งนี้ ใหสภารับจดแจงองคกร
วิชาชีพไดเม่ือองคกรวิชาชีพนั้นมีลักษณะ ดังตอไปน้ี 

   (๑) มีวัตถุประสงคหลักเกี่ยวกับวิชาชีพสื่อมวลชน 
   (๒) มสีมาชกิเปนผูประกอบวชิาชพีสือ่มวลชนหรอืองคกรสือ่มวลชนไมนอยกวา

จํานวนที่สภากําหนด 
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๖๙

   (๓)  มขีอบงัคบัหรอืขอกาํหนดเกีย่วกบัจรยิธรรมสือ่มวลชนทีไ่มตํา่กวามาตรฐาน 
ทางจริยธรรมสื่อมวลชนที่สภากําหนด 

   (๔) ดาํเนนิกจิกรรมอยางตอเนือ่งและมผีลงานเปนทีป่ระจกัษมาแลวไมนอยกวา ๓ ป 
   (๕) มกีารจัดทาํรายงานผลการดําเนนิงานตามวัตถปุระสงคเปนรายปตอเนือ่งกัน

ไมนอยกวา ๓ ป โดยรายงานดังกลาวตองมีรายการอยางนอยตามที่สภากําหนด 
   การรับจดแจงองคกรวิชาชีพดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ที่กําหนดในขอบังคับของสภา เมื่อสภารับจดแจงองคกรวิชาชีพใดแลว ใหออกใบรับการจดแจงไวเปน
หลกัฐาน การรับจดแจงนัน้มผีลตัง้แตวันทีอ่อกใบรับการจดแจงเปนตนไป และใหสภาประกาศช่ือองคกร
วชิาชพีทีไ่ดรบัการจดแจงใหประชาชนทราบเปนการทัว่ไป ผานทางสือ่อเิลก็ทรอนกิส ทัง้นี ้การรบัจดแจง
ใหมีผลตลอดไปจนกวาสภาจะเพิกถอนหรือผูจดแจงจะขอยกเลิก

  ๔.๗ สิทธิขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชน (รางมาตรา ๑๒)
   (๑) ไดรบัการสงเสริม สนับสนุน หรือชวยเหลือในการจัดการฝกอบรม เก่ียวกับ

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. คณะกรรมการสภาวชิาชีพสื่อมวลชน (หมวด ๓ รางมาตรา ๑๓ ถึงรางมาตรา ๒๔)

  ๕.๑ องคประกอบของคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน (รางมาตรา ๑๓)
   กําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการสภาวิชาชีพ

สื่อมวลชน” ประกอบดวย
   (๑) กรรมการผูแทนองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน จํานวน ๕ คน
   (๒) กรรมการผูทรงคุณวฒุ ิจาํนวน ๕ คน ซึง่สรรหาจากผูมคีวามรูความเช่ียวชาญ

และประสบการณดานวชิาการสือ่สารมวลชน ดานกฎหมาย ดานสทิธมินษุยชน ดานการคุมครองผูบรโิภค 
ดานละ ๑ คน และจากผูเคยประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนอิสระ ๑ คน

   (๓) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ผูจัดการกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและ
สรางสรรคตามกฎหมายวาดวยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค

   ทัง้นี ้กาํหนดใหคณะกรรมการแตงตัง้พนกังานของสาํนกังานเปนเลขานกุารและ
ผูชวยเลขานุการ
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๗๐

  ๕.๒ คณุสมบัตแิละลักษณะตองหามของกรรมการผูแทนองคกรวิชาชีพสือ่มวลชน
และกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ(รางมาตรา ๑๔)

   กรรมการผูแทนองคกรวิชาชีพตาม ๕.๑ (๑) และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตาม ๕.๑ (๒) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี

   ก. คุณสมบัติ
    (๑) มีสัญชาติไทย
    (๒) มีอายุไมตํ่ากวา ๓๕ ปและไมเกิน ๗๐ ป
   ข. ลักษณะตองหาม
    (๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
    (๒) เปนผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง
    (๓) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนวิกลจริต

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
    (๔) เปนเจาหนาทีข่องรฐั เวนแตเปนกรรมการผูแทนองคกรวชิาชพีตาม ๕.๑ (๑)
    (๕) ติดยาเสพติดใหโทษ
    (๖) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
    (๗) ตองคําพพิากษาใหจาํคกุ แมคดนีัน้จะยังไมถงึทีส่ดุหรือมกีารรอการลงโทษ

เวนแตเปนกรณีทีค่ดยีงัไมถงึทีส่ดุหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

    (๘) เคยถกูไลออก ปลดออก หรอืใหออกจากราชการ หนวยงานของรฐั หรอื
รฐัวสิาหกิจ เพราะทุจรติตอหนาที ่หรอืเพราะประพฤติชัว่อยางรายแรง หรอืถอืวากระทําการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ

    (๙) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาท่ี
หรือเพราะประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน

       (๑๐) เคยถูกถอดถอนจากตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามท่ี
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ

       (๑๑) เคยถูกคณะกรรมการมีมติใหพนจากตําแหนงตาม ๕.๖.๑ (๔)
       (๑๒) เคยถูกวินิจฉัยอันถึงที่สดุวากระทําการฝาฝนจริยธรรมสื่อมวลชน
  ๕.๓ การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผูแทนองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนและ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (รางมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖)
   ๕.๓.๑ การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
     (๑) คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ใหมี

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนคณะหนึ่ง ประกอบดวย
      (ก)  คณบดี หัวหนาภาควิชา หรือผู แทนคณะหรือภาควิชา

ดานนิเทศศาสตร หรือสื่อสารมวลชนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มิใชมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คัดเลือกกันเองใหเหลือ ๑ คน

65-81-MAC6.indd   7065-81-MAC6.indd   70 8/14/20   3:05 PM8/14/20   3:05 PM



รางกฎหมายที่นาสนใจ

๗๑

      (ข) คณบดี หัวหนาภาควิชา หรือผูแทนคณะหรือภาควิชาดาน
นเิทศศาสตรหรอืสือ่สารมวลชนในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คดัเลอืก
กันเองใหเหลือ ๑ คน

      (ค) คณบดี หัวหนาภาควิชา หรือผูแทนคณะหรือภาควิชาดาน
นิเทศศาสตรหรือสื่อสารมวลชนในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน คัดเลือกกันเองใหเหลือ ๑ คน

      (ง) ผูแทนองคกรวชิาชพีส่ือมวลชนดานส่ือหนงัสอืพิมพ ดานสือ่
วิทยุและโทรทัศน ดานสื่อออนไลน ซึ่งแตละดานคัดเลือกกันเองใหเหลือดานละ ๑ คน

      (จ) ผูแทนสหพันธองคกรคุมครองผูบริโภค จํานวน ๑ คน
      (ฉ) ผูแทนสภาทนายความ จํานวน ๑ คน
      (ช)  ผูแทนกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน และกจิการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะตามกฎหมายวาดวยองคกรจดัสรรคลืน่ความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม จํานวน ๑ คน

     (๒) การเสนอช่ือสรรหากรรมการ ในการเสนอชื่อบุคคลเขารับ
การสรรหาเปนกรรมการ ใหสมาชิกขององคกรวิชาชีพสือ่มวลชนในแตละกลุมดงัตอไปน้ี คดัเลือกกันเอง
ใหเหลือผูแทนกลุมละ ๒ คน

      (ก) กลุมสภาวิชาชีพหนังสือพิมพ ประกอบดวย สมาชิกของ
องคกรวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งมีวัตถุประสงคและดําเนินงานเพื่อสงเสริมจริยธรรมและวิชาชีพประเภท
หนังสือพิมพ

      (ข) กลุมสภาวชิาชพีวทิยแุละโทรทศัน ประกอบดวย สมาชกิของ
องคกรวชิาชพีสือ่มวลชนซึง่มวีตัถปุระสงคและดาํเนนิงานเพือ่สงเสรมิจรยิธรรมและวชิาชพีประเภทวทิยุ
และโทรทัศน

      (ค) กลุมสภาวิชาชพีสือ่ออนไลน ประกอบดวย สมาชกิขององคกร
วชิาชพีสือ่มวลชนซึง่มวีตัถปุระสงคและดาํเนนิงานเพือ่สงเสรมิจรยิธรรมและวชิาชพีประเภทสือ่ออนไลน

      (ง) กลุมสมาคมวิชาชีพระดับชาติ ประกอบดวย สมาชิกของ
องคกรวิชาชีพส่ือมวลชนซ่ึงมีวัตถุประสงคและดําเนินงานเพ่ือสงเสริมจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน
แกสมาชิกทั่วประเทศ

      (จ) กลุมสมาคมวิชาชีพระดับทองถ่ิน ประกอบดวย สมาชิกของ
องคกรวิชาชีพส่ือมวลชนซ่ึงมีวัตถุประสงคและดําเนินงานเพ่ือสงเสริมจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน
แกสมาชิกในทองถิ่น

     (๓) การคดัเลอืกผูแทนองคกรวชิาชพีสือ่มวลชน ใหคณะกรรมการ
สรรหาดําเนนิการสรรหากรรมการผูแทนองคกรวชิาชพีสือ่มวลชนตาม ๕.๑ (๑) จากรายช่ือผูแทนองคกร
วิชาชีพสื่อมวลชนตาม ๕.๓.๑ (๒) ดวยการคัดเลือกใหเหลือกลุมละ ๑ คน
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๗๒

     (๔) แนวทางการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหคณะกรรมการ
สรรหาดาํเนนิการสรรหากรรมการผูทรงคณุวุฒติาม ๕.๑ (๒) จากผูทีม่คีวามรูความเชีย่วชาญดานวชิาการ
สือ่สารมวลชน ดานกฎหมาย ดานสทิธมินุษยชน และดานการคุมครองผูบรโิภค ดานละ ๑ คน และจาก
ผูที่เคยประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนหรือ ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนอิสระ ๑ คน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภา

     ทั้งนี้ ภายใตบังคับของ ๕.๓.๕ วิธีการเสนอชื่อการคัดเลือกกันเอง
ตาม ๕.๓.๑ (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภา

   ๕.๓.๒ การคัดเลือกประธานกรรมการ กรรมการสรรหาจะไดรบัการเสนอชือ่
หรอืไดรบัการคัดเลือกเปนประธานกรรมการหรือกรรมการมิได โดยการคัดเลือกใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด แตการลงคะแนนตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ และ
ผูไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนนไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนกรรมการสรรหาท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 
และเม่ือคณะกรรมการสรรหาไดคดัเลือกบุคคลเปนกรรมการเรียบรอยแลว ใหผูทีไ่ดรบัคดัเลือกท้ังหมด
ประชุมรวมกันเพื่อเลือกกันเองเปนประธานกรรมการคนหน่ึง และรองประธานกรรมการคนหน่ึง

   ๕.๓.๓ การแจงชือ่ หลกัฐานแสดงคณุสมบตั ิและหนงัสอืแสดงความยินยอม 
กําหนดใหประธานกรรมการสรรหาแจงชื่อประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ 
พรอมดวยหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไมมีลักษณะตองหาม ตลอดจนหนังสือแสดงความยินยอม
ของบุคคลดังกลาวตอคณะกรรมการเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป

   ๕.๓.๔ การเลือกกรรมการ เมื่อมีเหตุทําใหตองมีการเลือกบุคคลเพ่ือดํารง
ตําแหนงกรรมการ ใหคณะกรรมการสรรหามีหนาที่สรรหาบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงดังกลาวภายใน 
๓๐ วันนับแตวันที่มีคณะกรรมการสรรหา ในกรณีท่ีไมมีกรรมการสรรหาในตําแหนงใดหรือมีแตไม
สามารถปฏบิตัหินาทีไ่ด ถากรรมการสรรหาท่ีเหลอือยูน้ันมจีาํนวนไมนอยกวากึง่หน่ึง 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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๗๓

  ๕.๕ วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูแทนองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (รางมาตรา ๑๘)

   กรรมการผูแทนองคกรวชิาชพีสือ่มวลชนตาม ๕.๑ (๑) และกรรมการผูทรงคณุวฒุิ
ตาม ๕.๑ (๒) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ปนับแตวันที่ประธานกรรมการสรรหาแจงตอสภา
ตาม ๕.๓.๓ และอาจไดรับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน 
๒ วาระไมได ทั้งนี้ ใหกรรมการดังกลาว ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระน้ันอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงาน
ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับการสรรหาใหมเขารับหนาที่

  ๕.๖ เหตทุีท่าํใหกรรมการผูแทนองคกรวชิาชพีสือ่มวลชนและกรรมการผูทรงคณุวฒุิ
พนจากตําแหนง (รางมาตรา ๑๙ ถึงรางมาตรา ๒๐)

   ๕.๖.๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูแทนองคกรวิชาชีพ
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 ในกรณีที่กรรมการผูแทนองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนและกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒ ิตาม ๕.๑ (๑) และ (๒) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการประกอบดวย
กรรมการเทาที่เหลืออยู แตในกรณีที่มีกรรมการเหลืออยูไมถึงก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด 
ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ไดเฉพาะการดําเนินการเพื่อใหไดกรรมการใหมและการอื่นใด
เทาที่จําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได

    ๕.๖.๓ ในกรณทีีป่ระธานกรรมการและรองประธานกรรมการพนจากตาํแหนง
กอนครบวาระ ใหกรรมการท่ีเหลืออยูเลอืกกรรมการคนหน่ึงปฏิบตัหินาทีป่ระธานกรรมการไปพลางกอน
จนกวาจะมีประธานกรรมการคนใหม

   ๕.๖.๔ ในกรณีที่กรรมการผูแทนองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒ ิตาม ๕.๑ (๑) และ (๒) พนจากตําแหนงกอนวาระ ใหดําเนินการสรรหากรรมการคนใหม
เพื่อปฏิบัติหนาที่แทน เวนแตวาระของกรรมการดังกลาว เหลือไมถึง ๓๖๕ วันจะไมดําเนินการสรรหา
ก็ได และใหกรรมการซ่ึงไดรับการแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางน้ันอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยู
ของกรรมการผูซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการสรรหากรรมการเพื่อแทนประธานกรรมการหรือรอง
ประธานกรรมการ ใหผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการแทนประชุมรวมกับกรรมการที่มีอยูเพื่อเลือก
กันเองเปนประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ

  ๕.๗ การประชุมคณะกรรมการ (รางมาตรา ๒๑)
   การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม 
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รางพระราชบัญญตัสิงเสรมิจรยิธรรมและมาตรฐานวิชาชพีสือ่มวลชน พ.ศ. ….

๗๔

ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่
ประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม มติของที่ประชุมใหถือ
เสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานใน
ทีป่ระชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อกีเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด ในการประชุม ถามกีารพิจารณาเร่ืองท่ีกรรมการ
ผูใดมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขารวมประชุม

  ๕.๘ หนาทีแ่ละอํานาจของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๒๒ ถงึรางมาตรา ๒๔)    
   คณะกรรมการมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปน้ี

   (๑) บริหารกิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงค และเพื่อประโยชนแหงการนี้ 
ใหคณะกรรมการมีหนาที่และอํานาจดําเนินการในฐานะเปนผูแทนของสภา

   (๒) กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสื่อมวลชนของสภาซึ่งเปนที่ยอมรับตาม
มาตรฐานสากล

   (๓) พจิารณาการขอจดแจงและเพิกถอนการจดแจงขององคกรวิชาชพีสือ่มวลชน
   (๔) พิจารณาเร่ืองรองเรียนกรณีที่มีการละเมิดเสรีภาพของผูประกอบวิชาชีพ

สื่อมวลชนหรือองคกรสื่อมวลชน และพิจารณามาตรการในการแกไขหรือเยียวยา
   (๕) พิจารณาอุทธรณคัดคานผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรม
   (๖) พิจารณารับรองหลักสูตรหรือการฝกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการคุมครอง 

หรือสงเสริมจริยธรรมส่ือมวลชน
   (๗) ควบคุมดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย
   (๘) ออกขอบงัคบั ระเบยีบ หรือประกาศของสภา เพือ่กาํหนดเรือ่ง ดงัตอไปนี้
    (ก) อัตราคาธรรมเนียมการรับจดแจงและคาบํารุงตาง ๆ
    (ข)  คาตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการจรยิธรรม คณะกรรมการสรรหา

 คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และคาใชจายอ่ืนในการปฏิบัติหนาที่
    (ค) วิธีการประชุมใหญของสภา
    (ง) หลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขในการขอรับการสนบัสนนุจากสภา
    (จ) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
   (๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
   คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติ

หนาที่ในเรื่องใดตามท่ีไดรับมอบหมาย ทั้งน้ี การประชุมและการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทํางาน ใหเปนไปตามระเบียบที่สภากําหนด โดยกําหนดใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุม
ใหญของสภาอยางนอยปละ ๑ ครั้งเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานประจําปและฐานะการเงินของสภา
และรับฟงความคิดเห็นขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชน
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๗๕

๖. สํานักงานสภาวิชาชีพสื่อมวลชน (หมวด ๔ รางมาตรา ๒๕ ถึงรางมาตรา ๒๗)
  ๖.๑ การทําหนาที่ของสํานักงานสภาวิชาชีพสื่อมวลชน (รางมาตรา ๒๕)
   กําหนดใหคณะกรรมการจัดใหมีสํานักงานสภาวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อทําหนาที่

รบัผดิชอบงานธรุการและอาํนวยความสะดวกในการปฏบิตัหินาทีข่องสภาและคณะกรรมการจรยิธรรม 
และหนาที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ โครงสรางของสํานักงาน 
การบรหิารสาํนกังาน การจางและการเลกิจางพนักงาน เงนิเดอืน คาตอบแทน และสทิธิประโยชนอืน่ของ
บุคลากร และการอื่นอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

  ๖.๒ การจดัทาํงบดุล งบการเงิน บญัชทํีาการ และรายงานประจําปของสภาวิชาชพี
สื่อมวลชน (รางมาตรา ๒๖ ถึงรางมาตรา ๒๗)

    กาํหนดใหสาํนกังานจดัทาํงบดลุ งบการเงนิ และบญัชทีาํการของสภา สงผูสอบบญัชี
ภายใน ๙๐ วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ ในทุกรอบปงบประมาณ ใหผูสอบบัญชีอิสระที่สภาแตงตั้ง
โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจาย
เงนิและทรัพยสนิของสภา โดยจดัทาํเปนรายงานและใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจาย
ดงักลาวเปนไปตามวตัถปุระสงค ประหยดั และไดผลตามเปาหมายเพยีงใด ทัง้นี ้โดยกาํหนดใหสาํนกังาน
จัดทํารายงานประจําปเสนอตอคณะกรรมการ เพ่ือคณะกรรมการนําเสนอตอที่ประชุมใหญของสภา 
และเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทัว่ไป รายงานดงักลาวกําหนดใหมรีายงานของผูสอบบญัชดีวย

๗. จริยธรรมสื่อมวลชน (หมวด ๕ รางมาตรา ๒๘ ถึงรางมาตรา ๔๕)
  ๗.๑ จริยธรรมแหงวิชาชีพสื่อมวลชน (รางมาตรา ๒๘ ถึงรางมาตรา ๒๙)
   ผูประกอบวชิาชพีสือ่มวลชนซึง่สงักดัองคกรสือ่มวลชนทีเ่ปนสมาชกิขององคกร

วชิาชพีสือ่มวลชน และองคกรสือ่มวลชนทีเ่ปนสมาชกิขององคกรวชิาชพีสือ่มวลชน ตองปฏบิตัตินใหถกูตอง
ตามจริยธรรมแหงวิชาชีพสื่อมวลชนตามที่องคกรวิชาชีพสื่อมวลชนน้ัน ๆ กําหนด ท้ังนี้ ผูประกอบ
วชิาชีพสือ่มวลชนท่ีมไิดสงักัดองคกรส่ือมวลชนหรือสงักัดองคกรส่ือมวลชนแตองคกรส่ือมวลชนน้ันมไิด
เปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชน และองคกรสื่อมวลชนที่มิไดเปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพ
สื่อมวลชน ตองปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมส่ือมวลชนท่ีสภากําหนด อยางไรก็ตาม จริยธรรม
แหงวชิาชพีสือ่มวลชนทีอ่งคกรวชิาชพีสือ่มวลชนกาํหนดตองไมตํา่กวามาตรฐานทางจริยธรรมสือ่มวลชน
ที่สภากําหนด

  ๗.๒ มาตรฐานทางจริยธรรมสื่อมวลชน (รางมาตรา ๓๐)
   มาตรฐานทางจริยธรรมสื่อมวลชนที่สภากําหนด อยางนอยตองมีรายละเอียด

เกี่ยวกับจริยธรรม ในเรื่อง ดังตอไปนี้
   (๑) การเสนอขาวและแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชนสาธารณะ
   (๒) การเสนอขอเท็จจริงดวยความถูกตอง ครบถวนรอบดาน และเปนธรรม
   (๓) การใหความเปนธรรมแกบุคคลซึ่งไดรับผลกระทบจากการเสนอขาวหรือ

การแสดงความคิดเห็น
   (๔) การเคารพสทิธมินษุยชน ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย และสทิธใินความเปนอยู
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๗๖

สวนตัวของผูเกี่ยวของในขาวหรือในการแสดงความคิดเห็น
   (๕) ความซือ่สตัยสจุรติตอวชิาชพีสือ่มวลชนและการขัดกนัแหงผลประโยชน
   (๖) การปกปองและปฏิบัติตอแหลงขาวอยางเปนธรรม
   (๗) มาตรการทีจ่ะดาํเนินการในกรณทีีผู่ประกอบวชิาชพีสือ่มวลชนหรอืองคกร

สื่อมวลชนเสนอขาวหรือแสดงความคิดเห็นโดยฝาฝนหรือไมเปนไปตามจริยธรรมสื่อมวลชน 
   การจดัทาํและการแกไขเพิม่เตมิมาตรฐานทางจรยิธรรมสือ่มวลชน ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของสภา ทั้งน้ี มาตรฐานทางจริยธรรมสื่อมวลชนเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
ใหใชบังคับได

  ๗.๓ โทษของการฝาฝนหรอืไมปฏบิติัตามจรยิธรรมส่ือมวลชน (รางมาตรา ๓๑)
    การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน มีโทษ ดังตอไปน้ี
   (๑) ตักเตือน
   (๒) ภาคทัณฑ
   (๓) ตําหนิโดยเปดเผยตอสาธารณชน
  ๗.๔ คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน (รางมาตรา ๓๒ ถึงรางมาตรา ๓๗)
   ๗.๔.๑ องคประกอบของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๓๒) เพ่ือประโยชน

ในการตรวจสอบและพิจารณาเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจริยธรรมส่ือมวลชน 
ใหมีคณะกรรมการจริยธรรมคณะหน่ึงประกอบดวยกรรมการจริยธรรมจํานวน ๗ คนซ่ึงคณะกรรมการ
แตงต้ังจากผูซึง่มีความเท่ียงธรรมและซ่ือสัตยสจุรติ และเปนผูมคีณุสมบัตแิละไมมลีกัษณะตองหามตาม 
๕.๒ จากบุคคล ดังตอไปนี้

     (๑) กรรมการผูแทนองคกรวชิาชพีสือ่มวลชนตาม ๕.๑  (๑) จาํนวน ๑ คน
     (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒติาม ๕.๑ (๒) จํานวน ๑ คน
     (๓) ผูแทนนักวิชาการดานส่ือสารมวลชน จํานวน ๑ คน
     (๔) ผูแทนองคกรคุมครองผูบริโภค จํานวน ๑ คน
     (๕) ผูแทนสภาทนายความ จํานวน ๑ คน
     (๖) ผูแทนองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน จํานวน ๒ คน
     การไดมาซ่ึงกรรมการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 

ที่กําหนดในขอบังคับของสภา
   ๗.๔.๒ วาระการดํารงตําแหนง (รางมาตรา ๓๓) กรรมการจริยธรรมมีวาระ

การดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ปนับแตวันท่ีไดรับการแตงตั้ง และอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจะดํารง
ตําแหนงติดตอกันเกิน ๒ วาระไมได ทั้งน้ี ใหกรรมการจริยธรรมซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติ
หนาที่ไปพลางกอนจนกวากรรมการจริยธรรมใหมจะไดรับการแตงตั้ง
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

๗๗

   ๗.๔.๓  การพนจากตําแหนง (รางมาตรา ๓๔) นอกจากการพนจากตําแหนง
ตามวาระ กรรมการจริยธรรม พนจากตําแหนง เมื่อ

     (๑) ตาย
     (๒) ลาออก
     (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม ๗.๔.๑
     (๔) พนจากตําแหนงกรรมการ ในกรณีเปนกรรมการจริยธรรม 

ตาม ๗.๔.๑ (๑) หรือ (๒)
     (๕) พนจากความเปนผูแทนตาม ๗.๔.๑ (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แลวแตกรณี
     (๖)  คณะกรรมการมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ 

ของจํานวนกรรมการที่ดํารงตําแหนงอยู
     ในกรณีที่ตําแหนงวางลงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการแตงตั้ง

กรรมการจริยธรรมแทนตําแหนงท่ีวาง และใหกรรมการจริยธรรมซ่ึงไดรับแตงต้ังแทนอยูในตําแหนง
เทากบัวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการจริยธรรมผูซึง่ตนแทน อยางไรก็ตาม ในกรณีทีม่กีรรมการจริยธรรม
ไมครบจํานวน ๗ คน ไมวาดวยเหตุใด ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได เวนแตจะมี
กรรมการจริยธรรมเหลืออยูไมถึง ๕ คน 

   ๗.๔.๔ การประชุมของคณะกรรมการจริยธรรม (รางมาตรา ๓๕) กําหนด
ใหนําความเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการตาม ๕.๗  มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการ
จริยธรรมดวยโดยอนุโลม

   ๗.๔.๕ หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการจริยธรรม (รางมาตรา ๓๖) 
คณะกรรมการจริยธรรมมีหนาที่และอํานาจในการตรวจสอบและพิจารณาเก่ียวกับการฝาฝนหรือ
ไมปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน และส่ังลงโทษผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือองคกรสื่อมวลชนท่ี
กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชนตามที่กําหนดไวใน ๗.๓ ทั้งนี้ มติในการลงโทษ
ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือองคกรส่ือมวลชนท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจริยธรรมส่ือมวลชน 
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจาํนวนกรรมการจริยธรรมเทาที่มีอยู

   ๗.๔.๖  คณะอนกุรรมการจรยิธรรม (รางมาตรา ๓๗) คณะกรรมการจรยิธรรม
อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมเพื่อชวยในการตรวจสอบและพิจารณาเบื้องตนได และเมื่อ
คณะอนุกรรมการจริยธรรมดําเนินการเสร็จแลว ใหเสนอเร่ืองพรอมท้ังความเห็นตอคณะกรรมการจริยธรรม
เพือ่พจิารณาตามหนาทีแ่ละอาํนาจตอไป โดยคณะอนกุรรมการจรยิธรรมตองประกอบดวย  อนกุรรมการ
จริยธรรมอยางนอย ๒ คน และอนุกรรมการจริยธรรมอื่น  ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาแตงตั้ง
จากผูซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม ๗.๔.๑ ตามจํานวนที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ตามที่กําหนด
ในขอบังคับของสภา ทั้งนี้ ใหนําความเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการตาม ๕.๗ มาใชบังคับแกการ
ประชุมของคณะอนุกรรมการจริยธรรมดวยโดยอนุโลม
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๗๘

  ๗.๕ การรองเรียนตอองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน (รางมาตรา ๓๘)
   ๗.๕.๑ การรองเรียนตอองคกรวิชาชีพส่ือมวลชน ผูไดรับความเสียหาย

จากการกระทําของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือองคกรสื่อมวลชน อันเน่ืองมาจากการฝาฝนหรือ
ไมปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน และผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือองคกรสื่อมวลชนดังกลาว
เปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชน ใหมีสิทธิรองเรียนตอองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อพิจารณา
ดําเนินการตามขอบังคับขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น

   ๗.๕.๒ การอุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่องคกรวิชาชีพ
สื่อมวลชนไมดําเนินการตาม ๗.๕.๑ หรือดําเนินการแลว แตผูไดรับความเสียหายไมเห็นดวยกับ
ความเห็นขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชนดังกลาว ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมไดภายใน 
๙๐ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัแจงคาํวินจิฉยัขององคกรวชิาชพีสือ่มวลชน หรือเมือ่พนระยะเวลาการพิจารณา
ตามขอบงัคบัขององคกรวชิาชีพสือ่มวลชนนัน้ ทัง้นี ้การอทุธรณและการพจิารณาอทุธรณ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด

   ๗.๕.๓ การแจงองคกรวิชาชีพส่ือมวลชนใหทบทวนมาตรฐานจริยธรรม
ในการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรม หากเห็นวาการดําเนินการขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชน
ต่ํากวามาตรฐานหรือไมเปนไปตามท่ีกาํหนดในจริยธรรมส่ือมวลชน ใหแจงตอองคกรวิชาชีพสือ่มวลชน
เพื่อพิจารณาทบทวน

   ๗.๕.๔ การเพิกถอนการจดแจงองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน ในกรณีที่องคกร
วิชาชีพสื่อมวลชนไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานหรือไมดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนด
ในจริยธรรมสื่อมวลชนภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการจริยธรรมกําหนด ใหคณะกรรมการจริยธรรม
เสนอใหคณะกรรมการพิจารณาเพิกถอนการจดแจงองคกรวิชาชีพสือ่มวลชนน้ัน และเม่ือมกีารเพิกถอน
การจดแจงแลว ใหคณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณนั้นได

   ๗.๕.๕ การฟองโตแยงการเพกิถอนตอศาลปกครอง ในกรณีทีม่กีารฟองศาล
ปกครองโตแยงการเพิกถอนการจดแจงองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนตาม ๗.๕.๔ ไมเปนการตัดอํานาจของ
คณะกรรมการจริยธรรมที่จะพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณน้ัน

  ๗.๖ การตรวจสอบมาตรฐานทางจริยธรรมสื่อมวลชน (รางมาตรา ๓๙)
   เมือ่มผีูรองเรยีนหรือความปรากฏตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการจริยธรรม

วาการดําเนินการขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชนตํ่ากวามาตรฐานทางจริยธรรมสื่อมวลชนหรือไมเปนไป
ตามที่กําหนดในจริยธรรมส่ือมวลชน ใหคณะกรรมการจริยธรรมดําเนินการตรวจสอบ และใหนําความ
ใน ๗.๕.๓ ๗.๕.๔ และ ๗.๕.๕ มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม

  ๗.๗ การรองเรียนตอคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน (รางมาตรา ๔๐)
   ๗.๗.๑ ผูไดรบัความเสยีหายจากการกระทาํของผูประกอบวชิาชพีสือ่มวลชน

หรือองคกรสื่อมวลชน อันเนื่องมาจากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน และไมวา
ผูประกอบวชิาชีพสือ่มวลชนหรอืองคกรสือ่มวลชนนัน้จะเปนสมาชกิขององคกรวชิาชพีหรอืไม ใหมีสทิธิ
รองเรยีนตอคณะกรรมการจริยธรรมได  ภายใน ๙๐ วันนับแตวนัทีท่ราบถงึความเสียหาย แตตองไมเกนิ 
๑ ปนับแตวันที่เกิดเหตุ 
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๗๙

   ๗.๗.๒ การรองเรียนและการพิจารณาเรื่องรองเรียน ตาม ๗.๗.๑ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัย
เปนประการใดแลวใหเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปและทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ ผูใดนํา
คําวินิจฉัยไปเผยแพรไมวาในทางใด ผูนั้นไมตองรับผิดทั้งในทางอาญาหรือทางแพง

  ๗.๘ การดําเนินการภายหลังการสอบสวนจรยิธรรมสื่อมวลชน (มาตรา ๔๑)
    เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาสอบสวนแลววินิจฉัยวามีการฝาฝน หรือ

ไมปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
   (๑) แจงใหผูประกอบวิชาชีพสือ่มวลชนหรือองคกรส่ือมวลชนดําเนินการแกไข หรอื 
   (๒) มีคําสั่งลงโทษตามท่ีกําหนดใน ๗.๓ 
   การพิจารณาสั่งลงโทษตาม (๒) ใหคํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติกรรมของ

การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชนและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้น และ
เมื่อลงโทษแลว อาจสั่งใหเยียวยาเพ่ือบรรเทาความเสียหายตามควรแกกรณีดวยก็ได อยางไรก็ตาม 
การลงโทษตาม (๒) ไมมีผลกระทบตอสิทธิของผูเสียหายในการดําเนินคดีตามสิทธิของตน ในกรณีที่
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาสอบสวนแลววินิจฉัยวาผูถูกรองเรียนมิไดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
จรยิธรรมส่ือมวลชน ใหสัง่ยกคํารอง ทัง้นี ้การออกคําสัง่หรอืการยกคํารองดงักลาวใหประธานกรรมการ
จริยธรรมแจงใหผูรองเรียนและผูถูกรองเรียนทราบเปนหนังสือ

  ๗.๙ การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ (รางมาตรา ๔๒)
    ผูรองเรียนหรือผูถูกรองเรียนซ่ึงไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ

จรยิธรรม มสีทิธอิทุธรณตอคณะกรรมการไดภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัแจง ทัง้นี ้การอทุธรณและ
การพจิารณาอทุธรณ ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีก่าํหนดในขอบงัคบัของสภา การอทุธรณคาํสัง่
ไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งลงโทษ เวนแตคณะกรรมการจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น

     ๗.๑๐ กรณีรองเรียนวาผิดจริยธรรมสื่อมวลชน (รางมาตรา ๔๓ ถึงมาตรา ๔๔)
    เม่ือมีผูรองเรียนหรือความปรากฏตอคณะกรรมการจริยธรรมวา ผูประกอบวิชาชีพ

สือ่มวลชนหรอืองคกรสือ่มวลชนฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามจรยิธรรมสือ่มวลชน ใหคณะกรรมการจรยิธรรม
ดําเนินการ ดังตอไปนี้

   (๑) ในกรณีผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือองคกรสื่อมวลชนเปนสมาชิก
ขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชน ใหคณะกรรมการจริยธรรมสงเรื่องใหองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น 
เพื่อดําเนินการตาม ๗.๕ ตอไป

   (๒) ในกรณผีูประกอบวชิาชพีสือ่มวลชนหรอืองคกรสือ่มวลชนมไิดเปนสมาชกิ
ขององคกรวชิาชพีสือ่มวลชน ใหคณะกรรมการจรยิธรรมดาํเนนิการพจิารณาวนิจิฉยั และใหนาํความใน 
๗.๗.๒ มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม

   ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาแลวเห็นวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามจริยธรรมสื่อมวลชนเปนความผิดตามกฎหมายอื่นดวย จะแจงใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายนั้นเพื่อดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไปก็ได
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รางพระราชบัญญตัสิงเสรมิจรยิธรรมและมาตรฐานวิชาชพีสือ่มวลชน พ.ศ. ….

๘๐

    ๗.๑๑ สิทธิรองเรียนของสมาชิกองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน (รางมาตรา ๔๕)
   (๑) ผูประกอบวิชาชีพสือ่มวลชนหรือองคกรส่ือมวลชนท่ีเปนสมาชิกขององคกร

วชิาชพีสือ่มวลชนผูใดถกูละเมดิเสรภีาพหรือไดรบัความเดอืดรอนอนัเนือ่งจากการปฏิบตัติามจรยิธรรม
สื่อมวลชน ผูนั้นมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

           (๒) ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยวาผูรองเรียนถูกละเมิดเสรีภาพหรือไดรับ
ความเดอืดรอนอนัเนือ่งจากการปฏบิตัติามจรยิธรรมสือ่มวลชน ใหกาํหนดวธิกีารแกไขหรอืเยยีวยาดวย 
และใหผูละเมิดหรือผูกอใหเกิดความเสียหายปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น

   คําวินิจฉัยตาม (๑) และ (๒) ใหถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง การรองเรียนและ
การพิจารณาเร่ืองรองเรียน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธิกีาร และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด ทัง้นี้ 
เม่ือคณะกรรมการพิจารณาไดผลเปนประการใดใหจัดทําเปนรายงานและเปดเผยใหประชาชนทราบ
ในรายงานดังกลาวอยางนอยตองมีขอเท็จจริงและขอวินิจฉัยของคณะกรรมการดวย

 ๘. บทเฉพาะกาล (รางมาตรา ๔๖ ถงึ รางมาตรา ๕๙)
  ๘.๑ หนวยงานธุรการของสภา (รางมาตรา ๔๖)
   ในวาระเร่ิมแรก ใหกรมประชาสัมพันธ สาํนกันายกรัฐมนตรี ทาํหนาทีห่นวยงาน

ธุรการของสภาและของคณะกรรมการสรรหาจนกวาจะมีสํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
  ๘.๒ คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน (รางมาตรา ๔๗)
   ในวาระเร่ิมแรกใหคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนประกอบดวย
   (๑) อธบิดกีรมประชาสมัพนัธและเลขาธกิารคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
   (๒) ผูแทนผูปฏิบติังานดานสือ่สารมวลชนซึง่คณะรฐัมนตรแีตงตัง้จากรายชือ่ท่ี 

สภาการหนังสือพิมพแหงชาติเสนอ จํานวน ๒ คน
   (๓) ผูแทนผูปฏบิตังิานดานสือ่สารมวลชนซึง่คณะรฐัมนตรแีตงตัง้จากรายชือ่ท่ี 

สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยเสนอ จํานวน ๑ คน
   (๔) ผูแทนผูปฏบิตังิานดานสือ่สารมวลชนซึง่คณะรฐัมนตรแีตงตัง้จากรายชือ่ท่ี 

สภาวิชาชีพกิจการการกระจายเสียงและแพรภาพ (ประเทศไทย) เสนอ จํานวน ๑ คน
   (๕) ผูแทนผูปฏบิตังิานดานสือ่สารมวลชนซึง่คณะรฐัมนตรแีตงตัง้จากรายชือ่ท่ี

สมาคมผูผลิตขาวออนไลนเสนอ จํานวน ๑ คน
   (๖) ผูทรงคณุวฒิุซึง่แตงตัง้จากผูเชีย่วชาญดานวชิาการสือ่สารมวลชน กฎหมาย 

สิทธิมนุษยชน หรือการคุมครองผูบริโภค ที่เสนอโดยกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ดานละ
๑ คน ทั้งน้ี ใหองคกรตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) เสนอช่ือผูแทนตออธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

   เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามความขางตนแลว ใหอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ดาํเนนิการเสนอช่ือผูแทนตอคณะรฐัมนตรเีพ่ือแตงตัง้กรรมการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ภายใน ๖๐ วัน

65-81-MAC6.indd   8065-81-MAC6.indd   80 8/14/20   3:05 PM8/14/20   3:05 PM



รางกฎหมายที่นาสนใจ

๘๑

นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ในกรณีที่องคกรใดมิไดเสนอชื่อผูแทนภายในกําหนดระยะเวลา 
ใหอธบิดกีรมประชาสมัพนัธเปนผูเสนอชือ่ผูแทนองคกรน้ัน และเมือ่คณะรฐัมนตรแีตงต้ังแลว ใหกรรมการ
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ดําเนินการแตงตั้งกรรมการตาม (๖) ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่
คณะรัฐมนตรีมมีติแตงต้ัง โดยกําหนดใหกรรมการในวาระเร่ิมแรกคัดเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธาน 
อยางไรก็ตาม ประธานและกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามมาตรานี้ มิใหนับเปนวาระตาม ๕.๕

  ๘.๓ ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศในวาระเริ่มแรก (รางมาตรา ๔๘)
   ๘.๓.๑ กาํหนดใหคณะกรรมการสภาวชิาชพีสือ่มวลชนตาม ๘.๒  จดัทาํขอบงัคบั

ระเบียบ หรอืประกาศเทาทีจ่าํเปน ซึง่อยางนอยตองประกอบดวยขอบงัคบั ระเบียบ หรอืประกาศ วาดวย
การไดมาซ่ึงคณะกรรมการสภาวิชาชีพสือ่มวลชน หลกัเกณฑการจายคาตอบแทน และสิทธปิระโยชนอืน่
ใดของคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน และการรับจดแจงองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน ทั้งนี้ ภายใน 
๑๘๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

   ๘.๓.๒ กาํหนดใหคณะกรรมการตาม ๘.๓.๑ ดาํเนนิการเพ่ือใหมคีณะกรรมการ
ตาม ๕.๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคบั

  ๘.๔ การพนจากตําแหนงของกรรมการ (รางมาตรา ๔๙) 
   ในวาระเร่ิมแรก 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

โดยมีวตัถุประสงคเพ่ือใหสอดคลองกับ มาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 
๒๕๖๐ ซึ่งกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการเสนอขาวตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ 
ดังนั้น จึงไดกําหนดใหมีองคกรเพื่อทําหนาที่คุมครองเสรีภาพของบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
ตามทีร่ฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยบญัญตัริบัรอง และกาํหนดใหสงเสรมิจรยิธรรมสือ่มวลชนเพือ่
ใหการทําหนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพเปนไปอยางเหมาะสม และเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่สื่อมวลชน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป

 อยางไรก็ดี ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวจะตองผานการพิจารณาของ
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งจะตองพิจารณาใหรอบคอบและรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝาย
อยางรอบดาน เพื่อใหกฎหมายมีความเปนธรรมกับทุกฝาย ตลอดจนสามารถใชบังคับไดในทางปฏิบัติ
เพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชนตอไป
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