ระเบียบ ข้ อบังคับ
สภาผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์ แห่ งประเทศไทย
______________________
ตามทีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 46 และ 64 สนับสนุ นการรวมตัวกัน
จัดตั(ง องค์ก รเพือปกป้ องคุ ้มครองสิ ทธิ เสรี ภาพ และความเป็ นธรรม และให้มีก ลไกควบคุ ม กันเองของ
องค์ก รวิ ช าชี พ ทั(ง นี( ได้ส อดคล้อ งกับ บทบัญ ญัติ ม าตรา 27 (18) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ อ งค์ ก รจัด สรร
คลืนความถีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
ซึ งใช้บ งั คับอยู่ในปั จจุ บ นั บัญญัติว่า กสทช. มี อาํ นาจหน้า ที ให้การส่ งเสริ มสนับสนุ นการรวมกลุ่ ม ของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสื อสาร เพือจัดทํามาตรฐานทางจริ ยธรรมของการประกอบอาชี พหรื อวิชาชี พ และให้
ควบคุมการประกอบอาชีพหรื อวิชาชีพกันเอง ภายใต้มาตรฐานทางจริ ยธรรม
พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า บทบัญ ญัติ ดั ง กล่ า วได้ เ ล็ ง เห็ น ความสํ า คัญ ในการยกระดั บ มาตรฐาน
ทางจริ ย ธรรมของผูป้ ระกอบวิ ช าชี พ วิ ท ยุก ระจายเสี ย ง และวิ ท ยุโ ทรทัศ น์ ให้ เป็ นที ยอมรั บ ของสั ง คม
มากยิ งขึ( น จึ ง ได้มี ค วามเห็ นร่ วมกันจัด ตั(ง สภาผูป้ ระกอบวิช าชี พ วิท ยุก ระจายเสี ย ง และวิ ท ยุโทรทัศ น์
แห่งประเทศไทยขึ(น ภายใต้เจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป
หมวด 1
บททัว) ไป
______________
ข้ อ 1 ให้ จ ัด ตั(ง องค์ ก รผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ สื อสารมวลชน เรี ย กชื อว่ า สภาผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง และวิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ แ ห่ ง ประเทศไทย เรี ย กโดยย่ อ ว่ า “สววท.” และให้ ใ ช้ชื อเป็ น
ภาษาอังกฤษว่า Thai Television and radio broadcasting professional council เรี ยกโดยย่อว่า “TRBC”
1.1 ตราสัญลักษณ์ประจําสภาฯ

1.2 ให้ ส ภามี สํ า นั ก งานใหญ่ ต( ั งอยู่ ภ ายในเขตกรุ งเทพมหานครหรื อปริ มณฑล
ส่ วนสํานักงานสาขาจะจัดตั(งขึ(น ณ ทีใดก็ได้
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ข้ อ 2 ในระเบียบข้อบังคับนี(
“คลืน) ความถี)” หมายความว่า คลืนวิทยุหรื อคลืนแฮรตเซี ยนทีใช้
ในการส่ งวิทยุกระจายเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์ ตามทีรัฐธรรมนูญกําหนด
“วิทยุกระจายเสี ยง” หมายความว่า วิทยุทีส่ งหรื อแพร่ เสี ยงด้วยคลื นความถี หรื อคลืนแฮรตเซี ยน
เพือให้บุคคลทัวไปรับได้โดยตรง
“เครื) อ งส่ งวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง” หมายความว่า เครื องสํ า หรั บ ใช้ส่ ง หรื อ รั บ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
“วิทยุโทรทัศน์ ” หมายความว่า วิทยุหรื อเครื องส่ งสัญญาณทีแพร่ ภาพและเสี ยงเพือให้บุคคลทัวไป
รับได้โดยตรง
“สถานี ” หมายความว่า สถานี วิ ท ยุก ระจายเสี ย งหรื อ สถานี วิท ยุโทรทัศ น์ ที ใช้สํ า หรั บ ทํา การ
ส่ งข่าวสาร ไม่วา่ จะเป็ นการส่ งผ่านทางโครงข่ายของตนเองหรื อของผูอ้ ืนก็ตาม
“ผู้ประกอบวิชาชี พ” หมายความว่า ผูป้ ระกอบกิ จการวิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์ รวมถึ ง
บรรณาธิ การหรื อกองบรรณาธิ การ ผูอ้ าํ นวยการหรื อหัวหน้า ฝ่ ายข่าว ผูส้ ื อข่าว ผูเ้ ขี ยนข่ าวหรื อเขี ยนบท
ผูถ้ ่ ายภาพหรื อออกแบบ ผูต้ ดั ต่อภาพหรื อจัดทํากราฟฟิ ก พิธี กรหรื อผูป้ ระกาศ ผูผ้ ลิ ตหรื อผูอ้ อกอากาศ
ผูค้ วบคุ ม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ รวมถึ ง พนัก งานเจ้า หน้า ที ในตํา แหน่ ง อื น ๆ
ทีเกียวข้องกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริ หารสภาผูป้ ระกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสี ยง และ
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภาผูป้ ระกอบวิชาชี พวิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย
“กรรมการที)ปรึ กษา” หมายความว่า กรรมการผูท้ ีมีความรู ้ ความเข้าใจและมีความเชี ยวชาญหรื อ
ประสบการณ์จากสาขาวิชาต่าง ๆ
“คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาและประชาสั มพั น ธ์ สภา” หมายความว่ า คณะอนุ ก รรมการ
ผูป้ ระสานงานติดตามความเคลื อนไหว ความคืบหน้า ในการบริ หารกิจการของหน่วยงานส่ วนภาครัฐ และ
ภาคเอกชน และติ ดตามความก้า วหน้า เทคโนโลยีสื อสารทางด้า นวิท ยุกระจายเสี ย ง และวิท ยุโทรทัศ น์
เพือนํามาปรับปรุ งพัฒนา และประชาสัมพันธ์ เพือเผยแพร่ กิจการของสภา
“คณะอนุกรรมการรับเรื)องราวร้ องทุกข์ ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการรับเรื องราวร้องทุกข์จาก
ประชาชนผูเ้ ดือดร้อนโดยทัวไป
“คณะอนุ ก รรมการช่ ว ยเหลือ ประชาชนทางกฎหมาย” หมายความว่า คณะอนุ ก รรมการที ให้
คําปรึ ก ษา ให้ความรู ้ ความเข้าใจ และดํา เนิ นการปกป้ องคุ ้มครองทางกฎหมายให้ก ับสมาชิ กผูป้ ระกอบ
วิชาชีพหรื อประชาชนผูใ้ ช้บริ การโดยทัวไป
“คณะอนุ กรรมการพิจารณาร้ องเรี ยน” หมายความว่า คณะอนุ กรรมการรั บและพิจารณาเรื อง
ร้องเรี ยน
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“คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการรับและพิจาณาเรื องอุทธรณ์
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิ การสภาผูป้ ระกอบวิชาชี พวิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย
“สมาชิ ก ” หมายความว่า สมาชิ ก สภาผูป้ ระกอบวิช าชี พ วิท ยุก ระจายเสี ย ง และวิท ยุโทรทัศ น์
แห่งประเทศไทย
“กองทุนและเงินบํารุ ง” หมายความว่า ค่าธรรมเนี ยม ค่าบํารุ ง เงินอุดหนุ น เงินหรื อทรัพย์สินอืนใด
ทีได้รับจากผูส้ นับสนุน ตลอดจนดอกผลต่าง ๆ
“มาตรฐานทางจริยธรรม” หมายความว่า การจัดระเบียบข้อบังคับให้เป็ นรู ปแบบ เพือมีหลักเกณฑ์
เทียบกําหนดมาตรฐานทางจริ ยธรรมเพือควบคุมกันเองของสมาชิ กสภาผูป้ ระกอบวิชาชี พวิทยุกระจายเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และเพือเป็ นการยกระดับมาตรฐานทางจริ ยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ให้เป็ นทียอมรับของสังคมมากยิงขึ(น
“การรั บ เรื) อ งราวร้ องทุ ก ข์ ” หมายความว่ า การรั บ เรื องราวความเดื อ ดร้ อ นเกี ยวกับ วิ ถี ชี วิ ต
ความเป็ นอยู่
“การร้ องเรียน” หมายความว่า การร้องเรี ยนความเดือดร้อน หรื อความเสี ยหายอันเกิดจากข้อความภาพ
หรื อเสี ยงทีปรากฏในข่าวหรื อรายการ หรื อความเสี ยหายอันเกิ ดจากพฤติกรรมการกระทําทีขัดต่อระเบียบ
ข้อบังคับมาตรฐานทางจริ ยธรรมของสภา ซึ งดําเนิ นการโดยสมาชิ กของสภาต่อผูเ้ สี ยหาย หรื อต่อสมาชิ ก
หรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพด้วยกันเอง กรณี การส่ งคลืนรบกวนหรื อล่วงละเมิดข้อมูลความรับซึ งกันและกัน
“ผู้รองเรียน” หมายความว่า ผูท้ ีได้รับผลกระทบความเสี ยหายจากเรื องทีร้องเรี ยน
“ผู้ถูกร้ องเรียน” หมายความว่า ผูถ้ ูกกล่าวหาว่าเป็ นผูท้ าํ ให้เกิดความเสี ยหาย
“การสอบสวน” หมายความว่า การสอบสวนหาข้อเท็จจริ งจากเรื องทีร้องเรี ยน
“การพิจารณาวินิจฉัยเรื)องร้ องเรียน” หมายความว่า การพิจาณาวินิจฉัยเพือมีคาํ สังในเรื องร้องเรี ยน
“การอุทธรณ์ ” หมายความว่า การอุทธรณ์ คาํ สังของคณะอนุ กรรมการพิจารณาร้ องเรี ยนที ไม่รับ
หรื อรับพิจารณาวินิจฉัยคําสังเรื องร้องเรี ยน แต่ไม่เห็นพ้องด้วยกับคําสังนั(น
ข้ อ 3 วัตถุประสงค์ในการจัดตั(ง
(1) เพือปกป้ องคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพ และความเป็ นธรรม รวมทั(งมีกลไกควบคุ มกันเอง
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์
(2) ให้มี ก ฎ กติ ก า ด้า นมาตรฐานทางจริ ย ธรรมควบคุ ม กัน เองของผูป้ ระกอบวิ ช าชี พ
วิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์ โดยถือเป็ นหลักสําหรับเทียบกําหนดคุ ณงามความดี และข้อประพฤติ
ปฏิ บ ัติ หรื อ ศี ล ธรรมที สอดคล้อ งกับ ความถู ก ต้อ งดี ง าม เพื อการอยู่ร่ ว มกัน อย่า งสมัค รสมานสามัค คี
โดยมิกระทําการละเมิดซึ งกันและกัน หรื อละเมิดต่อบุคคลอืน
(3) เพือให้มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับโดยทัวไป เป็ นแนวทางปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง ในการ
ดําเนินกิจการของผูป้ ระกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์ พร้อมมีบทลงโทษเพือป้ องปราม
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ให้ล ะเว้นการปฏิ บ ตั ิ ใ นสิ งที ไม่ ถู ก ต้อง เพื อที จะได้ร่ วมกัน รั บ ใช้สั ง คมอย่า งมี คุ ณ ภาพ มี คุ ณ ธรรมและ
จริ ยธรรม โดยบริ การข่าวสารอย่างเทียงตรง รอบด้าน สมดุล และซื อตรงต่อวิชาชีพและจรรยาบรรณ
(4) ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น เพื อจัด ให้ มี ร ายการที มี ส ารประโยชน์ ท างด้า นการศึ ก ษา
การศาสนา รวมทั(งการเผยแผ่สารธรรมแก่ นสารของแต่ละศาสนา และสาระบันเทิ งในเชิ งสร้ างสรรค์ หรื อ
สารประโยชน์อืน ๆ ทีมีสัดส่ วนอย่างเหมาะสม
(5) ส่ งเสริ มและให้การสนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพในการผลิ ตรายการ การดําเนิ นรายการ
การกระจายเสี ยงแพร่ ภาพออกอากาศ โดยเทคโนโลยีอนั ทันสมัย พร้ อมทั(งส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการ
ขยายฐานเครื อข่ายสมาชิกให้ครอบคลุมพื(นทีทัวประเทศ
(6) ส่ งเสริ มให้ความรู ้ แก่สมาชิ กผูป้ ระกอบวิชาชี พและประชาชนผูใ้ ช้บริ การทั(งในระดับ
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถิน ระดับชุมชนและชุมชนท้องถิน ให้มีความรู ้เท่าทันการพัฒนาและการ
เปลี ยนแปลงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลก เพือก่อให้เกิดองค์ความรู ้ทดั เทียมนานาอารยะประเทศ
(7) ส่ ง เสริ ม เสรี ภาพในการรั บ รู ้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารเพื อสร้ า งสั ง คมประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
(8) ส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของผูป้ ระกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุ
โทรทัศน์ และประชาชนผูใ้ ช้บริ การ ในการติดตาม ตรวจสอบ การดําเนิ นการและการกําหนดทิศทางของ
หน่วยงานภาครัฐ เกียวกับกิจการวิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์
(9) เป็ นศูนย์ประสานงานรับเรื องราวร้องทุกข์เกียวกับวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ปั ญหาปากท้อง
ปั ญหาทีทํากิ น หรื อการได้รับความไม่เป็ นธรรมอืนๆ เพือสะท้อนปั ญหาดังกล่าวให้หน่ วยงานทีเกี ยวข้อง
รวมทั(งหน่วยงานภาครัฐได้รับทราบ เพือแก้ไขปั ญหาต่อไป
(10) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพชี วิต และการพัฒนาคุณภาพสังคมทางด้าน
ข้อมูลข่าวสาร การศึ กษา สื อภาษา การกี ฬา การโภชนาการ ตลอดถึ งการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของผูพ้ ิการ
ทุพพลภาพ และผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม
(11) ส่ งเสริ มและสนับสนุนการให้ความรู ้ความเข้าใจทางด้านกฎหมาย รวมทั(งการออกกฎ
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ตลอดทั(งจัดให้มีฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย เพือให้คาํ ปรึ กษา และช่วยเหลือทางอรรถคดี
(12) ส่ งเสริ มและสนับสนุนสารธารณะประโยชน์อืน ๆ
(13) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้สมาชิ กขออนุ ญาตจัดตั(ง จดทะเบียนสื อสารมวลชนทุกประ
เพทตามกฎหมายกําหนด ทัวราชอาณาจักร
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หมวด 2
สมาชิ ก
_____________
ข้ อ 4 สมาชิกแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
4.1 สมาชิกประเภทสามัญ ได้แก่
(1) ผูป้ ระกอบกิ จการหรื อเจ้าพนักงานในสถานประกอบกิ จการ ผูม้ ีผลประโยชน์หรื อมี
วัตถุ ประสงค์เกี ยวข้องกับการบริ หารกิจการ และรวมถึ งผูป้ ระกอบวิชาชี พทีเป็ นสมาชิ กสภาผูป้ ระกอบวิชาชี พ
วิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
4.2 สมาชิกประเภทวิสามัญ ได้แก่
(1) ประชาชนผูใ้ ช้บริ การและประชาชนทีสนใจสมัครเข้าร่ วมเป็ นสมาชิก
4.3 สมาชิกกิตติมศักดิh ได้แก่
(1) บุคคลผูท้ รงเกียรติ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อผูม้ ีอุปการคุณ และได้รับเชิญจากสภาให้เป็ นสมาชิก
(2) สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิh ให้เริ มนับตั(งแต่สภาได้รับหนังสื อตอบรับ
ข้ อ 5 การรวมตัวจัดตั(งสภาและการรับสมัครสมาชิก
(1) ให้ผูป้ ระกอบกิ จการยืนความประสงค์ทีจะสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กสภา พร้ อมหลักฐาน
ทีแสดงว่า เป็ นผูป้ ระกอบการสถานี ต่อเลขาธิ การสภาหรื อบุคคลทีประธานสภามอบหมาย
(2) ให้ผทู ้ ีประสงค์จะสมัครเป็ นสมาชิ กของสภา ยืนใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานตามแบบ
ของสภากําหนด ต่อเลขาธิ การหรื อบุคคลทีประธานสภามอบหมาย โดยมีสมาชิ กประเภทสามัญรับรองหนึ งคน
และให้ประกาศรายชื อผูส้ มัครไว้ ณ ทีทําการของสภาหรื อทีทําการของสาขาที รับสมัคร เป็ นเวลา 15 วัน
นับแต่วนั ทีรับสมัคร ว่าจะมีใครมาคัดคร้ านหรื อไม่ หากมีผูม้ าคัดคร้ าน ให้นาํ เข้าทีประชุ มคณะกรรมการ
พิจารณาว่าเห็ นควรรั บไว้เป็ นสมาชิ กหรื อไม่ มติของคณะกรรมการให้ถือเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ ถ้าหาก
มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กันให้ป ระธานในที ประชุ ม เป็ นผูอ้ อกเสี ย งชี( ขาด และให้จดั ส่ ง รายนามผูท้ ี มาสมัค ร
ให้ส่วนกลาง เพือบรรจุรวบรวมไว้เป็ นข้อมูลหลักฐานหนึงชุด และเพือนําเข้าทีประชุมในครั(งถัดไป
ข้ อ 6 สิ ทธิ และหน้าทีของสมาชิก
(1) ร่ วมกันปกป้ องคุ ้ม ครองสิ ท ธิ เสรี ภาพ และความเป็ นธรรม จากการถู ก ละเมิ ดและ
การลิดรอนเสรี ภาพของสื ออันไม่เป็ นธรรม ตามทีรัฐธรรมนูญรับรองไว้
(2) ควบคุมดูแลกันเอง เพือยกระดับมาตรฐานทางจริ ยธรรมตามครรลองของระเบียบข้อบังคับ
(3) เอื( อเฟื( อเกื( อกูล สร้ า งความร่ วมมื อระหว่า งกัน แลกเปลี ยนข้อมู ล ความคิ ดเห็ นหรื อ
แลกเปลียนข้อมูลข่าวสารซึ งกันและกันตามควรแก่การพิจารณา
(4) สมาชิ กทุ กประเภทมี สิ ทธิ เข้าร่ วมประชุ ม มี สิทธิ เสนอแนะแสดงความคิ ดเห็ น และ
ออกเสี ยงลงมติ
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(5) สมาชิกต้องปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสภาอย่างเคร่ งครัด
(6) สมาชิ ก ต้องให้ค วามรู ้ และเผยแพร่ ข ้อ มู ล ข่ า วสารที เป็ นธรรม และช่ วยกันเผยแพร่
ชือเสี ยงและรักษาภาพพจน์ของสภา
(7) สมาชิกจะไม่ใช้สภาเพือแสวงหาผลประโยชน์หรื อผลกําไรส่ วนตนใด ๆ ทั(งสิ( น
ข้ อ 7 การสิ( นสุ ดสมาชิกภาพ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ต ามคํา สั งอัน ถึ ง ที สุ ดภายในระยะเวลาที กํา หนด ตามที ได้ร ะบุ ไ ว้ใ นบท
กําหนดโทษ (และได้มีคาํ สังให้พน้ จากการเป็ นสมาชิก)
(4) เลิ ก กิ จ การและยุ ติ ก ารออกอากาศเป็ นการถาวร (กรณี ส มาชิ ก ประเภทสามัญ )
(5) ประพฤติชวอย่
ั างร้ายแรง หรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับ หรื อฝ่ าฝื นระเบียบ
ข้อบังคับ หรื อจงใจฝ่ าฝื นมาตรฐานทางจริ ยธรรม หรื อสร้างความเสื อมเสี ย หรื อปล่อยข่าวให้ร้าย หรื อสร้างความ
ปั นป่ วนให้เกิดความวุน่ วายในสภา หรื อกระทําการล้วงข้อมูลความลับหรื อขัดขวางการดําเนิ นงานโดยชอบของสภา
หรื อกระทําการอันเป็ นปฏิ ปักษ์ต่อสภา ซึ งคณะกรรมการมี มติ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
คณะกรรมการทีเข้าร่ วมพิจารณาทั(งหมดมีมติเห็นควรให้พน้ จากสมาชิกภาพ
หมวด 3
คณะกรรมการบริ หาร
______________
ข้ อ 8 ให้มีคณะกรรมการบริ หารสมาคมสภาผูป้ ระกอบวิชาชี พวิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย คณะหนึ งจํานวนอย่างน้อยสิ บห้าคนอย่างมากไม่เกินสามสิ บห้าคน คณะกรรมการนี(ตอ้ งเป็ น
สมาชิ กสามัญทีได้มาจากการเลือกตั(งของทีประชุ มใหญ่ และให้ผูท้ ีได้รับเลื อกตั(งจากทีประชุ มใหญ่ เลื อกตั(ง
กันเองเป็ นนายกสมาคมหนึ งคน และอุปนายกหกคน สําหรับตําแหน่งกรรมการบริ หาร ตําแหน่งอืนๆ ให้นายก
สมาคมเป็ นผูแ้ ต่งตั(ง ตามทีกําหนดไว้
คณะกรรมการที ได้รับเลื อกตั(งจากที ประชุ มใหญ่ ต้องประกอบด้วยตัวแทนจากส่ วนกลาง ได้แก่
กรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑล และส่ วนภู มิ ภาคตามสั ดส่ วนที เหมาะสมรวมกันเป็ นคณะกรรมการบริ หาร
สามสิ บห้าคน
ในส่ วนภูมิ ภาคให้มีค ณะกรรมการบริ หารคณะหนึ งอย่า งน้อยเจ็ดคนอย่างมากไม่เกิ นสิ บ ห้าคน
คณะกรรมการนี(ตอ้ งเป็ นสมาชิกสามัญทีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริ หารส่ วนกลางแล้ว
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คณะกรรมการส่ วนภู มิ ภาคต้องประกอบด้วยตัวแทนของแต่ล ะจัง หวัด ในสัดส่ วนที เหมาะสม
โดยให้ค ดั เลื อกกันเองเป็ นผูอ้ าํ นวยการหนึ งคน เพื อทําหน้า ที เป็ นผูอ้ าํ นวยการในภาคนั(น ๆ นอกนั(นให้
ผูอ้ าํ นวยการแต่งตั(งเป็ นคณะกรรมการในฝ่ ายต่าง ๆ ตามทีกําหนดไว้
8.1 ให้มีกรรมการทีปรึ กษาสภา ซึ งมาจากสาขาวิชาชีพและองค์กรต่าง ๆ ดังนี(
(1) ผูท้ ี มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจและมี ค วามเชี ยวชาญหรื อ มี ป ระสบการณ์ ท างด้า นกิ จ การ
วิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์ มีจาํ นวนอย่างน้อย 3 คน
(2) ผูท้ ี มี ค วามรู ้ ค วามเข้า และมี ค วามเชี ยวชาญหรื อประสบการณ์ ท างด้า นการผลิ ตสื อ
บรรณาธิ การข่าว พิธีการ ผูส้ ื อข่าว หรื อสื อสารมวลชนในแขนงต่าง ๆ มีจาํ นวนอย่างน้อย 3 คน
(3) ผูท้ ี มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจและมี ค วามเชี ยวชาญหรื อประสบการณ์ ท างด้า นการศึ ก ษา
วัฒนธรรม จริ ยธรรม การพัฒนาสังคม หรื อคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค และผูพ้ ิการ ทุ พพลภาพ หรื อผูด้ ้อยโอกาส
ทางสังคมมีจาํ นวนอย่างน้อย 3 คน
(4) ผูท้ ี มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจและมี ค วามเชี ยวชาญหรื อประสบการณ์ ท างด้า นกฎหมาย
เศรษฐศาสตร์ หรื อการบริ หาร มีจาํ นวนอย่างน้อย 3 คน
(5) ผูท้ ีมีความรู ้ความเข้าใจในหลักคําสอนของแต่ละศาสนา มีจาํ นวนตามความเหมาะสม ทั(งนี(
ต้องมีตวั แทนจากองค์กรชาวพุทธหรื อตัวแทนจากคณะสงฆ์ และตัวแทนจากองค์กรศาสนิ กชน ของศาสนาอืน
ทีจัดตั(งสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์ เพือทําหน้าทีเผยแผ่กิจกรรมของทางศาสนาไม่นอ้ ยกว่า 7 คน
8.2 ให้มี ค ณะอนุ ก รรมการพัฒ นาและประชาสั ม พันธ์ ส ภา ทํา หน้า ที เกาะติ ดสถานการณ์ ค วาม
เคลื อนไหว ความคื บ หน้ า การบริ หารงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน เกี ยวกับ กิ จ การ
วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และติดตามวิวฒั นาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสือสาร เพือนํามาปรับใช้
และพัฒนาสภา ตลอดจนมีหน้าทีประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กิจการของสภา
8.3 ให้มีคณะอนุ กรรมการรับเรื องราวร้องทุกข์ เพือรับเรื องราวร้องทุกข์ความเดือดร้ อนจากปั ญหา
การดํารงชีวติ ความเป็ นอยู่ ปั ญหาปากท้อง ปั ญหาความชอบธรรมตามกฎหมาย
8.4 ให้ มี คณะอนุ กรรมการช่ วยเหลื อประชาชนทางกฎหมาย ทั(งในส่ วนกลาง ส่ วนภู มิ ภาค และ
ส่ วนท้องถิน
8.5 ให้มีคณะอนุกรรมการพิจารณาร้องเรี ยน เพือทําหน้าทีพิจารณาเรื องทีร้องเรี ยน
8.6 ให้มีคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เพือทําหน้าทีพิจารณาเรื องทีอุทธรณ์
8.7 ให้มีเลขาธิ การ ทําหน้าที เกี ยวกับงานธุ รการของสภา เป็ นหัวหน้าเจ้าหน้าที ของสภา ในการ
ปฏิ บ ตั ิ ตามคํา สังของประธานสภา และปฏิ บ ตั ิ ตามนโยบายของคณะกรรมการ ตลอดจนทํา หน้า ที เป็ น
เลขานุการในทีประชุมต่าง ๆ
8.8 ให้จดั ตั(งกองทุนและเงินบํารุ งสภา และฌาปนกิจสงเคราะห์ เพือใช้ในการบริ หารกิจการสภาให้
สํา เร็ จ ลุ ล่ ว งตามวัต ถุ ป ระสงค์ และเพื อช่ ว ยเหลื อและพัฒ นาศัก ยภาพของสมาชิ ก สภา และช่ ว ยเหลื อ
สาธารณประโยชน์อืนตามสมควร
8.9 ให้มีเหรั ญญิ ก ทําหน้าที เกี ยวกับเงิ นทั(งหมดของสภา เป็ นผูจ้ ดั ทําบัญชี รายรั บรายจ่าย บัญชี
งบดุลของสภา และเก็บหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ไว้เพือตรวจสอบ
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8.10 ให้มีนายทะเบียน มีหน้าทีเกียวกับการจัดทําทะเบียนสมาชิกทั(งหมดของสภา
ข้ อ 9 คณะกรรมการบริ หารสภา มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วนั ทีได้รับการเลือกตั(ง และ
สามารถลงรับเลือกตั(งได้อีก โดยจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันกีวาระก็ได้
9.1 หากตําแหน่ งคณะกรรมการบริ หารว่างลง ให้คณะกรรมการประชุ มแต่งตั(งสมาชิ กประเภท
สามัญทีเห็นสมควร แทนตําแหน่งทีว่างนั(น และให้มีวาระดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระของผูท้ ีตนแทน
ข้ อ 10 อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการ
10.1 มี หน้า ที บริ หารภารกิ จของสภา และนําพาองค์กรให้บรรลุ เป้ าหมายตามวัตถุ ประสงค์และ
เจตนารมณ์ ในการก่ อตั(ง เป็ นตัวแทนในการติ ดต่อประสานงาน กําหนดนโยบายเพือเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิ ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสัง เพือสร้างเป็ นมาตรฐานทางจริ ยธรรมควบคุมดูแลกันเอง
และเพือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในเรื องอืน ๆ
10.2 จัด ให้ มี ก ารอบรมสั ม มนาให้ ค วามรู ้ ท างวิ ช าการ และให้ค วามรู ้ ใ นภาคปฏิ บ ัติ โดยการ
หมุนเวียนจัดแบบโมบายทั(งในส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิน
10.3 กําหนดทิศทางในการดูแลปกป้ องคุม้ ครองหมู่มวลสมาชิ ก มิให้ถูกละเมิดสิ ทธิ เสรี ภาพ และ
ความเป็ นธรรม และการถูกคุกคามหรื อถูกลิดรอนเสรี ภาพสื ออันไม่เป็ นธรรม
10.4 เจรจาต่อรองให้กบั สมาชิกทีถูกดําเนิ นคดีในการใช้สือ รวมทั(งจัดทีมกฎหมายเข้าดูแลปกป้ อง
ต่อสู ้คดีจนถึงทีสุ ด
10.5 เสนอแนะพร้ อมเสนอความเห็ นต่อหน่วยงานภาครัฐให้แก้ไขกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
หรื อกฎหมายอืนใด ๆ ทีเป็ นปั ญหาและอุปสรรคในการบริ หารกิจการ
10.6 เข้าร่ วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าทีของรัฐในการออกกฎ ระเบี ยบ ประกาศ และ
ข้อบังคับ อันมีผลหรื ออาจมีผลกระทบต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพสื อ
10.7 มี อาํ นาจแต่ ง ตั(ง กรรมการที ปรึ ก ษา อนุ ก รรมการ เลขาธิ การ เหรั ญญิ ก นายทะเบี ย น หรื อ
กรรมการอืนทียังมิได้ระบุตาํ แหน่ง โดยให้กรรมการหรื อบุคคลทีได้รับการแต่งตั(งมีวาระการดํารงตําแหน่ง
เช่นเดียวกับวาระของคณะกรรมการ
10.8 มีอาํ นาจเรี ยกประชุ มใหญ่สามัญประจําปี และประชุ มใหญ่วิสามัญ และมี หน้าทีรั บผิดชอบ
ในกิ จการทั(ง หมด รวมทั(ง การเงิ น และทรั พ ย์สิ น ทั(ง หมดของสภา ตลอดทั(ง มี หน้า ที อื นตามที ระเบี ย บ
ข้อบังคับกําหนดไว้
ข้ อ 11 คณะกรรมการบริ หารสภาพ้นจากตําแหน่ง เมือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดจากสมาชิก
(4) ออกตามวาระ
(5) สร้างความเสื อมเสี ยหรื อก่อให้เกิดความเสี ยหาย ประพฤติชวอย่
ั างร้ายแรง หรื อจงใจ
ฝ่ าฝื นระเบียบข้อบังคับมาตรฐานทางจริ ยธรรม หรื อระเบียบข้อบังคับอืนของสภา หรื ออยูใ่ นระหว่าง
ถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื ออยูใ่ นระหว่างรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก หรื อ
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กระทําการอันเป็ นปฏิปักษ์ต่อสภา โดยคณะกรรมการบริ หารจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ
บริ หารทั(งหมดมีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
ข้ อ 12 คณะกรรมการบริ หารจะต้องประชุ มกันอย่างน้อยเดือนละครั(ง เพือปรึ กษาหารื อติดตามการ
บริ ห ารจัด การของสภา โดยจะต้อ งมี ค ณะกรรมการบริ ห ารมาประชุ ม ไม่ น้อ ยกว่า ครึ งหนึ งของคณะ
กรรมการบริ หารทั(งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุ ม ในการประชุ มคณะกรรมการบริ หาร ถ้าประธานสภา
ไม่อยูห่ รื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ก็ให้คณะกรรมการบริ หารทีเข้าร่ วมประชุ มในคราวนั(นเลือกตั(งกันเอง
เพือให้ค ณะกรรมการบริ หารคนใดคนหนึ งทําหน้าที เป็ นประธานในที ประชุ มในคราวนั(นแทน มติ ของ
ที ประชุ ม ให้ถื อเสี ย งข้า งมากเป็ นเกณฑ์ แต่ ถ้า มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กัน ให้ป ระธานในที ประชุ ม ออกเสี ย ง
ลงคะแนนชี(ขาด
12.1 คณะกรรมการบริ หารจะต้องจัดให้มีการประชุ มใหญ่สามัญประจําปี ๆ ละ 1 ครั(ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุ ก ๆ ปี ส่ วนการประชุ ม ใหญ่วิส ามัญให้เป็ นไปตามที คณะกรรมการบริ หารหรื อสมาชิ ก
เห็ นสมควร โดยให้ เลขาธิ การแจ้งนัดประชุ มใหญ่ ให้ สมาชิ กทราบล่ วงหน้ าอย่างน้อย 7 วัน ก่ อนถึ งวัน
นัดประชุม พร้อมกับให้ระบุ วัน เวลา และสถานทีในการประชุมให้ชดั เจน
12.2 การประชุมใหญ่สามัญประจําปี อย่างน้อยต้องมีวาระการประชุม ดังนี(
(1) แถลงบัญชีรายรับ – รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปี ทีผ่านมาให้สมาชิกทราบ
(2) การดําเนินการเลือกตั(งคณะกรรมการชุดใหม่ กรณี ครบกําหนดวาระ
(3) การแต่งตั(งผูต้ รวจสอบบัญชี
(4) เรื องอืน ๆ (ถ้ามี)
12.3 ในการประชุ ม ใหญ่ สามัญประจําปี หรื อการประชุ ม ใหญ่ วิส ามัญ จะต้องมี ค ณะกรรมการ
อนุ กรรมการ และสมาชิ กเข้าร่ วมประชุ มรวมกันแล้วจะต้องไม่น้อยกว่า 100 คน โดยสามารถมอบอํานาจ
ให้ผอู ้ ืนเข้าร่ วมประชุ มแทนได้ ถ้าการประชุ มไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว ให้คณะกรรมการเรี ยกประชุ มใหญ่
อีกครั(งหนึ งภายใน 14 วัน นับตั(งแต่วนั นัดประชุ มครั(งแรก ในการนัดประชุ มครั(งทีสองนี( หากมีผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุ มเท่าใดให้ถือว่าครบองค์ประชุ ม ในการประชุ มถ้าประธานสภาไม่อยู่หรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้าทีได้
ให้ทีประชุ มเลือกคณะกรรมการคนใดคนหนึ งทําหน้าทีเป็ นประธานในการประชุ มครั(งนั(นแทน การลงมติ
ให้ถือเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ แต่ถา้ คะแนนเสี ยงลงมติเท่ากัน ก็ให้ประธานในทีประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงลงมติช( ีขาด
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หมวด 4
การรับเรื)องราวร้ องทุกข์
_______________
ข้ อ 13 โดยทีรัฐธรรมแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้รับรองสิ ทธิ และเสรี ภาพการร้องทุกข์
ของประชาชนไว้โดยแจ้งชัดในมาตรา 59 บุคคลย่อมมีสิทธิ เสนอเรื องราวร้ องทุกข์ และได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ ว พิจารณาแล้วเห็ นว่าเพือบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะให้เห็ นอย่างเป็ นรู ปธรรม
การเสนอเรื องราวร้ อ งทุ ก ข์ผ่ า นสื อ จะตอบสนองเจตนารมณ์ รั ฐ ธรรมนู ญ และเป็ นไปตามเจตจํา นง
วัตถุ ประสงค์ของผูร้ ้ องได้รวดเร็ วทีสุ ด จึงเห็ นควรจัดตั(งคณะอนุ กรรมการรับเรื องราวร้ องทุกข์ข( ึน โดยให้
ผูอ้ าํ นวยการประจําสถานี ทุกสถานี รวมทั(งสถานี ทีอยู่ในเครื อข่ายทัวประเทศ ทั(งในส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค
ส่ วนท้องถิน ไม่ว่าจะเป็ นสถานี ทีให้บริ การทั(งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถิน หรื อระดับชุ มชน
หรื อชุ มชนท้องถิน เป็ นตัวแทนรับเรื องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนทุกเรื อง ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหา
เรื องการดํารงชี วิตความเป็ นอยู่ ปั ญหาปากท้อง ที ดิ นทํากิ น หรื อบริ เวณที ต้องทํามาหากิ น การประกอบ
อาชีพแรงงาน การบุกรุ กป่ า การบุกรุ กต้นนํ(า ลําธาร ชายตลิง ลําคลอง หนอง บึง การล่าสัตว์ หรื อรังแกสัตว์
การเกิ ดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั หรื อภัยพิบตั ิต่าง ๆ การก่อให้เกิ ดความไม่ปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์สิน
ปั ญหาอาชญากร ปั ญหามัวสุ ม ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาผูม้ ีอิทธิ พล ความไม่ชอบธรรมจากการใช้อาํ นาจรัฐ
การก่อความไม่สงบ หรื อปั ญหาจากความไม่เป็ นธรรมอืน ๆ
13.1 การร้องทุกข์จะร้องด้วยวาจาหรื อทําเป็ นหนังสื อก็ได้ หรื อกรณี เร่ งด่วนจะร้องผ่านทางข้อความภาพ
หรื อเสี ยงก็ได้ จะร้ องโดยตรงต่อคณะอนุ กรรมการรับเรื องราวร้ องทุ กข์ หรื อต่อผูอ้ าํ นวยการประจําสถานี ก็ได้
หากร้ อ งต่ อ ผู ้อ ํา นวยการประจํา สถานี ให้ ผู ้อ ํา นวยการประจํา สถานี บ ัน ทึ ก ข้อ เท็ จ จริ ง และรวบรวม
พยานหลักฐานพอได้ความ แล้วส่ งข้อเท็จจริ งพร้อมพยานหลักฐานมาทีคณะอนุ กรรมการรับเรื องราวร้องทุกข์
ภายใน 7 วัน นับ ตั(ง แต่ รับ เรื องราวร้ องทุ ก ข์ แต่ หากปั ญหาที ได้รั บ ร้ องทุ ก ข์เป็ นปั ญหาเร่ ง ด่ ว น จะต้อ ง
เข้าแก้ปัญหาในทันท่วงที ให้ผูอ้ าํ นวยการสถานี หรื อผูพ้ บเห็ นเหตุการณ์ แจ้งเหตุน( นั ต่อคณะอนุ กรรมการ
รับเรื องราวร้องทุกข์หรื อต่อหน่วยงานทีเกียวข้องทราบโดยทันที
13.2 เมื อคณะอนุ กรรมการรั บเรื องราวร้ องทุ กข์ ได้รั บเรื องราวร้ องทุ กข์จากผูร้ ้ องโดยตรงหรื อจาก
ผูอ้ าํ นวยการประจําสถานี แล้วให้ส่งเรื องให้หน่ วยงานทีเกี ยวข้องหรื อหน่ วยงานภาครั ฐเพือแก้ไขเป็ นการด่ วน
แต่หากเรื องราวร้ องทุกข์ทีได้รับแจ้งเป็ นปั ญหาเร่ งด่วน ให้คณะอนุ กรรมการรับเรื องราวร้องทุกข์แจ้งปั ญหานั(น
ให้หน่ วยงานที เกี ยวข้องหรื อหน่ วยงานภาครัฐทราบโดยทันที แล้วแจ้งให้ผูอ้ าํ นวยการประจําสถานี หรื อผูแ้ จ้ง
เรื องราวทราบเป็ นการด่วน แล้วบันทึกรายการไว้ในสาระบบ และรายงานให้คณะกรรมการและประธานสภาทราบ
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หมวด 5
การช่ วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
_____________________
ข้ อ 14 โดยที รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2550 ได้ก าํ หนดแนวนโยบาย
ด้านกฎหมายและการยุติธรรม ไว้ในมาตรา 81 (5) สนับสนุ นการดําเนิ นการขององค์กรภาคเอกชนที ให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีคณะอนุ กรรมการช่วยแหลือประชาชน
ทางกฎหมายทั(ง ในส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ วนท้อ งถิ นเพื อให้ ค าํ แนะนํา ปรึ ก ษา อบรม สั ม มนา
ให้ความรู ้ความเข้าใจในด้านกฎหมายการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์ และช่วยเหลือ
ประชนในด้านอืน ๆ เพือให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในการปกป้ องคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพ และความเป็ นธรรม
ให้พน้ จากการถูกล่วงละเมิด รวมทั(งให้การช่วยเหลือในทางคดีจนถึงทีสุ ด
หมวด 6
มาตรฐานทางจริยธรรม
________________
ข้ อ 15 ให้มี มาตรฐานทางจริ ยธรรมควบคุ ม กันเองภายใต้ระเบี ยบข้อบังคับ ของสภาผูป้ ระกอบ
วิชาชีพวิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี(
(1) เสนอข่ า วด้วยความเที ยงตรง ความเป็ นกลาง และความเป็ นธรรม ปราศจากอคติ
(2) เสนอข่าวโดยไม่ตกเป็ นเครื องมือให้กบั ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ ง โดยเสนอข่าวด้วยข้อมูลอันเป็ นจริ ง
รอบด้าน สมดุล และสร้างสรรค์
(3) ไม่เสนอข่าวเพือสร้างความขัดแย้ง ความรุ นแรง ความแตกแยก หรื อสร้างความกระด้างกระเดือง
ให้เกิดความวุน่ วายขึ(นในบ้านเมือง
(4) ไม่ เสนอข่ าวเพื อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข
(5) เสนอข่าวจะต้องเคารพศักดิh ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ ความเป็ นส่ วนตัว และการคุ ม้ ครองสิ ทธิ
ส่ วนบุคคล
(6) เสนอข่าวด้วยความระมัดระวังในกรณี เพือการคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของเด็กและ
เยาวชนจากการแสดงออกถึ งการกระทําความรุ นแรง และต้องไม่เสนอข่าวอันล่ อแหลม หรื อยัวยุ ต่อการ
กระทําผิดของเด็กและเยาวชน
(7) ต้องไม่เสนอข่าวจูงใจเพือก่อให้เกิดการกระทําอันผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ลุ่มหลงในอบายมุข
และการใช้ภาษาอันหยาบคาย
(8) ต้องไม่เสนอข่าวโดยเป็ นบ่อนทํารายชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ หรื อบันทอน
ความรู ้สึกในความรักความศรัทธาต่อสถาบันดังกล่าว
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(9) ต้องไม่ลว้ งความลับหรื อข้อมูลข่าวสารซึ งกันและกัน
(10) ต้องไม่ส่งสัญญาณการใช้คลื นความถี โดยมีเจตนาให้เกิ ดการรบกวนซึ งกันและกัน
หรื อทําให้เกิดการแทรกซ้อนในภาพ เสี ยง หรื อข้อความในการใช้คลืนความถี หากกรณี ดงั กล่าวปรากฏขึ(น
ให้ผูท้ ีได้รับผลกระทบจากการกระทํานั(นแจ้งเตือนให้ผูก้ ระทําทราบถึ งการกระทํานั(นก่อน เพือให้โอกาส
ผูก้ ระทําได้แก้ไขปรับปรุ งให้ถูกต้อง โดยไม่รีบใช้วธิ ี การแจ้งความร้องทุกข์ดาํ เนินคดี เพือมีเจตนากลันแกล้ง
กันให้รับโทษตามกฎหมาย หรื อหวังผลในทางคดี แต่ให้ร่วมกันหาสาเหตุ หาวิธีระงับ เยียวยา และแก้ไข
ให้ถูกต้อง หากผูก้ ระทําทราบถึงการกระทํานั(นแล้วยังเพิกเฉย หรื อฝ่ าฝื นไม่ระงับผลร้ายจากการกระทําดังกล่าว
ให้ผทู ้ ีถูกกระทํายืนร้องเรี ยนต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาร้องเรี ยนภายในระยะเวลากําหนดต่อไป
หมวด 7
วิธีพจิ ารณาเรื)องร้ องเรียน
______________
ข้ อ 16 ให้คณะอนุ กรรมการพิจารณาร้ องเรี ยน มีหน้าทีรับและพิจารณาเรื องร้ องเรี ยน โดยให้มีอิสระ
ในการพิจารณาเรื องทีร้องเรี ยน และการพิจารณาไม่ตกอยูภ่ ายใต้สายบังคับบัญชาและไม่ตกอยูภ่ ายในอาณัติ
ของคณะกรรมการคณะใดคณะหนึง หรื อบุคคลใดบุคคลหนึง
16.1 การร้องเรี ยนให้ร้องเรี ยนภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั(งแต่วนั ทีถูกกระทําละเมิด หรื อนับแต่
วันทีได้รับผลกระทบหรื อผลร้ายอันเป็ นเหตุให้ร้องเรี ยน หรื อนับแต่วนั ทีได้รับทราบเหตุแห่งการร้องเรี ยนนั(น ๆ
16.2 การร้ อ งเรี ยน จะร้ อ งเรี ยนด้ ว ยวาจาหรื อทํา เป็ นหนั ง สื อ ก็ ไ ด้ หากร้ อ งเรี ยนด้ ว ยวาจา
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาร้องเรี ยนบันทึกคําร้องเรี ยนไว้เป็ นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แล้วอ่านให้ผรู ้ ้องเรี ยนฟั ง
เมื อผู ้ร้ อ งเรี ยนเห็ น ว่ า ถู ก ต้ อ งตามคํ า ร้ อ งเรี ยน ให้ ผู ้ร้ อ งเรี ยนลงลายมื อ ชื อไว้เ พื อเป็ นหลั ก ฐาน
16.3 การร้ อ งเรี ยนโดยส่ ง ทางไปรษณี ย ์ ให้ ถื อ เอาวัน ที ลงตราประทับ ไปรษณี ย ์เ ป็ นสํ า คัญ
การร้องเรี ยนทางสื ออิเล็กทรอนิ กส์ หรื อโดยวิธีอืนใด ให้ถือเอาวันทีได้รับแจ้งยืนยันว่าได้ส่งเรื องร้องเรี ยน
นั(นแล้ว ไม่ ว่า จะเป็ นการแจ้งทางโทรศัพ ท์หรื อโทรสาร หรื อแจ้ง เป็ นหนัง สื อหรื อเอกสารอื นใดก็ ตาม
การร้ อ งเรี ยนโดยบั ต รสนเท่ ห์ ใ ห้ ถื อ เอาวั น ที มี ผู ้ ม ายื น ยัน ข้ อ เท็ จ จริ งและยื น ยัน ความถู ก ต้ อ ง
16.4 การรับเรื องร้องเรี ยนไว้พิจารณา ให้คณะอนุ กรรมพิจารณาร้ องเรี ยน ตรวจสอบ และพิจารณา
ว่าเรื องทีร้องเรี ยนเกียวข้องหรื อฝ่ าฝื นระเบียบข้อบังคับมาตรฐานทางจริ ยธรรมข้อใดหรื อไม่ หรื อร้ องเรี ยน
ภายในระยะเวลาทีกําหนดหรื อเปล่า หากพิจารณาแล้วเห็ นว่าเรื องร้ องเรี ยนไม่มีมูลเหตุเกี ยวข้องหรื อมิได้
ฝ่ าฝื นระเบียบข้อบังคับดังกล่าว หรื อร้ องเรี ยนพ้นระยะเวลาทีกําหนด โดยเห็นว่าไม่มีเหตุอนั สมควรรับไว้
พิจารณา ก็ให้มีคาํ สังไม่รับเรื องร้องเรี ยนนั(นเสี ย แล้วแจ้งให้ผรู ้ ้องเรี ยนรับทราบเป็ นหนังสื อไม่เกิน 7 วัน
นับแต่วนั มีคาํ สังไม่รับเรื องร้องเรี ยน ทั(งนี( ไม่ตดั สิ ทธิ ผรู ้ ้องเรี ยนในการทีจะใช้สิทธิ อุทธรณ์คาํ สังของ
คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาร้ อ งเรี ยน หากคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาร้ อ งเรี ยนพิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ า
เรื องร้ องเรี ยนเป็ นไปตามเงื อนไขระเบียบข้อบังคับกําหนด ก็ให้รับเรื องร้ องเรี ยนไว้พิจารณาวินิจฉัยต่อไป
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ข้ อ 17 เมื อคณะอนุ ก รรมกรรมการพิ จาณาร้ องเรี ย น เห็ นควรรั บเรื องร้ องเรี ยนไว้พิจารณาแล้ว
ให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี(
17.1 ให้ค ณะอนุ ก รรมการพิ จารณาร้ องเรี ย นนัดประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ กํา หนดแนวทางในการ
พิจารณา และวิธีรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริ ง และกําหนดวัดนัดพิจารณา
17.2 มีหนังสื อแจ้งให้ผรู ้ ้องเรี ยนและผูถ้ ูกร้องเรี ยนทราบ พร้อมแจ้งให้นาํ พยานหลักฐานอันเกียวกับ
เรื องร้ องเรี ยนหรื อเรื องทีถูกร้ องเรี ยนมาประกอบคําชี( แจงด้วย อาทิเช่น ข้อความ ภาพ เสี ยง หรื อวัตถุใด ๆ
ทีเป็ นเหตุแห่ งการร้ องเรี ยน (เท่าทีกฎหมายอนุ ญาตให้เผยแพร่ และตรวจสอบได้) หรื อหลักฐานอืนทีเคย
แจ้งเตือนซึ งกันและกันมาก่อน (ถ้ามี) หรื อหลักฐานทีแสดงถึ งพฤติกรรมการกระทําอันเกี ยวข้องกับเรื อง
ร้องเรี ยนนั(น ๆ ด้วย โดยให้ผรู ้ ้องเรี ยนและผูถ้ ูกร้องเรี ยนเข้าชี( แจงพร้อมนําพยานหลักฐานดังกล่าวมาแสดง
ซึ งจะอ้างพยานบุคคลทีรู ้เห็นหรื อทราบข้อเท็จจริ งมาชี(แจ้งประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ โดยให้มาชี( แจงต่อ
คณะอนุ กรรมการพิจารณาร้ องเรี ยนภายในกําหนด 15 วัน นับแต่วนั ที ได้รับหนังสื อแจ้ง ผูร้ ้ องเรี ยนและ
ผู ้ถู ก ร้ อ งเรี ยนอาจขอขยายระยะเวลาโดยอ้า งเหตุ ข ัด ข้อ งได้ไ ม่ เ กิ น 15 วัน ทั(ง นี( ต้อ งไม่ เ กิ น 2 ครั( ง
17.3 เมื อพ้น กํา หนดระยะเวลาดัง กล่ า ว หากผูร้ ้ องเรี ย นไม่ ม าชี( แจ้ง หรื อ ไม่ นํา พยานหลัก ฐาน
มาประกอบคําชี( แจงโดยไม่แจ้งเหตุ ขดั ข้อง หรื อได้แจ้งความประสงค์ไม่ติดใจที จะให้ดาํ เนิ นการต่อไป
ให้ ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาร้ อ งเรี ย นมี ค ํา สั งยุ ติ เ รื องร้ อ งเรี ย นนั(น เสี ย แล้ว แจ้ง ให้ ผู ้ร้ อ งเรี ย นและ
ผูถ้ ูกร้องเรี ยนทราบ
17.4 หากผูถ้ ูกร้องเรี ยนไม่มาชี(แจ้งแก้ขอ้ กล่าวหา หรื อนําพยานหลักฐานมาคัดค้านประกอบคําชี(แจง
ภายในระยะเวลากําหนดโดยไม่แจ้งเหตุขดั ข้อง ให้คณะอนุ กรรมการพิจารณาร้ องเรี ยนมีคาํ สังดําเนิ นการ
พิจารณาโดยฝ่ ายเดียวต่อไปได้
17.5 คําสังของคณะอนุกรรมการพิจารณาร้องเรี ยนตามข้อ 17.3 และข้อ 17.4 ให้เป็ นทีสุ ด
ข้ อ 18 การพิจารณาเรื องร้องเรี ยน
18.1 เมือคณะอนุ กรรมการพิจารณาร้ องเรี ยนได้สอบสวนข้อเท็จจริ งทั(งสองฝ่ ายภายในระยะเวลา
กําหนด ทั(งจากพยานบุคคล พยานเอกสาร หรื อพยานวัตถุ ทีทั(งสองฝ่ ายนํามาแสดง โดยไม่ว่าจะเป็ นการ
สอบข้อเท็จจริ งแต่เพียงฝ่ ายเดี ยวกรณี ผูถ้ ูกร้ องเรี ยนไม่มาให้การหรื อไม่ติดใจทีจะนําพยานหลักฐานเข้าสื บ
หักล้างก็ตาม ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาร้องเรี ยนชังนํ(าหนักดูวา่ คําให้การและพยานหลักฐานทั(งสองฝ่ าย
นํามาแสดงมีเหตุผลเพียงต่อการกล่าวหาหรื อต่อการแก้ขอ้ กล่าวหามากน้อยเพียงได เหตุแห่ งการร้ องเรี ยน
ผิดเงื อนไขระเบี ยบข้อบังคับมาตรฐานทางจริ ยธรรมข้อหนึ งข้อใดหรื อไม่ ฟั งเป็ นยุติได้มากน้อยเพียงใด
หากคณะอนุกรรมการพิจารณาร้องเรี ยนเห็นว่าพยานหลักฐานทีทั(งสองฝ่ ายนํามาแสดงยังไม่เพียงพอต่อการ
พิจารณาวินิจฉัยให้เกิดความเทียงธรรมได้ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาร้องเรี ยนมีสิทธิ เรี ยกเอกสารเพิมเติม
มาประกอบการพิจารณาได้
18.2 เมื อการพิจารณาเสร็ จสิ( นและได้ผลสรุ ปครบถ้วน ให้ค ณะอนุ ก รรมการพิจารณาร้ องเรี ย น
ประชุมปรึ กษาหารื อ เพือมีคาํ สังตามระเบียบข้อบังคับต่อไป

14
18.3 การพิจารณาออกคําสังให้คณะอนุ กรรมการพิจารณาร้องเรี ยนผูเ้ ป็ นเจ้าของเรื องสรุ ปรายงาน
เหตุผล ความเห็ น ในการพิจารณาวินิจฉัยออกคําสังโดยสังเขป เพือให้ทีประชุ มคณะอนุ กรรมการพิจารณา
ร้ องเรี ยนทราบ การพิจารณาออกคําสังมิ ให้ถือเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ ให้เป็ นไปตามทางพิจารณาของ
คณะอนุ ก รรมการพิจารณาร้ องเรี ย นผูเ้ ป็ นเจ้า ของเรื องเสนอ หากมี ค ณะอนุ กรรมการพิ จารณาร้ องเรี ย น
ทีไม่เห็นด้วยและไม่ได้ร่วมในการพิจารณา ก็ให้จดความเห็นนั(นไว้ในรายงานเพือพิจารณา
18.4 ให้คณะอนุ กรรมการพิจารณาร้องเรี ยน พิจารณาวินิจฉัยออกคําสังจากพยานหลักฐานทั(งสอง
ฝ่ ายนํามาแสดงว่ามีเหตุผลเพียงพอต่อการพิจารณาว่าผูถ้ ูกร้ องเรี ยนกระทําผิดระเบียบข้อบังคับมาตรฐาน
ทางจริ ยธรรมข้อใด มีบทกําหนดโทษอย่างไร หากพิจาณาแล้วเห็นว่าคําร้องเรี ยนไม่มีเหตุผลเพียงพอก็ให้มี
คําสังยุติเรื องร้ องเรี ยนนั(นเสี ย หากพิจารณาวินิจฉัยว่าผูถ้ ู กร้ องเรี ยนกระทําความผิดจริ ง และผิดระเบี ยบ
ข้อบังคับข้อใดก็ให้มีคาํ สังตามที พิจารณาได้ความนั(น โดยให้ระบุบทกําหนดโทษในคําสังนั(นด้วย ทั(งนี(
ไม่ตดั สิ ทธิ ทั(งสองฝ่ ายในการใช้สิทธิ ในการอุทธรณ์
18.5 การพิจารณาออกคําสังเรื องร้องเรี ยนมิให้ถือเป็ นการลิดรอนสิ ทธิ ในการใช้สิทธิ ดาํ เนินการทางคดี
18.6 ให้จดั ทําคําสังให้ประธานสภาลงลายมือชื อและประทับตราในคําสังนั(น แล้วให้ส่งคําสังนั(น
ให้ผรู ้ ้องเรี ยนและผูถ้ ูกร้องเรี ยนทราบภายใน 15 วันนับตั(งแต่ทีประธานสภาได้ลงลายมือชื อและประทับตรา
ของสภา

หมวด 8
การอุทธรณ์
________________
ข้ อ 19 ให้ ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ มี อ ํา นาจรั บ และพิ จ ารณาเรื องที อุ ท ธรณ์
โดยให้มีอิสระในการพิจารณาเรื องทีอุทธรณ์ และการพิจารณาไม่ตกอยู่ภายใต้สายบังคับบัญชา และไม่ตก
อยูภ่ ายในอาณัติของคณะกรรมการคณะใดคณะหนึง หรื อบุคคลใดบุคคลหนึง
19.1 คู่ ก รณี ท( ัง สองฝ่ ายมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ เ ป็ นหนัง สื อ ภายใน 30 วัน นับ ตั(ง แต่ ว นั ที ทราบคํา สั ง
คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาร้ อ งเรี ยนว่ า ไม่ รั บ เรื องร้ อ งเรี ยน หรื อนั บ ตั(ง แต่ ว ัน ที ทราบคํา สั งของ
คณะอนุ กรรมการพิจารณาร้องเรี ยนว่าเห็นควรยุติเรื องทีร้องเรี ยน หรื อนับแต่วนั ทีทราบคําสังว่าผูถ้ ูกร้องเรี ยน
กระทํา ความผิ ด หรื อ นับ ตั(ง แต่ ว นั ที ทราบคํา สั งแต่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ว ยกับ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉัย ออกคํา สั งของ
คณะกรรมการพิจารณาร้องเรี ยน

15
19.2 ให้คณะอนุกรรมการพิจาณาอุทธรณ์ตรวจสํานวนทั(งในประเด็นปั ญหาข้อเท็จจริ งและประเด็น
ปั ญหาในระเบี ยบข้อบังคับ ว่าคณะอนุ กรรมการพิจารณาร้ องเรี ยนได้พิจารณาวินิจฉัยครบถ้วนกระบวน
ความมากน้อยเพียงใด การร้องเรี ยนมีประเด็นสาระสําคัญอย่างไร นําพยานเข้าสื บให้สิ(นกระแสแห่ งความ
สงสัยหรื อไม่ การแก้ขอ้ กล่าวหาของผูถ้ ูกร้ องเรี ยนมีน( าํ หนักพอฟั งเป็ นยุติหรื อไม่ การพิจารณาวินิจฉัยได้
เปิ ดโอกาสให้คู่กรณี นําพยานเข้า สื บ อย่างเพีย งพอหรื อไม่ การปรั บ ใช้ขอ้ เท็จจริ ง สอดคล้องกับระเบี ย บ
ข้อบัง คับ มากน้อยเพี ย งใด การพิ จารณาเป็ นไปโดยเที ยงธรรมหรื อไม่ หากคณะอนุ ก รรมการพิ จารณา
อุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็ นว่าพยานหลักฐานทีนํามาพิจารณาไม่เพียงพอ จะมีคาํ สังให้คู่กรณี ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ ง
หรื อทั(งสองฝ่ าย นําพยานหลักฐานมาประกอบคําชี( แจงเพิมเติมก็ได้ เมือคณะอนุ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ได้ตรวจสอบสํานวนและพิจารณาวินิจฉัยอย่างครบถ้วนแล้วให้มีคาํ สัง ดังนี(
(1) หากพิจารณาเห็นว่าคณะอนุ กรรมการพิจาณาร้องเรี ยนมีคาํ สังไม่รับเรื องทีร้องเรี ยนเป็ นการ
ไม่ชอบ ก็ให้มีคาํ สังรับเรื องร้ องเรี ยนไว้พิจารณา แล้วส่ งคําสังนั(นให้คณะอนุ กรรมการพิจารณาร้ องเรี ยน
ดําเนิ นการพิจารณาต่อไป หากเห็ นพิจารณาเห็ นว่าการพิจารณาไม่รับเรื องร้ องเรี ยนเป็ นไปโดยชอบแล้ว
ก็ให้มีคาํ สังยืนตามคําสังเดิม
(2) หากคณะอนุ กรรมการพิจารณาร้องเรี ยนรับเรื องร้องเรี ยนไว้พิจารณาวินิจฉัยออกคําสัง
โดยชอบแล้ว เมือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้ตรวจสํานวนพิจารณาแล้วเห็ นว่าการพิจารณาวินิจฉัย
ออกคําสังของคณะอนุ กรรมการพิจารณาร้ องเรี ยนเป็ นไปตามทางพิจาณาโดยชอบครบถ้วนกระบวนความ
โดยได้พิจาณาวินิจฉัยมีคาํ สังว่าผูถ้ ูกร้องเรี ยนกระทําความผิดตามข้อเท็จจริ งดังทีปรากฏในเรื องทีร้องเรี ยน
จริ ง ก็ ใ ห้ มี ค าํ สั งยื น ตามนั(น แต่ ห ากพิ จ ารณาเห็ น ว่า ผู ้ร้ อ งเรี ย นนํา พยานเข้า สื บ ไม่ ส ม ไม่ มี ข ้อ มู ล เหตุ
ข้อเท็จจริ งปรากฏชัด ให้สิ(นกระแสแห่งความสงสัย หรื อผูถ้ ูกร้องเรี ยนนําพยานเข้าสื บหักล้างแก้ขอ้ กล่าวหา
ได้อย่างแจ้งชัด ต้องยกประโยชน์แห่ งความสงสัยนั(นให้แก่ผูถ้ ูกร้ องเรี ยน โดยให้มีคาํ สังยกคําสังเดิ มของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาร้องเรี ยน และให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ปฏิบตั ิตามข้อ 18.6 ต่อไป
19.3 คําสังของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ถือเป็ นทีสุ ด
19.4 การพิจารณาวินิจฉัยออกคําสังของคณะอนุ กรรมการพิจารณาร้องเรี ยนและคณะอนุ กรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ มิให้มุ่งถึงแต่ผลแห่ งการลงโทษแต่อย่างเดียว แต่ให้คาํ นึ งถึ งการอยูร่ ่ วมกันแบบพึงพาและ
สันติ โดยวิธีเยียวยา แก้ไข ระงับ หรื อหยุดการกระทําอันละเมิดซึ งกันและกันหรื อบุ คคลอืน โดยว่ากล่าว
ตักเตือนกันได้
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หมวด 9
บทกําหนดโทษ
____________
ข้ อ 20 ผูถ้ ูกร้องเรี ยนทีคณะอนุ กรรมการพิจารณาร้องเรี ยนหรื อคณะอนุ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์
มีคาํ สังถึงทีสุ ดว่า มีความผิดตามเรื องทีร้องเรี ยน ให้ลงโทษกรณี กรณี หนึง ดังต่อไปนี(
20.1 ให้รีบดําเนินการแก้ไข เยียวยา ระงับเหตุแห่งการละเมิดภายใน 15 วัน นับตั(งแต่วนั ทีได้รับคําสัง
20.2 ลงข้อความในหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ นขออภัยในกรณี ทีเกิ ดความผิดพลาดในข้อมูลอันเป็ นเท็จ
ภายใน 7 วัน นับตั(งแต่วนั ทีได้คาํ สัง
20.3 เผยแพร่ ขอ้ มูลทางเสี ยงหรื อภาพขออภัยกรณี ทีเกิดความผิดพลาดทางข้อความ ภาพ หรื อเสี ยง
หรื อทางละเมิดอืน ๆ ภายใน 7 วัน นับตั(งแต่วนั ทีได้รับคําสัง
20.4 การลงข้อความและการเผยแพร่ ขอ้ มูลตามข้อ 20.2 และข้อ 20.3 ให้คณะอนุ กรรมการพิจารณา
ร้องเรี ยนหรื อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ระบุจาํ นวนครั(งในคําสังตามพิจารณาเห็นสมควร
ข้ อ 21 หากผูถ้ ูกร้องเรี ยนได้รับทราบคําสังโดยชอบแล้ว ไม่ปฏิบตั ิตามคําสังของคณะอนุ กรรมการ
พิจารณาร้องเรี ยนหรื อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้คณะอนุ กรรมการพิจารณาร้องเรี ยนดําเนิ นการ
กรณี ใดกรณี หนึงดังต่อไปนี(
21.1 ว่ากล่าวตักเตือนเป็ นหนังสื อ
21.2 ภาคทัณฑ์ห้ามออกเสี ยงลงประชามติ เป็ นเวลา 6 เดื อน นับตั(งแต่วนั ที พ้นกําหนดระยะเวลา
ให้ปฏิบตั ิตามคําสัง
21.3 ให้ออกหรื อปลดออกจากการเป็ นสมาชิกหรื อตําแหน่งทีได้รับแต่งตั(ง
21.4 ลบชือออกจากการเป็ นสมาชิก
21.5 ผูป้ ระกอบกิจการหรื อผูป้ ระกอบวิชาชี พ และสมาชิ กทีถูกลบชื อออกจากการเป็ นสมาชิ กสภา
ห้ามสมัครเป็ นสมาชิกภายในระยะ 2 ปี นับตั(งแต่วนั ทีถูกลบชือออก
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บทเฉพาะกาล
…………………….
ข้ อ 22 เมือได้จดทะเบียนจัดตั(งสภาเป็ นทีเรี ยบร้อย ให้ประธานกรรมการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการ
ทั(งหมด เพือจัดทําร่ างกองทุนและเงิ นบํารุ ง และเงิ นฌาปนกิ จสงเคราะห์ เพือให้สมาชิ กแสดงความคิดเห็ น
โดยวาระการประขุมอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี(
(1) กองทุ น การเงิ น และทรั พ ย์สิ น ทุ นประเดิ ม ทุ นสะสม เงิ นอุ ดหนุ น เงิ นบริ จาค เงิ นสมทบ
เงินสนับสนุนทีรัฐจัดหาให้ และดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินของสภา
(2) อัตราเงินบํารุ งสภาทีได้รับจากค่าสมัครสมาชิกแรกเข้า และอัตราเงินบํารุ งรายปี
(3) วิธีก ารเก็ บรั กษา และจํานวนเงิ นในการสังจ่ ายในแต่ ละครั( ง วิธีก ารสังจ่า ย และผูท้ ี มี อาํ นาจ
ลงลายมือชือพร้อมประทับตราในการสังจ่าย
(4) การบริ หารทรัพย์สินของสภา การทําบัญชี การตรวจสอบบัญชี และการชําระบัญชี
(5) สวัสดิการ และค่าตอบแทนอืน ๆ ของพนักงานเจ้าหน้าที
(6) วิธีการเข้าเป็ นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์และการชําระค่าสมาชิก
(7) วิธีการแก้ไขเปลียนแปลงข้อบังคับ
(8) สถานทีตั(งสํานักงานใหญ่ และสถานทีตั(งสํานักงานสาขาเป็ นการถาวร
ข้ อ 23 ให้ระเบียบข้อบังคับนี( มีผลใช้บงั คับนับตั(งแต่วนั ทีนายกสมาคมสภาในฐานะประธานสภา
ทีได้รับการเลือกตั(งจากทีประชุมใหญ่ลงนาม เป็ นต้นไป

( นายนิคม บุญวิเศษ )
ประธานสภาผู้ประกอบวิชาชี พวิทยุกระจายเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์ แห่ งประเทศไทย

