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(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ 
และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีมาตรการเพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ 
และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพ่ือท าหน้าที่จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๘) (๒๔) และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ 
มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และมาตรา ๓๙ ประกอบมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ การจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา 
๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ 
ให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงออกประกาศก าหนดมาตรการเพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต  
ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
การจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม และการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐาน  
ทางจริยธรรมไว้ ดังนี้ 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และ  
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....” 

  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
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“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ รวมถึงผู้มีสิทธิ์หรือได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ และผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ด้วย 

  “ผู้ผลิตรายการ” หมายความว่า นิติบุคคลผู้ที่รับผิดชอบงานการผลิตรายการเพ่ือประโยชน์
ในการเผยแพร่ในกิจการกระจายเสียงและหรือกิจการโทรทัศน์  

“ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์” หมายความว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานในวิชาชีพหรือต้องใช้ความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเกี่ยวเนื่องกับ  
การผลิตรายการและการเผยแพร่รายการอ่ืนๆ ซึ่งไม่ใช่ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ผลิตรายการตามประกาศนี้  

“การรวมกลุ่ม” หมายความว่า การรวมตัวกันของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ หรือ  
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามประกาศนี้ 

“องค์กร” หมายความว่า องค์กรที่เกิดจากการรวมกลุ่มและได้รับการจดแจ้งตามประกาศนี้  

“คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม” หมายความว่า คณะกรรมการซึ่งท าหน้าที่ในการควบคุม
การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพขององค์กรตามประกาศนี้ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

ข้อ ๔  การรวมกลุ่มตามประกาศนี้ แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ 

๔.๑ การรวมกลุ่มในรูปแบบเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นเฉพาะผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ หรือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ 

๔.๒ การรวมกลุ่มในรูปแบบผสม ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้รับใบอนุญาต 
ผู้ผลิตรายการ หรือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 
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ข้อ ๕  ให้ส านักงานมีหน้าที่ในการส่งเสริมผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในการด าเนินการ
ต่อไปนี้ 

๕.๑  การรวมกลุ่มเพื่อจดแจ้งเป็นองค์กรตามประกาศนี้ 
  ๕.๒  การจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กร 
  ๕.๓ การจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมขึ้นในองค์กร 
 
 

หมวด ๒ 
การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการรับจดแจ้งองค์กร 

 
ข้อ  ๖   คณะกรรมการจะให้การรับจดแจ้งกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ หรือ 

ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
 ๖.๑ สมาชิกในกลุ่มจะต้องเป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ หรือผู้ประกอบ

วิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 ๖.๒  สมาชิกของกลุ่มจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
  (๑)   ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดของศาลว่ากระท าผิดกฎหมายว่าด้วย

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และกฎหมายอาญา เว้นแต่ 
พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือเป็นความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐาน
หมิ่นประมาท 

  (๒)   ไม่เคยถูกพิจารณาให้ออก ไล่ออก ขับให้พ้นจากการเป็นสมาชิก หรือ
มีพฤติกรรมลาออกจากองค์กร เมื่อถูกร้องเรียนว่ากระท าผิดมาตรฐานทางจริยธรรม 

 ๖.๓  มีกฎ ระเบียบ หรือมีข้อบังคับในการรวมกลุ่มหรือการจัดตั้งองค์กร 
ที่มีความสอดคล้องกับกฎหมาย 

ข้อ  ๗  การยื่นค าขอให้คณะกรรมการจดแจ้งองค์กรให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๗.๑ ให้กลุ่มของผู้ รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ หรือผู้ประกอบวิชาชีพ

สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์
ขอให้มีการจดแจ้งองค์กรต่อส านักงาน 

 ๗.๒ หนังสือแสดงความประสงค์ตามข้อ ๗.๑ จะต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ชื่อองค์กร 
  (๒) วัตถุประสงค์ขององค์กร 
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  (๓) สถานที่ตั้งขององค์กร 
  (๔) ผู้มีอ านาจกระท าการแทนองค์กร 
 ๗.๓ ในการยื่นหนังสือขอให้จดแจ้งองค์กร ให้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีท่ีกลุ่มเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ให้แนบหนังสือหรือเอกสาร
รับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันที่มีการยื่นขอจดแจ้ง 

กรณีไม่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ให้แนบหนังสือการรวมกลุ่มและหนังสือ
แสดงความยินยอมให้สมาชิกรายใดรายหนึ่งเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนสมาชิกรายอ่ืนๆในกลุ่มในการ
ด าเนินการใดๆของกลุ่ม  

 
  (๒) ทะเบียนหรือรายชื่อสมาชิกของกลุ่ม พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล 
  (๓) ข้อบังคับของกลุ่ม ซึ่งมีสาระส าคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับการก าหนด

โครงสร้างและการบริหารจัดการกลุ่ม   
  (๔) แผนการพัฒนากลุ่มหรือการพัฒนาวิชาชีพของสมาชิกในกลุ่ม 
  (๕) รายชื่อคณะกรรมการบริหารองค์กรพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน และแบบรับรองความเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศ
ก าหนด 

 ทั้งนี้ ให้มีการรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐานดังกล่าวทุกแผ่น 
ข้อ  ๘ คณะกรรมการบริหารองค์กรจะต้องประกอบด้วยผู้แทนของสมาชิกในองค์กร 

บุคคลภายนอก ในสัดส่วนที่มีนัยส าคัญต่อผลการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ กรรมการบริหารองค์กรจะต้อง 
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

   ๘.๑  ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของผู้รับใบอนุญาต 

   ๘.๒  ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการสถานี  

ข้อ  ๙   เมื่อส านักงานได้รับค าขอและตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ก าหนด ให้ส านักงานเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพ่ือรับจดแจ้งเป็นองค์กรตามประกาศนี้ และให้
ส านักงานประกาศเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรในระบบสารสนเทศของส านักงาน 

  ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดให้ส านักงาน 
ให้ค าแนะน า ให้ความชว่ยเหลือตามสมควรเพ่ือให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องจนสามารถจดแจ้งได้แลว้เสร็จ  
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  ข้อ ๑๐ ในกรณีที่องค์กรขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อ ๖ หรือกระท าการหรือ 
มีพฤติการณ์อันเป็นเหตุให้ถูกระงับการให้การสนับสนุนตามประกาศนี้ อาจเป็นเหตุให้คณะกรรมการมีมติ 
ให้เพิกถอนการจดแจ้งตามประกาศนี้ได ้

 

หมวด ๓  
หน้าที่ขององค์กร 

 
ข้อ ๑๑  องค์กรมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนและก ากับดูแลให้สมาชิกปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐาน
จริยธรรมแห่งวิชาชีพที่องค์กรประกาศก าหนด  

๑๑.๒ พัฒนามาตรฐานจริยธรรมขององค์กรให้มีความครบถ้วนครอบคลุมทุกด้าน
และสอดคล้องกับพัฒนาการความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

๑๑.๓ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับให้มีความทันสมัยเพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อการพิจารณาเรื่องร้องเรียนแก่ผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๑.๔ ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงรักษาไว้ซึ่งเกียรติของวิชาชีพและของสมาชิก 
๑๑.๕  ช่วยเหลือ แนะน าเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอ่ืน 

ในเรื่องที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และการรู้เท่าทันสื่อ 
๑๑.๖  ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อสาธารณะรวมถึงการอ านวย

ความสะดวกแก่บุคคลโดยทั่วไปให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆดังต่อไปนี้ 
                  (๑) รายละเอียดขององค์กร เช่น ชื่อ สถานที่ตั้ง เป็นต้น 
                  (๒) ข้อมูลของสมาชิกในองค์กร และคณะกรรมการผู้บริหารองค์กร 
    (๓) มาตรฐานทางจริยธรรมที่องค์กรประกาศใช้บังคับกับสมาชิก 
   ๑๑.๗ ควรจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะรวมถึงการอ านวยความสะดวก
แก่บุคคลโดยทั่วไปให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆดังต่อไปนี้ 
    (๑)  รายงานทางการเงินซึ่งปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของรายได้ ผู้ให้
การสนับสนุนการบริหารงาน รายจ่าย บัญชีทรัพย์สิน เป็นต้น 
    (๒) รายชื่อคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
ที่คณะกรรมการให้การจดแจ้ง 
    (๓) รายงานผลการด าเนินการ ประจ าปีภายใน ๓ เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
รอบบัญชี หรือสิ้นปีปฏิทิน 
                  (๔) รายงานผลการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมจริยธรรม
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีค าวินิจฉัย 
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  ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอ านาจกระท าการแทนองค์กร หรือสถานที่ตั้งของ
องค์กร หรือชื่อขององค์กร ให้องค์กรด าเนินการแจ้งส านักงานภายในสิบห้าวัน  ในกรณีที่องค์กรประสงค์ 
จะเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารองค์กร จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยบุคคลที่จะเป็นกรรมการบริหารจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศ หากตรวจสอบพบว่าบุคคล
ดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด ให้ส านักงานแจ้งให้องค์กรด าเนินการแก้ไข  

  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิก หรือสมาชิกรายใดขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด ให้องค์กร
ปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กรเพื่อให้ส านักงานสามารถเรียกดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ 

ให้ส านักงานด าเนินการประกาศเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงข้อมูลขององค์กรข้างต้นในระบบ
สารสนเทศของส านักงาน   

หมวด ๔ 
การจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม 

 
  ข้อ  ๑๓  การจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรนอกจากจะต้องมีการค านึงถึงการ
คุ้มครองการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะของประชาชนและการคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพ 
ขององค์กรและจะต้องสอดคล้อง กับแนวทางหรือมาตรฐานทางจริยธรรมที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้ 

             มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่งจะต้องสามารถใช้กับการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์หรือการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของสมาชิกทุกรายในกลุ่มโดยสมาชิกในองค์กรจะต้อง
มีส่วนร่วมหรือให้ความยินยอมที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น   

  ข้อ  ๑๔  ให้องค์กรพิจารณาทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์หรือการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ  
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นประจ าทุกปี 
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หมวด ๕ 

การจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมเพื่อก ากับดูแลกันเอง 

 

ข้อ  ๑๕ ให้องค์กรจัดตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม” 
ที่ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในสัดส่วนที่เหมาะสม
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่องค์กรได้รับการจดแจ้ง 

ข้อ  ๑๖ กรรมการควบคุมจริยธรรมต้องมีก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก
ต าแหน่ง ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีองค์กรก าหนด 

กรรมการควบคุมจริยธรรมซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
กรรมการควบคุมจริยธรรมซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน และให้ถือว่าการด าเนินการใดๆ 
ของคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมดังกล่าวในระหว่างนั้น มีผลสมบูรณ์ 

ข้อ  ๑๗ คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม มีหน้าที่อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

๑๗.๑ ก าหนดขั้นตอนและวิธีการรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากสมาชิกและ
ผู้บริโภค เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ 

๑๗.๒ ก าหนดวิธีการและขั้นตอนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๔๐  
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระยะเวลาในการ
แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ตลอดจนวิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการแจ้งผลการ
ร้องเรียนต่อผู้ร้องเรียนด้วย 

๑๗.๓ จัดให้มีมาตรการในการเยียวยาความเสียหายหรือการบรรเทาทุกข์จาก 
ข้อร้องเรียน และมาตรการการบังคับหรือบทลงโทษแก่สมาชิกท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น 

ข้อ  ๑๘  องค์กร จะต้องจัดท ารายงานผลการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของ
องค์กร ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน แนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียนผลการพิจารณา
และมาตรการในการเยียวยาหรือบรรเทาทุกข์จากข้อร้องเรียนเป็นอย่างน้อย เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถ
ด าเนินการตรวจสอบได้ และจะต้องมีช่องทางการเปิดเผยต่อสาธารณะเพ่ือทราบ 

 
 

หมวด ๖  
การได้รับและการเพิกถอนการสนับสนุน 

 
ข้อ  ๑๙  การสนับสนุนตามประกาศนี้ ได้แก่ 

   ๑๙.๑  การให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขององค์กรจากเงินกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ 
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ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ก าหนด  
   ๑๙.๒  การให้การสนับสนุนหรือการให้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา
วิชาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ข้อ ๒๐ องค์กรที่อาจได้รับการสนับสนุนตามข้อ ๑๙ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและ 
ได้ปฏิบัติตามที่ก าหนดในประกาศนี้ รวมถึงได้จัดท าและได้รับการรับรองมาตรฐานทางจริยธรรมแล้ว องค์กร
ดังกล่าวจะต้องมสีถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และมีจ านวนสมาชิก ดังนี้ 

๒๐.๑   องค์กรตามข้อ ๔.๑ ที่เป็นการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต จะต้องมีจ านวน
สมาชิกไม่น้อยกว่า ๕ ราย และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผู้รับใบอนุญาตที่มีลักษณะและประเภทของ
การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เดียวกัน   

๒๐.๒   องค์กรอ่ืน ๆ จะต้องมีจ านวนสมาชิกไม่น้อยกว่า ๒๐ ราย ทั้งนี้ ในกรณี 
ที่สมาชิกแต่ละรายมีความเกี่ยวข้องกันในฐานะคู่สมรส เครือญาติทั้งโดยสายโลหิตหรือโดยการสมรส นายจ้าง
ลูกจ้าง หรือเป็นนิติบุคคลในเครือหรือมีผู้บริหารรายเดียวกัน หรือมีคณะผู้บริหารมากกว่ากึ่งหนึ่งเป็นบุคคล
เดียวกัน ให้นับรวมเป็น ๑ ราย 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่องค์กรยังไม่ได้ด าเนินการให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อ ๒๐ สมาชิก 
ในองคก์รอาจได้รับการสนับสนุนตามข้อ ๑๙.๒ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้ คณะกรรมการอาจเพิกถอนการให้การสนับสนุน 
ตามประกาศนี้ได ้

๒๒.๑  องค์กรขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในข้อ ๒๐  
๒๒.๒  องค์กรไม่ด าเนินการพิจารณาหรือประวิงการพิจารณาเรื่องร้ องเรียน               

ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑  
โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร 

๒๒.๓  องค์กรไม่ด าเนินการจัดให้มีคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพภายในระยะเวลาหนึ่งปี โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร 

๒๒.๔  องค์กรกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศนี้  
๒๒.๕  คณะกรรมการบริหารกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่น

ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมมีมติให้เรียกเงิน
สนับสนุนตามข้อ ๑๙ คืน อันเนื่องมาจากมีการใช้จ่ายเงินโดยผิดวัตถุประสงค์หรือมีพฤติการณ์ทุจริต 

ข้อ ๒๓ ห้ามมิให้องค์กรที่ถูกเพิกถอนการได้รับการสนับสนุนตามประกาศนี้ มีสิทธิได้รับการ
สนับสนุนตามประกาศนี้อีก จนกว่าจะล่วงพ้นก าหนดระยะเวลาสามปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนการได้รับการ
สนับสนุน   
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                                          ภาคผนวก 
 

มาตรฐานจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

 แนวปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ธ ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณและจริยธรรม และเป็นหลักประกันว่าผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงองค์กรวิชาชีพ
จะธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และความรับผิดชอบ จึงก าหนดให้มีหลักการจริยธรรมขั้นต่ าในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างน้อย ๘ หลักการ ดังนี้ 

๑. ตระหนักถึงข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้อง เที่ยงตรง ครบถ้วน สมดุล และเป็นธรรม 

๒. ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคลสิทธิในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงข้อมูลส่วนตัว 

๓. ตระหนักถึงความอิสระทางวิชาชีพความรับผิดชอบต่อสังคม ผลกระทบต่อผู้บริโภค 

๔. เคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 

๕. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติเพ่ือสร้างสรรค์สังคม
ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๖. ปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยงและเด็กท่ีปรากฏในสื่อ 

๗. ให้พ้ืนที่สาธารณะ ข่าวสารสาธารณะในเหตุการณ์สาธารณะที่ส าคัญ 

๘. ระมัดระวังการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง 

  

 


