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  โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน 
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มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน พ.ศ. ....” 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใ้ช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สื่อมวลชน” หมายความว่า สื่อหรือช่องทางท่ีน าข่าวสาร สาร หรือเนื้อหาสาระทุกประเภท

ไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล 
หรือในรูปอื่นใดที่สามารถสื่อความหมายให้ประชาชนทราบได้เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดท า
สื่อมวลชนที่ด าเนินการเพ่ือใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตนโดยมิได้มุ่งแสวงหาก าไร  

“สื่อดิจิทัล” หมายความว่า สื่อมวลชนที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเผยแพร่สู่
ประชาชน 

“จริยธรรมสื่อมวลชน” หมายความว่า การประพฤติปฏิบัติทางวิชาชีพสื่อมวลชนตาม
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

“ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพเป็นปกติธุระ 
ในการรวบรวม รายงาน วิเคราะห์ สร้างสรรค์วิธีการน าเสนอ หรือก ากับดูแลเนื้อหาของสื่อมวลชน 

“องค์กรสื่อมวลชน” หมายความว่า บุคคลไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตามที่ประกอบ
กิจการสื่อมวลชน 



๒ 
 

“องค์กรวิชาชีพ” หมายความว่า คณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตามท่ีมี
วัตถุประสงค์และด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชนที่ไม่ได้รับการจดแจ้งตามมาตรา ๑๑  

“องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน” หมายความว่า คณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตามท่ีมี
วัตถุประสงค์และด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชนที่ได้รับการจดแจ้งตามมาตรา ๑๑ แล้ว  

“สภา” หมายความว่า สภาวิชาชีพสื่อมวลชน 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน 
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาชีพ

สื่อมวลชน 
“กรรมการสรรหา” หมายความว่า กรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานสภาวิชาชีพสื่อมวลชน 

 
มาตรา ๔  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 

การคุ้มครองเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 
   

 
  มาตรา ๕  ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดง
ความคิดเห็นตามจริยธรรมสื่อมวลชน แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน โดยต้องเคารพและไม่ปิดก้ันความเห็นต่างของบุคคลอ่ืน 
  ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิปฏิเสธการปฏิบัติตามค าสั่งใดที่จะมี
ผลให้เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชนโดยมิให้ถือว่าเป็นการขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชา แต่การใช้สิทธิดังกล่าว
ต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วย  
 

หมวด ๒ 
สภาวิชาชีพสื่อมวลชน 

   
 
มาตรา ๖  ให้มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร

หรือการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และก ากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 
องค์กรสื่อมวลชน องค์กรวิชาชีพ และองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนในการปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชนและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมสื่อมวลชนและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน  

ให้สภาประกอบด้วยองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน และมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 
 
 



๓ 
 

  มาตรา ๗  สภามีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) รับจดแจ้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 
  (๒) ส่งเสริมการคุ้มครองเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน 
  (๓) ติดตามดูแลการท าหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน องค์กรสื่อมวลชน  
องค์กรวิชาชีพ และองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนให้เป็นไปตามจริยธรรมสื่อมวลชน 
  (๔) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและก ากับดูแลกันเองขององค์กรสื่อมวลชน องค์กรวิชาชีพ  
และองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน และส่งเสริมให้องค์กรสื่อมวลชนจัดให้มีกลไกการก ากับดูแลจริยธรรมสื่อมวลชน
ภายในองค์กร 
  (๕) สนับสนุนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนในการเสริมสร้างจริยธรรมสื่อมวลชนและยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน  
  (๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบสื่อมวลชน และการรอบรู้เรื่องสื่อ 
  (๗) เปน็ตัวแทนของผูป้ระกอบวชิาชีพสื่อมวลชนและองค์กรสื่อมวลชนของประเทศไทย 
  (๘) ให้ความชว่ยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและองค์กร ในกรณีถูกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
หรือถูกด าเนินคดีเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ 

          (๙) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานหรือบุคคลใดเก่ียวกับการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 

 (๑๐) หน้าที่อื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
  มาตรา ๘  สภามีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม 
  (๒) เงินที่ได้รับการจัดสรรตามมาตรา ๙ 
  (๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่าย 
  (๔) รายได้และผลประโยชน์อันได้มาจากการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของสภา 
  (๕) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความเป็นอิสระในการด าเนินงานตาม
หน้าที่และอ านาจของสภา 
    (๖) รายได้อ่ืนใดที่เป็นของสภา 
  (๗) ดอกผลของรายได ้
   
  มาตรา ๙  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พิจารณาจัดสรรเงินจาก
กองทุนดังกล่าวให้แก่สภาเพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินงานของสภาเป็นรายปีตามที่สภาร้องขอตามความจ าเป็น 
แต่ไม่น้อยกว่าปีละยี่สิบห้าล้านบาท ทั้งนี้ โดยให้ถือว่าการจัดสรรดังกล่าวเป็นวัตถุประสงค์ของกองทุนนั้นด้วย 
 
  มาตรา ๑๐  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ประธานกรรมการมีอ านาจกระท าการ
แทนสภา  ในการนี้ประธานกรรมการอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้กรรมการหรือพนักงานของส านักงาน
กระท าการแทนตนเฉพาะในกิจการใดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อบังคับของสภาก็ได้ 



๔ 
 

 
  มาตรา ๑๑  องค์กรวิชาชีพใดประสงค์จะมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหรือขอรับ 
การส่งเสริมหรือสนับสนุนจากสภาตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นค าขอจดแจ้งต่อสภา  
  ให้สภารับจดแจ้งองค์กรวิชาชีพตามวรรคหนึ่งได้เมื่อองค์กรวิชาชีพนั้นมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับวิชาชีพสื่อมวลชน 
  (๒) มีสมาชิกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือองค์กรสื่อมวลชนไม่น้อยกว่าจ านวนที่สภา
ก าหนด 
  (๓) มีข้อบังคับหรือข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมสื่อมวลชนที่ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรม
สื่อมวลชนที่สภาก าหนด 
  (๔) ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
  (๕) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์เป็นรายปีต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า
สามปี โดยรายงานดังกล่าวต้องมีรายการอย่างน้อยตามที่สภาก าหนด 
  การรับจดแจ้งองค์กรวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของสภา 
  เมื่อสภารับจดแจ้งองค์กรวิชาชีพใดแล้ว ให้ออกใบรับการจดแจ้งไว้เป็นหลักฐาน  
การรับจดแจ้งนั้นมีผลตั้งแต่วันที่ออกใบรับการจดแจ้งเป็นต้นไป 
  ให้สภาประกาศชื่อองค์กรวิชาชีพที่ได้รับการจดแจ้งให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  การรับจดแจ้งให้มีผลตลอดไปจนกว่าสภาจะเพิกถอนหรือผู้จดแจ้งจะขอยกเลิก 
 
  มาตรา ๑๒  องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนมีสิทธิ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือในการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการท าหน้าที่
ของสื่อมวลชน หรือการส่งเสริมจริยธรรมสื่อมวลชนตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  (๒) ได้รับการส่งเสริมหรือรับรองให้เข้าร่วมประชุมในฐานะตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน หรือสมัครเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพด้านสื่อมวลชน 
  (๓) สิทธิคัดเลือกผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๕ (๑) (ง) 
และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) และ (๔) 
  (๔) สิทธิประโยชน์อื่นตามที่ก าหนดในข้อบังคับของสภา 
 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน 

   
 
  มาตรา ๑๓  ให้มีคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ประกอบด้วย  
  (๑) กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน จ านวนห้าคน 
  (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนห้าคน ซึ่งสรรหาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ด้านวิชาการสื่อสารมวลชน ด้านกฎหมาย ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
ด้านละหนึ่งคน และจากผู้เคยประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนอิสระหนึ่งคน 



๕ 
 

  (๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานของส านักงานเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
  มาตรา ๑๔  กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนตามมาตรา ๑๓ (๑) และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๓ (๒) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  ก. คุณสมบัติ 
      (๑) มีสัญชาติไทย 
      (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีและไม่เกินเจ็ดสิบปี 

ข. ลักษณะต้องห้าม 
      (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
      (๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง 
      (๓) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ 
      (๔) เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่กรณีเป็นกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๑) 
      (๕) ติดยาเสพติดให้โทษ 
      (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
      (๗) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงท่ีสุด หรือมีการรอการลงโทษ  
เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ 
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
      (๘) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือเพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการ 
      (๙) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือเพราะ
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน 
      (๑๐) เคยถูกถอดถอนจากต าแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ  
      (๑๑) เคยถูกคณะกรรมการมีมติให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๙ (๔) 
      (๑๒) เคยถูกวินิจฉัยอันถึงที่สุดว่ากระท าการฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชน   
 
  มาตรา ๑๕  การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนตามมาตรา ๑๓ 
(๑) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๓ (๒) ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย  
       (ก) คณบดี หัวหน้าภาควิชา หรือผู้แทนคณะหรือภาควิชาด้านนิเทศศาสตร์หรือ
สื่อสารมวลชนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มิใช่มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
คัดเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน 
       (ข) คณบดี หัวหน้าภาควิชา หรือผู้แทนคณะหรือภาควิชาด้านนิเทศศาสตร์หรือ
สื่อสารมวลชนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คัดเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน 



๖ 
 

       (ค) คณบดี หัวหน้าภาควิชา หรือผู้แทนคณะหรือภาควิชาด้านนิเทศศาสตร์หรือ
สื่อสารมวลชนในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน คัดเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน 
       (ง) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนด้านสื่อหนังสือพิมพ์ ด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์  
ด้านสื่อออนไลน์ ซึ่งแต่ละด้านคัดเลือกกันเองให้เหลือด้านละหนึ่งคน 
       (จ) ผู้แทนสหพันธ์องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค จ านวนหนึ่งคน 
       (ฉ) ผู้แทนสภาทนายความ จ านวนหนึ่งคน 
       (ช) ผู้แทนกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม จ านวนหนึ่งคน 
  (๒) ในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ให้สมาชิกขององค์กรวิชาชีพ
สื่อมวลชนในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้ คัดเลือกกันเองให้เหลือผู้แทนกลุ่มละสองคน 
       (ก) กลุ่มสภาวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ประกอบด้วย สมาชิกขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์และด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและวิชาชีพประเภทหนังสือพิมพ์ 
       (ข) กลุ่มสภาวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ ประกอบด้วย สมาชิกขององค์กรวิชาชีพ
สื่อมวลชนซึ่งมีวัตถุประสงค์และด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมและวิชาชีพประเภทวิทยุและโทรทัศน์ 
       (ค) กลุ่มสภาวิชาชีพสื่อออนไลน์ ประกอบด้วย สมาชิกขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์และด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและวิชาชีพประเภทสื่อออนไลน์ 
       (ง) กลุ่มสมาคมวิชาชีพระดับชาติ ประกอบด้วย สมาชิกขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์และด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชนแก่สมาชิกทั่วประเทศ 
       (จ) กลุ่มสมาคมวิชาชีพระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
ซึ่งมีวัตถุประสงค์และด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชนแก่สมาชิกในท้องถิ่น 
  (๓) ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนตาม
มาตรา ๑๓ (๑) จากรายชื่อผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนตาม (๒) ด้วยการคัดเลือกให้เหลือกลุ่มละหนึ่งคน 

          (๔) ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๓ (๒)  
จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการสื่อสารมวลชน ด้านกฎหมาย ด้านสิทธิมนุษยชน  
และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านละหนึ่งคน และจากผู้ที่เคยประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือ 
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนอิสระหนึ่งคน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของสภา  
  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ วิธีการเสนอชื่อการคัดเลือกกันเองตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของสภา 
  กรรมการสรรหาจะได้รับการเสนอชื่อหรือได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการหรือ
กรรมการมิได้ 
  การคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด  
แต่การลงคะแนนต้องกระท าโดยวิธีลงคะแนนลับและผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
  เมื่อคณะกรรมการสรรหาได้คัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือก
ทั้งหมดประชุมร่วมกันเพ่ือเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และรองประธานกรรมการคนหนึ่ง 



๗ 
 

  ให้ประธานกรรมการสรรหาแจ้งชื่อประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ 
พร้อมด้วยหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม ตลอดจนหนังสือแสดงความยินยอมของ
บุคคลดังกล่าวต่อสภาเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
  เมื่อมีเหตุท าให้ต้องมีการเลือกบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหามี
หน้าที่สรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคณะกรรมการสรรหา 
  ในกรณีที่ไม่มีกรรมการสรรหาในต าแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ากรรมการ
สรรหาที่เหลืออยู่นั้นมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่  
 
  มาตรา ๑๖  ผู้มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒)  
และ (๔) ได้แก่ องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 
   
    มาตรา ๑๗  ในกรณีที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับการรับจดแจ้งหรือไม่รับจดแจ้งเป็น 
องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน การสรรหา หรือการคัดเลือกกรรมการต่อศาลปกครอง การฟ้องคดีดังกล่าว 
ไม่เป็นเหตุให้ระงับหรือชะลอการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการรับจดแจ้งหรือไม่รับจดแจ้ง การสรรหา 
หรือการคัดเลือกกรรมการ และมิให้น ามาตรการหรือวธิีการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับ เมื่อศาลปกครองมีค าพิพากษาหรือค าสั่งใดอันเป็นที่สุดแลว้  
ให้ด าเนินการไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น แต่ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินการใดทีไ่ด้ด าเนินการไปก่อนแล้ว 
 
  มาตรา ๑๘  กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนตามมาตรา ๑๓ (๑) และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๓ (๒) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ประธานกรรมการสรรหาแจ้ง
ต่อสภาตามมาตรา  ๑๕ วรรคหก และอาจได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
  ให้กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนตามมาตรา ๑๓ (๑) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๑๓ (๒) ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่ง
ได้รับการสรรหาใหม่เข้ารับหน้าที่ 
 
  มาตรา ๑๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
ตามมาตรา ๑๓ (๑) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๓ (๒) พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ 
  (๔) คณะกรรมการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ 
  ในกรณีที่กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนตามมาตรา ๑๓ (๑) และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๓ (๒) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่
เหลืออยู่ เว้นแต่จะมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
  ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  
ให้กรรมการทีเ่หลืออยู่เลือกกรรมการคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการไปพลางก่อนจนกว่าจะมีประธาน
กรรมการคนใหม่ 



๘ 
 

  มาตรา ๒๐  ในกรณีที่กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนตามมาตรา ๑๓ (๑)  
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๓ (๒) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการสรรหากรรมการ 
คนใหม่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทน และให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของ
กรรมการผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณีท่ีมีวาระเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งปีจะไม่ด าเนินการสรรหาก็ได้ 
  ในกรณีที่เป็นการสรรหากรรมการเพ่ือแทนประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ  
ให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการแทนประชุมร่วมกับกรรมการที่มีอยู่เพ่ือคัดเลือกกันเองเป็นประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ 
   
  มาตรา ๒๑  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุม  
  มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
  ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิ 
เข้าร่วมประชุม 
 
  มาตรา ๒๒  คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) บริหารกิจการและด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของสภาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  (๒) ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสื่อมวลชนของสภาซึ่งเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล 
  (๓) พิจารณาการขอจดแจ้งและเพิกถอนการจดแจ้งขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 
  (๔) พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีท่ีมีการละเมิดเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือ
องค์กรสื่อมวลชน และพิจารณามาตรการในการแก้ไขหรือเยียวยา 
  (๕) พิจารณาอุทธรณ์คัดค้านผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรม  
  (๖) พิจารณารับรองหลักสูตรหรือการฝึกอบรมในเรื่องที่เก่ียวกับการคุ้มครองหรือส่งเสริม
จริยธรรมสื่อมวลชน 
  (๗) ควบคุมดูแลการบริหารงานของส านักงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  (๘) ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของสภา เพื่อก าหนดเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
  (ก) อัตราค่าธรรมเนียมการรับจดแจ้งและค่าบ ารุงต่าง ๆ  
  (ข) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการจริยธรรม คณะกรรมการสรรหา 
คณะอนุกรรมการ คณะท างาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ 
  (ค) วิธีการประชุมใหญ่ของสภา  
  (ง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนจากสภา 
  (จ) ก าหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
  (๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 
 



๙ 
 

  มาตรา ๒๓  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ในเรื่องใดตามที่ได้รับมอบหมาย  
  การประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่สภาก าหนด 
 
   มาตรา ๒๔  ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่ของสภาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพ่ือ
รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปีและฐานะการเงินของสภาและรับฟังความคิดเห็นขององค์กรวิชาชีพ
สื่อมวลชน 
   

หมวด ๔ 
ส านักงานสภาวิชาชีพสื่อมวลชน 

   
 
  มาตรา ๒๕  ให้คณะกรรมการจัดให้มีส านักงานสภาวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อท าหน้าที่
รับผิดชอบงานธุรการและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาและคณะกรรมการจริยธรรม  
และหน้าที่อ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้หรือที่คณะกรรมการก าหนด 
  โครงสร้างของส านักงาน การบริหารส านักงาน การจ้างและการเลิกจ้างพนักงาน เงินเดือน 
ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์อื่นของบุคลากร และการอ่ืนอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 
  มาตรา ๒๖  ให้ส านักงานจัดท างบดุล งบการเงิน และบัญชีท าการของสภาส่งผู้สอบบัญชี
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ในทุกรอบปีงบประมาณ ให้ผู้สอบบัญชีอิสระที่สภาแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสภาโดยจัดท า
เป็นรายงานและให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด 
และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด  

 
  มาตรา ๒๗  ให้ส านักงานจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการ เพ่ือคณะกรรมการ
น าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสภา และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
  รายงานตามวรรคหนึ่งให้มีรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรา ๒๖ วรรคสองด้วย 
 

หมวด ๕ 
จริยธรรมสื่อมวลชน 

    
 

  มาตรา ๒๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๙ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและองค์กรสื่อมวลชนต้อง
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนตามที่องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น ๆ ก าหนด  



๑๐ 
 

  ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่มิได้สังกัดองค์กรสื่อมวลชน หรือสังกัดองค์กรสื่อมวลชนแต่
องค์กรสื่อมวลชนนั้นมิได้เป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่
สภาก าหนด 
 
  มาตรา ๒๙  จริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนที่องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนก าหนดต้องไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมสื่อมวลชนที่สภาก าหนด  
 

มาตรา ๓๐  มาตรฐานทางจริยธรรมสื่อมวลชนที่สภาก าหนดตามมาตรา ๒๙ อย่างน้อยต้องมี
รายละเอียดเกี่ยวกับจริยธรรมในเรื่อง ดังต่อไปนี้  

(๑) การเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
(๒) การเสนอข้อเท็จจริงด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนรอบด้าน และเป็นธรรม  
(๓) การให้ความเป็นธรรมแก่บคุคลซึ่งได้รับผลกระทบจากการเสนอข่าวหรือการแสดงความคิดเห็น 
(๔) การเคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของ

ผู้เกี่ยวข้องในข่าวหรือในการแสดงความคิดเห็น  
(๕) ความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพสื่อมวลชนและการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
(๖) การปกป้องและปฏิบัติต่อแหล่งข่าวอย่างเป็นธรรม 
(๗) มาตรการที่จะด าเนินการในกรณีท่ีผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือองค์กรสื่อมวลชน

เสนอข่าวหรือแสดงความคิดเห็นโดยฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามจริยธรรมสื่อมวลชน  
การจัดท าและการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรฐานทางจริยธรรมสื่อมวลชน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ของสภา 
มาตรฐานทางจริยธรรมสื่อมวลชนเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 

  มาตรา ๓๑  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน มีโทษดังต่อไปนี้ 
  (๑) ตักเตือน 
  (๒) ภาคทัณฑ์ 
  (๓) ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
    มาตรา ๓๒  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน ให้มีคณะกรรมการจริยธรรมคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจริยธรรม
จ านวนเจ็ดคนซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความเที่ยงธรรมและซื่อสัตย์สุจริต และเป็นผู้มีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ จากบุคคล ดังต่อไปนี้ 
  (๑) กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนตามมาตรา ๑๓ (๑) จ านวนหนึ่งคน 
  (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๓ (๒) จ านวนหนึ่งคน 
  (๓) ผู้แทนนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน จ านวนหนึ่งคน 
  (๔) ผู้แทนองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค จ านวนหนึ่งคน 
  (๕) ผู้แทนสภาทนายความ จ านวนหนึ่งคน 
  (๖) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน จ านวนสองคน 



๑๑ 
 

  การได้มาซึ่งกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของสภา  
 
  มาตรา ๓๓  กรรมการจริยธรรมมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับ 
การแต่งตั้ง และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
  ให้กรรมการจริยธรรมซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการ
จริยธรรมใหม่จะได้รับการแต่งตั้ง 
 
  มาตรา ๓๔  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการจริยธรรมพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒ 
(๓) พ้นจากต าแหน่งกรรมการ ในกรณีเป็นกรรมการจริยธรรมตามมาตรา ๓๒ (๑) หรือ (๒) 
(๔) พ้นจากความเป็นผู้แทนตามมาตรา ๓๒ (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แล้วแต่กรณี 
(๕) คณะกรรมการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการที่

ด ารงต าแหน่งอยู่ 
ในกรณีที่ต าแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการจริยธรรมแทน

ต าแหน่งที่ว่าง และให้กรรมการจริยธรรมซึ่งได้รับแต่งตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่ง
ตนแทน 

ในกรณีที่มีกรรมการจริยธรรมไม่ครบจ านวนตามมาตรา ๓๒ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้กรรมการ
เท่าท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ เว้นแต่จะมีกรรมการจริยธรรมเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน 

 
มาตรา ๓๕  ให้น าความในมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการจริยธรรม

ด้วยโดยอนุโลม 
 

  มาตรา ๓๖  คณะกรรมการจริยธรรมมีหน้าที่และอ านาจในการตรวจสอบและพิจารณา
เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน และสั่งลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือ
องค์กรสื่อมวลชนที่กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชนตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓๑ 

มติในการลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือองค์กรสื่อมวลชนที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
จริยธรรมสื่อมวลชน ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการจริยธรรมเท่าท่ีมีอยู่ 

 
  มาตรา ๓๗  คณะกรรมการจริยธรรมอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมเพื่อช่วยในการ
ตรวจสอบและพิจารณาเบื้องต้นได้ และเมื่อคณะอนุกรรมการจริยธรรมด าเนินการเสร็จแล้ว ให้เสนอเรื่อง
พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
  คณะอนุกรรมการจริยธรรมต้องประกอบด้วยกรรมการจริยธรรมอย่างน้อยสองคน และ
อนุกรรมการอ่ืนซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๓๘ ตามจ านวนที่เห็นสมควร  ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในข้อบังคับของสภา 



๑๒ 
 

ให้น าความในมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการจริยธรรมด้วย 
โดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๓๘  ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือองค์กร
สื่อมวลชน อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
หรือองค์กรสื่อมวลชนดังกล่าวเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ให้มีสิทธิร้องเรียนต่อองค์กรวิชาชีพ
สื่อมวลชน เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามข้อบังคับขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น  
   ในกรณีที่องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งหรือด าเนินการแล้ว แต่ผู้ได้รับ
ความเสียหายไม่เห็นด้วยกับความเห็นขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนดังกล่าว ให้มีสิทธิอุทธรณ์  
ต่อคณะกรรมการจริยธรรมได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 
หรือเมื่อพ้นระยะเวลาการพิจารณาตามข้อบังคับขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น    
  การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
  ในการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรม หากเห็นว่า การด าเนินการขององค์กรวิชาชีพ
สื่อมวลชนต่ ากว่ามาตรฐานหรือไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในจริยธรรมสื่อมวลชน ให้แจ้งต่อองค์กรวิชาชีพ
สื่อมวลชนเพ่ือพิจารณาทบทวน 
  ในกรณีที่องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ด าเนินการให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในจริยธรรมสื่อมวลชนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการจริยธรรมก าหนด ให้
คณะกรรมการจริยธรรมเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเพิกถอนการจดแจ้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น และ
เมื่อมีการเพิกถอนการจดแจ้งแล้วให้คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นได้ 
  ในกรณีที่มีการฟ้องศาลปกครองโต้แย้งการเพิกถอนการจดแจ้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนตาม
วรรคห้า ไม่เป็นการตัดอ านาจของคณะกรรมการจริยธรรมที่จะพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์นั้น 
 
  มาตรา ๓๙  เมื่อมีผู้ร้องเรียนหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการจริยธรรม
ว่าการด าเนินการขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมสื่อมวลชนหรือไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดในจริยธรรมสื่อมวลชน ให้คณะกรรมการจริยธรรมด าเนินการตรวจสอบ และให้น าความในมาตรา ๓๓ 
วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 
    มาตรา ๔๐  ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 
หรือองค์กรสื่อมวลชน อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน และไม่ว่า 
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือองค์กรสื่อมวลชนนั้นจะเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพหรือไม ่ให้มีสิทธิร้องเรียน
ต่อคณะกรรมการจริยธรรมได้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงความเสียหาย แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่
วันที่เกิดเหตุ 
   การร้องเรียนและการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
  เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไปและทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  



๑๓ 
 

  ผู้ใดน าค าวินิจฉัยตามวรรคสามไปเผยแพร่ไม่ว่าในทางใด ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดทั้งในทางอาญา
หรือทางแพ่ง 
 
    มาตรา ๔๑  เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาสอบสวนแล้ววินิจฉัยมีการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (๑) แจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือองค์กรสื่อมวลชนด าเนินการแก้ไข หรือ 
  (๒) มีค าสั่งลงโทษตามที่ก าหนดในมาตรา ๓๑  
  การพิจารณาสั่งลงโทษตาม (๒) ให้ค านึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมของการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชนและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้น และเมื่อลงโทษแล้วอาจสั่งให้
เยียวยาเพื่อบรรเทาความเสียหายตามควรแก่กรณีด้วยก็ได้ 
  การลงโทษตาม (๒) ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้เสียหายในการด าเนินคดีตามสิทธิของตน 
  ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาสอบสวนแล้ววินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน ให้สั่งยกค าร้อง 
  การออกค าสั่งตามวรรคหนึ่งหรือการยกค าร้องตามวรรคสี่ ให้ประธานกรรมการจริยธรรมแจ้ง
ให้ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนทราบเป็นหนังสือ 
 
  มาตรา ๔๒  ผู้ร้องเรียนหรือผู้ถูกร้องเรียนซึ่งไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
จริยธรรม มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของสภา การอุทธรณ์ค าสั่งไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามค าสั่งลงโทษ เว้นแต่คณะกรรมการจะมีค าสั่ง
เป็นอย่างอ่ืน 
 
   มาตรา ๔๓  เมื่อมีผู้ร้องเรียนหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการจริยธรรมว่าผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนหรือองค์กรสื่อมวลชนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน ให้คณะกรรมการ
จริยธรรมด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือองค์กรสื่อมวลชนเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพ
สื่อมวลชน ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งเรื่องให้องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น เพื่อด าเนินการตามมาตรา ๓๘  
ต่อไป 
   (๒) ในกรณีผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือองค์กรสื่อมวลชนมิได้เป็นสมาชิกขององค์กร
วิชาชีพสื่อมวลชน ให้คณะกรรมการจริยธรรมด าเนินการพิจารณาวินิจฉัย และให้น าความในมาตรา ๔๐ 
วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
 
   
  มาตรา ๔๔  ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
จริยธรรมสื่อมวลชนเป็นความผิดตามกฎหมายอ่ืนใดด้วย จะแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนั้น
ทราบเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไปก็ได้ 
   



๑๔ 
 

  มาตรา ๔๕  ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน หรือองค์กรสื่อมวลชนทีเ่ป็นสมาชิกของ 
องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ผู้ใดถูกละเมิดเสรีภาพหรือได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องจากการปฏิบัติตามจริยธรรม
สื่อมวลชน ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย  
  ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยว่าผู้ร้องถูกละเมิดเสรีภาพหรือได้รับความเดือดร้อนอัน
เนื่องจากการปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน ให้ก าหนดวิธีการแก้ไขหรือเยียวยาด้วย และให้ผู้ละเมิด 
หรือผู้ก่อให้เกิดความเสียหายปฏิบัติตามค าวินิจฉัยนั้น 
  ค าวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง  
  การร้องเรียนและการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาได้ผลเป็นประการใดให้จัดท าเป็นรายงานและเปิดเผยให้
ประชาชนทราบ ในรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีข้อเท็จจริงและข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการด้วย 
 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

  มาตรา ๔๖  ในวาระเริ่มแรก ให้กรมประชาสัมพันธ์ ส านักนายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่หน่วยงาน
ธุรการของสภาและของคณะกรรมการสรรหาจนกว่าจะมีส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
  มาตรา ๔๗  ในวาระเริ่มแรกให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนประกอบด้วย 
  (๑) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
  (๒) ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากรายชื่อที่สภาการ
หนงัสือพิมพ์แห่งชาติเสนอ จ านวนสองคน 
  (๓) ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากรายชื่อที่สภาวิชาชีพ
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเสนอ จ านวนหนึ่งคน 
  (๔) ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากรายชื่อที่สภาวิชาชีพ
กิจการการกระจายเสียงและแพร่ภาพ (ประเทศไทย) เสนอ จ านวนหนึ่งคน 
  (๕) ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากรายชื่อที่สมาคมผู้ผลิต
ข่าวออนไลน์เสนอ จ านวนหนึ่งคน 
  (๖) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการสื่อสารมวลชน กฎหมาย สิทธิมนุษยชน 
หรือการคุ้มครองผู้บริโภค ที่เสนอโดยกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ด้านละหนึ่งคน 
  ให้องค์กรตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) เสนอชื่อผู้แทนต่ออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
  เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคสองแล้ว ให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ด าเนินการเสนอชื่อ
ผู้แทนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งกรรมการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในกรณีท่ีองค์กรใดมิได้เสนอชื่อผู้แทนภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง  



๑๕ 
 

ให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้เสนอชื่อแทนองค์กรนั้น และเม่ือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งแล้ว ให้กรรมการตาม 
(๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการตาม (๖) ภายในสิบหา้วันนบัแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง 
  ให้กรรมการตามวรรคสามคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน 
  ประธานและกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรานี้ มิให้นับเป็นวาระตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง 
 
  มาตรา ๔๘  ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนตามมาตรา ๔๗ จัดท าข้อบังคับ ระเบียบ 
หรือประกาศเท่าที่จ าเป็น ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใดของ
คณะกรรมการสภาวชิาชีพสื่อมวลชน และการรับจดแจ้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน  ทั้งนี้ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวนั
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
  ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งด าเนินการเพ่ือให้มีคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ให้แล้ว
เสร็จภายในสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
  มาตรา ๔๙  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบก าหนดสองปีนับแต่วันที่มีคณะกรรมการตามมาตรา 
๔๘ วรรคสอง ให้กรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนตามมาตรา ๑๓ (๑) จ านวนสองคน และมาตรา ๑๓ (๒) 
จ านวนสองคน ออกจากต าแหน่งโดยวิธีการจับสลาก และให้ถือว่าการออกจากต าแหน่งโดยการจับสลาก
ดังกล่าวเป็นการพ้นต าแหน่งตามวาระ 
  ให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
.......................................... 
       นายกรัฐมนตร ี
 


