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พระราชบัญญตั ิ
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยองคการกระจายเสียงและแพรภาพ

สาธารณะแหงประเทศไทย 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและ

แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“รายการ” หมายความวา เนื้อหาท่ีผลิตขึ้นเพื่อเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศนที่มิใชโฆษณา 
“ผังรายการ” หมายความวา ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรายการทั้งหมดที่จะ

เผยแพร ชวงเวลาเผยแพรของแตละรายการ และประชาชนที่เปนกลุมเปาหมายของแตละรายการ 
“ผูผลิตรายการ” หมายความว า  ผูผลิตรายการเพื่ อการเผยแพรทาง

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๘ ก/หนา ๑/๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ผูผลิตรายการอิสระ” หมายความวา ผูผลิตรายการที่มิไดสังกัดหรือเปน
พนักงานหรือลูกจางของสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศนหรือบริษัทในเครือของสถานีวิทยุหรือ
สถานีโทรทัศนแหงใดหรือองคการสื่อสาธารณะใด และใหหมายความรวมถึงผูผลิตรายการอิสระที่
ดําเนินกิจการในลักษณะธุรกิจขนาดยอมและผูผลิตรายการระดับชุมชนดวย 

“ผูสนับสนุนองคการ” หมายความวา ผูใหการสนับสนุนทางการเงิน ทรัพยสิน 
หรือส่ิงอ่ืนใดแกองคการเพื่อประโยชนขององคการ 

“เงินบํารุงองคการ” หมายความวา เงินที่เรียกเก็บจากผูมีหนาที่เสียภาษีตาม
กฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

“องคการ” หมายความวา องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหง
ประเทศไทย 

“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายองคการกระจาย
เสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

“กรรมการนโยบาย” หมายความวา กรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและ
แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารองคการกระจาย
เสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

“กรรมการบริหาร” หมายความวา กรรมการบริหารองคการกระจายเสียงและ
แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย 

 
มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
การจัดตั้งและเงินทุน 

   
 

มาตรา ๕  ใหจัดตั้งองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
เปนนิติบุคคล เรียกโดยยอวา “ส.ส.ท.” และใหใช ช่ือเปนภาษาอังกฤษวา “Thai Public 
Broadcasting Service” เรียกโดยยอวา “TPBS” ทําหนาที่ เปนองคการสื่อสาธารณะดาน
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน มีฐานะเปนหนวยงานของรัฐ ที่ไมใชสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ แตดําเนินการภายใตทุน ทรัพยสิน และรายได
ขององคการ 

 
มาตรา ๖  ใหองคการมีสํานักงานใหญอยูในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด

ใกลเคียง และจะจัดตั้งสํานักงานสาขาขึ้น ณ ที่อ่ืนใดก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗  ใหองคการมีวัตถุประสงคดังตอไปนี ้
(๑) ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนที่จะสนับสนุนการพัฒนา

สังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรม บนพื้นฐานของความเปนไทย โดยผานทางบริการขาวสารที่
เที่ยงตรง รอบดาน สมดุล และซื่อตรงตอจรรยาบรรณ 

(๒) ผลิตรายการทางดานขาวสาร สารประโยชนทางดานการศึกษา และ
สาระบันเทิง ที่มีสัดสวนอยางเหมาะสมและมีคุณภาพสูง เนนความหลากหลายในมิติตาง ๆ โดย
มุงดําเนินการอยางปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชนเชิงพาณิชย และยึดถือ
ผลประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ 

(๓) สงเสริมใหความรูแกประชาชนใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อ
ประโยชนทั้งระดับชาติและระดับทองถ่ินผานทางการใหบริการขาวสารและสารประโยชนอ่ืน 

(๔) สงเสริมเสรีภาพในการรับรูขาวสารเพื่อสรางสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชน
ไดรับขาวสารอยางเทาเทียมกัน 

(๕) สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนทั้งทางตรงและทางออมในการกําหนด
ทิศทางการใหบริการขององคการเพื่อประโยชนสาธารณะ 

(๖) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนอ่ืน 
การดําเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหคํานึงถึงการเขาถึงและการใช

ประโยชนไดอยางทั่วถึงและเปนธรรมของประชาชน 
 
มาตรา ๘  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗ ใหองคการมี

อํานาจหนาที่หลัก ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน หรือเผยแพรรายการ

ในระบบอื่นหรือเทคโนโลยีทันสมัยอื่น โดยมีเครือขายใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศหรือ
ใหมีสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนเพ่ิมเติมเปนเครือขาย ไมเก็บคาสมาชิกและไม
หารายไดจากการโฆษณา เวนแตเปนการสนับสนุนจากผูสนับสนุนองคการ 

(๒) ใหบริการผลิตสื่อโสตทัศน หรือบริการระบบเครือขายสารสนเทศอื่น หรือ
บริการอื่นใดที่เก่ียวของหรือเปนประโยชนตอการเผยแพรรายการ 

(๓) ใหการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพและการสรางสรรคการผลิตรายการ
ของผูผลิตรายการอิสระ 

(๔) รวมมือกับหนวยงานของรัฐ องคกรภาคเอกชน ชุมชน หรือหนวยงาน
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ หรือสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศนขององคการสื่อสาร
สาธารณะของตางประเทศ ในการผลิตรายการอันเปนการสงเสริมความรูที่เปนประโยชนตอ
สาธารณะหรือสรางความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางกัน 

(๕) กระทําการอื่นบรรดาที่เ ก่ียวกับหรือเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคขององคการ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙  นอกจากอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๘ ใหองคการมีอํานาจทํากิจการ 
ดังตอไปนี้ดวย 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 
(๒) กอตั้งสิทธิ หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักรเพื่อ

ประโยชนในการดําเนินกิจการขององคการ 
(๓) เขารวมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศใน

กิจการที่เก่ียวกับวัตถุประสงคขององคการ 
(๔) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาบริการ หรือคาตอบแทนอื่นใดในการ

ใหบริการ 
(๕) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
 
มาตรา ๑๐  กิจการขององคการไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการ

คุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทน  ทั้งนี้ ผูอํานวยการ พนักงาน และลูกจางขององคการตองไดรับประโยชนตอบ
แทนไมนอยกวาที่ กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการ
ประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

 
มาตรา ๑๑  ทุน ทรัพยสิน และรายไดขององคการ ประกอบดวย 
(๑) เงินบํารุงองคการที่จัดเก็บตามมาตรา ๑๒ 
(๒) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา ๕๗ หรือตามกฎหมายอื่น 
(๓) ทุนประเดิมที่รัฐจายใหเปนการอุดหนุนตามมาตรา ๖๐ 
(๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาบริการ หรือคาตอบแทนอื่นใดในการใหบริการ 
(๕) เงินหรือทรัพยสินอื่นใดที่ไดรับจากผูสนับสนุนองคการ 
(๖) รายไดหรือการหาประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาขององคการ 
(๗) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินขององคการ 
การรับเงินตาม (๕) ตองไมเปนการกระทําที่ทําใหองคการขาดความเปนอิสระใน

การดําเนินงาน หรือใหกระทําการอันขัดหรือแยงตอวัตถุประสงคขององคการ 
รายไดในการดําเนินกิจการขององคการนอกจาก (๒) และ (๓) ตองนําไปใชใน

การสนับสนุนพัฒนาศักยภาพและใหโอกาสสรางสรรคแกผูผลิตรายการอิสระในอัตราท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด แตตองไมเกินรอยละสิบของรายไดดังกลาว 

รายไดขององคการตามวรรคหนึ่งไมตองนําสงเปนรายไดของแผนดินตาม
กฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

 
มาตรา ๑๒  ใหองคการมีอํานาจจัดเก็บเงินบํารุงองคการจากผูมีหนาที่เสียภาษี

ตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ ในอัตรารอยละหนึ่งจุดหาของภาษีที่เก็บจาก
สุราและยาสูบตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ และจัดสรรใหเปนรายไดของ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

องคการ โดยใหมีรายไดสูงสุดปงบประมาณละไมเกินสองพันลานบาท และใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังมีอํานาจในการปรับเพิ่มรายไดสูงสุดตามมาตรานี้ทุกสามป เพ่ือใหองคการมี
รายไดเพียงพอตอการดําเนินการตามวัตถุประสงค โดยใหพิจารณาถึงอัตราเงินเฟอของปที่ผานมา
ประกอบกับขอบเขตการดําเนินงานขององคการที่เปลี่ยนแปลงไปและผลการประเมินการ
ดําเนินงานขององคการตามมาตรา ๕๐ 

รายไดขององคการตามวรรคหนึ่งสวนที่เกินจากรายไดสูงสุดที่กําหนดไว ให
องคการนําสงเปนรายไดแผนดิน 

การคํานวณเงินบํารุงองคการตามอัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่ง หากมีเศษของ
สตางค ใหปดทิ้ง 

 
มาตรา ๑๓  เพ่ือประโยชนในการจัดเก็บและสงเงินบํารุงองคการ 
(๑) ใหกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเปนผูเรียกเก็บเงินบํารุงองคการเพ่ือ

นําสงเปนรายไดขององคการ โดยสวนที่ไมเกินจากรายไดสูงสุดที่กําหนดในมาตรา ๑๒ ไมตอง
นําสงเปนรายไดแผนดิน  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด 

(๒) เงินบํารุงองคการ ใหถือเปนภาษี แตไมใหนําไปรวมคํานวณเปนมูลคาของ
ภาษี 

ในการนําสงเงินบํารุงองคการ ใหกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรหักคาใชจาย
ไวในอัตราตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด แตไมเกินรอยละหนึ่งจุดหาของ
เงินบํารุงองคการที่เก็บได 

 
มาตรา ๑๔  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวย

ยาสูบ มีหนาที่สงเงินบํารุงองคการตามอัตราที่กําหนดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง พรอมกับการ
ชําระภาษีตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวา

ดวยยาสูบไดรับการงดเวน ยกเวน ลดหยอน หรือคืนภาษี ใหไดรับการงดเวน ยกเวน ลดหยอน 
หรือคืนเงินบํารุงองคการดวย ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินบํารุงองคการไมสงเงินบํารุงองคการ หรือ

สงภายหลังระยะเวลาที่กําหนดหรือสงเงินบํารุงองคการไมครบตามจํานวนที่ตองสง นอกจากจะมี
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละหนึ่งจุดหาตอเดือนของจํานวน
เงินที่ไมสงหรือสงภายหลังระยะเวลาที่กําหนดหรือจํานวนที่สงขาดไป แลวแตกรณี นับแตวันครบ
กําหนดสงจนถึงวันที่สงเงินบํารุงองคการ แตเงินเพิ่มที่คํานวณไดมิใหเกินจํานวนเงินบํารุงองคการ 
และใหถือวาเงินเพิ่มนี้เปนเงินบํารุงองคการดวย 

ในการคํานวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน 
 

หมวด ๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การบริหารและการดาํเนินกจิการ 
   

 
สวนที่ ๑ 

คณะกรรมการนโยบาย 
   

 
มาตรา ๑๗  ใหมีคณะกรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและแพรภาพ

สาธารณะแห งประ เทศไทย  ประกอบด วยประธานกรรมการนโยบายคนหนึ่ ง  และ
กรรมการนโยบายอื่นอีกแปดคนซึ่งสรรหาและแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลผูมีความรู 
ประสบการณ และเปนผูที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็นถึงการเปนผูมีความรูหรือ
ความเชี่ยวชาญ ดังตอไปนี้ 

(๑) ดานกิจการสื่อสารมวลชน จํานวนสองคน 
(๒) ดานการบริหารจัดการองคกร จํานวนสามคน 
(๓) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือทองถ่ิน การเรียนรูและ

ศึกษา การคุมครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการสงเสริมสิทธิของผูดอยโอกาส
ทางสังคมจํานวนสี่คน 

ใหผูอํานวยการเปนเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย 
 
มาตรา ๑๘  ใหมีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจํานวนสิบหาคน ทําหนาที่

คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการนโยบาย ประกอบดวย 
(๑) ประธานสภาการหนังสือพิมพแหงชาต ิ
(๒) นายกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย 
(๓) นายกสมาพันธสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
(๔) ประธานสภาสถาบันนักวิชาการดานสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย 
(๕) ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน 
(๖) ประธานสหพันธองคกรผูบริโภค 
(๗) ประธานสภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ 
(๘) ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย 
(๙) นายกสภาทนายความ 
(๑๐) ประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
(๑๑) ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(๑๒) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(๑๓) ปลัดกระทรวงการคลัง 
(๑๔) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
(๑๕) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ 
(๑๐) ไมสามารถเขาประชุมได ผูที่เขาประชุมแทนตองเปนผูที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมของ
สภา คณะกรรมการ หรือสถาบันขององคการนั้นใหเขาประชุมแทน 

ในกรณีที่ไมมีกรรมการสรรหาครบตามที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง หรือมีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดภายในเวลาสามสิบวันนับแตเมื่อมีเหตุใหทําการสรรหา ใหคณะกรรมการ
สรรหาประกอบดวยกรรมการสรรหาที่เหลืออยู แตตองไมนอยกวาสิบคน 

กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการนโยบาย 
ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสรร

หา และเลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเปนเลขานุการกรรมการสรรหา 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหา ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด  ทั้งนี้ 

ตองคํานึงถึงความโปรงใสและความเปนธรรมในการสรรหา 
ใหองคการทําหนาที่เปนหนวยงานธุรการในการดําเนินการสรรหา 
 
มาตรา ๑๙  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการนโยบายตองมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
(๓) สามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยความเปนอิสระ เปนกลาง และสุจริต 
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไมเปนบุคคลที่เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปข้ึนไปโดยไดพนโทษ

มายังไมถึงหาปในวันที่ไดรับการเสนอชื่อ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(๖) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติช่ัวอยางรายแรงหรือถือวากระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๗) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาที่หรือ
ถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน 

(๘) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ

 
มาตรา ๒๐  ในการสรรหากรรมการนโยบาย ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณา

คัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๗ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๑๙ และยินยอมใหเสนอช่ือเขารับเลือก จํานวนเทากับจํานวนกรรมการนโยบายที่จะไดรับ
แตงตั้ง 

เมื่อไดคัดเลือกบุคคลเปนกรรมการนโยบายครบจํานวนแลว ใหผูที่ไดรับเลือก
ทั้งหมดประชุมรวมกันเพื่อเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการนโยบาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหคณะกรรมการสรรหาแจ งรายชื่ อประธานกรรมการนโยบายและ
กรรมการนโยบายพรอมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไมมีลักษณะตองหามตลอดจนความ
ยินยอมของบุคคลดังกลาวตอนายกรัฐมนตรี เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการนโยบาย 

ใหนายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อคณะกรรมการนโยบายในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๑  ในขณะดํารงตําแหนง กรรมการนโยบายตอง 
(๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของ

รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ เวนแตอาจารยผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
(๒) ไมเปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน 

กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง 

(๓) ไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
(๔) ไมเปนหุนสวน กรรมการ พนักงานในหางหุนสวนหรือบริษัทที่ประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคม หรือในหางหุนสวนบริษัทที่
ประกอบกิจการเปนผูผลิตรายการใหองคการ 

ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการนโยบายผูใดมีลักษณะ
ตองหามตามวรรคหนึ่งตองลาออกจากการที่เปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามตั้งแตวันที่มีเหตุ
ดังกลาว ในกรณีที่ผูนั้นมิไดลาออกภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับการแตงตั้งให
เปนกรรมการนโยบาย และใหดําเนินการสรรหากรรมการนโยบายใหมแทน 

 
มาตรา ๒๒  ประธานกรรมการนโยบายและกรรมการนโยบายจะตองไมเปนผูมี

สวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับองคการ หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับกิจการขององคการ  
ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตการเขาบริหารหรือเขารวมดําเนินกิจการรวมทุนกับ
บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 

 
มาตรา ๒๓  กรรมการนโยบายมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป 
ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนดสองป ใหกรรมการนโยบายออกจากตําแหนง

จํานวนสี่คน โดยวิธีการจับสลาก และใหถือวาการออกจากตําแหนงโดยการจับสลากดังกลาวเปน
การพนจากตําแหนงตามวาระ 

เมื่ อครบกํ าหนดตามวาระดั งกล า วในวรรคหนึ่ ง  หาก ยังมิ ได แต งตั้ ง
กรรมการนโยบายขึ้นใหมใหกรรมการนโยบายซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น อยูในตําแหนงเพ่ือ
ดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการนโยบายซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 

กรรมการนโยบายซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกิน
สองวาระติดตอกัน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการนโยบายพนจาก
ตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๙ 
(๔) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ 
(๕) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ 

เวนแตเปนกรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
ความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการสรรหาผูดํารงตําแหนงแทน เวนแตผูนั้น
มีวาระเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน และใหนํามาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และ
มาตรา ๒๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม และใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการนโยบายผูซึ่งตนแทน 

ในระหว า งดํ า เนิ นการสรรหากรรมการน โยบายตามวรรคสอง  ให
กรรมการนโยบายเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได โดยใหถือวาคณะกรรมการนโยบาย
ประกอบดวยกรรมการนโยบายเทาที่เหลืออยู เวนแตมีกรรมการนโยบายเหลืออยูไมถึงหาคน 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่ประธานกรรมการนโยบายพนจากตําแหนงดวยเหตุตาม

มาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๔ ใหที่ประชุมกรรมการนโยบายเลือกกรรมการนโยบายคน
หนึ่งปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการนโยบายไปพลางกอน จนกวาจะมีกรรมการนโยบายครบ
จํานวน จึงใหกรรมการนโยบายทั้งคณะเลือกผูที่ทําหนาที่ประธานกรรมการนโยบายตอไป 

 
มาตรา ๒๖  การประชุมคณะกรรมการนโยบายตองมีกรรมการนโยบายมาประชมุ

ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการนโยบายไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาทีไ่ด ให

กรรมการนโยบายเลือกกรรมการนโยบายคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 
 
มาตรา ๒๗  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการนโยบาย

คนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๒๘  คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดนโยบายโดยทั่วไปขององคการ 
(๒) คุมครองรักษาความเปนอิสระของคณะกรรมการบริหาร ผูอํานวยการ และ

พนักงานใหปลอดจากการแทรกแซงใด ๆ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ใหความเห็นชอบแผนการบริหารกิจการและแผนการจัดทํารายการของ
องคการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ 

(๔) ใหความเห็นชอบงบประมาณขององคการ 
(๕) ควบคุมการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายของ

คณะกรรมการนโยบาย 
(๖) กําหนดใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของรายการ 
(๗) กําหนดขอบังคับดานจริยธรรมของกรรมการบริหาร ผูอํานวยการ ผูบริหาร

ขององคการ พนักงานและลูกจางขององคการ และบทลงโทษ 
(๘) กํากับดูแลเพ่ือใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะและคําติชม ตลอดจนขอ

รองเรียนของประชาชนตอองคการ ไดรับการพิจารณาอยางเหมาะสมและรวดเร็ว 
(๙)  กํ าหนดระ เบี ยบกลา ง เกี่ ย วกั บการบ ริหารง านบุคคล  การ เ งิ น 

การงบประมาณและทรัพยสิน การมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารดําเนินการตาง ๆ และการ
ดําเนินกิจการโดยทั่วไป 

(๑๐) แตงตั้งคณะกรรมการบริหารตามมาตรา ๒๙ 
(๑๑) แตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการตามมาตรา ๓๑ 
(๑๒) กําหนดคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของผูอํานวยการ และรอง

ผูอํานวยการตามมาตรา ๓๗ 
(๑๓) กําหนดขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพเก่ียวกับการผลิต และการ

เผยแพรรายการขององคการตามมาตรา ๔๒ 
(๑๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนจากประชาชนตาม

มาตรา ๔๖ 
(๑๕) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรี สภา

ผูแทนราษฎรและวุฒิสภา และเผยแพรตอสาธารณชนตามมาตรา ๕๒ 
(๑๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 

 
สวนที่ ๒ 

คณะกรรมการบริหาร 
   

 
มาตรา ๒๙  ใหคณะกรรมการนโยบายแตงตั้งคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง

ประกอบดวยผูอํานวยการเปนประธานกรรมการโดยตําแหนง ผูดํารงตําแหนงระดับบริหารของ
องคการจํานวนไมเกินหกคนเปนกรรมการ และกรรมการบริหารอื่นอีกไมเกินสี่คน 

กรรมการบริหารอื่นตามวรรคหนึ่งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๑ และเปนผูมีความรูหรือความเชี่ยวชาญและมีผลงานปรากฏแก
สาธารณะทางดานสื่อสารมวลชน การบริหารจัดการ สังคม วัฒนธรรม หรือนิติศาสตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรรมการบริหารตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับองคการหรือใน
กิจการที่เปนการแขงขันกับกิจการขององคการ  ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตการ
เ ข า บ ริ ห า รหรื อ เ ข า ร ว มดํ า เ นิ น กิ จ ก า ร ร ว มทุ นกั บบุ คคลหรื อนิ ติ บุ ค คลอื่ น ต ามที่
คณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการบริหาร แลวแตกรณี มอบหมาย 

ในกรณีที่ผูอํานวยการพนจากตําแหนงใหกรรมการบริหารตามวรรคหนึ่งพนจาก
ตําแหนงดวย 

ใหนําความในมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของ
กรรมการบริหารดวยโดยอนุโลม 

ใหคณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน าที่ ให เปนไปตามกรอบนโยบายที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(๑) ควบคุมดูแลการผลิตรายการหรือการสรางสรรครายการขององคการให
เปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย 

(๒) กํากับดูแลการปฏิบัติงานขององคการใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบ 
ขอบังคับขององคการในกรณีที่มีการรองเรียนของประชาชน 

(๓) จัดทําแผนการบริหารกิจการและแผนการจัดทํารายการขององคการเสนอ
ตอคณะกรรมการนโยบายเพื่อใหความเห็นชอบ 

(๔) จัดทําแผนพัฒนาองคการ แผนพัฒนาบุคลากร และแผนการเงินเสนอตอ
คณะกรรมการนโยบาย 

(๕) จัดทําแผนแมบทพัฒนาเครือขาย 
(๖) ประเมินคุณภาพของรายการที่มีการเผยแพร 
(๗) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 
 
มาตรา  ๓๐   ใหประธานกรรมการนโยบาย  กรรมการนโยบาย  และ

กรรมการบริหารอื่นตามมาตรา ๒๙ ไดรับประโยชนตอบแทนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 

สวนที่ ๓ 
ผูอํานวยการ 

   
 

มาตรา ๓๑  ใหองคการมีผูอํานวยการคนหนึ่ง และรองผูอํานวยการตามจํานวนที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

คณะกรรมการนโยบายเปนผูมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการ 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผู อํานวยการให เปนไปตามขอบังคับของ

คณะกรรมการนโยบาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ไมมีผู อํานวยการหรือผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรอง
ผู อํ านวยการที่ มี อ า วุ โ สตามลํ าดั บปฏิบั ติ หน าที่ แทน  ถ า ไม มี รองผู อํ านวยการ  ให
คณะกรรมการนโยบายแตงตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน 

 
มาตรา ๓๒  ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกองคการไดเต็มเวลาและ

เปนผูนําและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการและการผลิตรายการตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบาย และตองเปนผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงตั้ง 
(๓) มีความรูความเขาใจและมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณในกิจการ

วิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน หรือการสื่อสารมวลชน 
(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๙ (๔) (๕) (๖) (๗) 

หรือ (๘) 
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหาร

ทองถ่ิน กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรค
การเมืองหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ เจาหนาที่ หรือ
ลูกจางขององคการ หรือที่ปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญที่มีสัญญาจางกับองคการ 

(๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับองคการ หรือในกิจการที่เปนการ
แขงขันกับกิจการขององคการ  ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตการเขาบริหารหรือเขา
รวมดําเนินกิจการรวมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบาย หรือ
คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

ในการบริห ารกิ จการขององค ก า ร  ผู อํ านวยการต อ ง รับผิ ดชอบต อ
คณะกรรมการนโยบาย 

 
มาตรา  ๓๓  การแตงตั้ งผู อํานวยการตองทําเปนสัญญาจางตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยประธานกรรมการนโยบายเปนผูลงนามในสัญญาจาง 
สัญญาจางตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีขอกําหนดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนง 

เง่ือนไขการทํางาน การประเมินผลงาน การพนจากตําแหนง การเลิกจาง คาจาง และผลประโยชน
อ่ืนของผูอํานวยการ 

 
มาตรา ๓๔  ผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายจะแตงตั้ง

รองผูอํานวยการจากผูซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ไมเกิน
จํานวนที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด เพ่ือชวยเหลือผูอํานวยการในการปฏิบัติหนาที่ก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การแตงตั้งรองผูอํานวยการใหทําเปนสัญญาจางกับองคการตามหลักเกณฑและ
เง่ือนไขที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย โดยใหผูอํานวยการเปนผูลงนามใน
สัญญาจาง 

ใหนําความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง มาใชบังคับกับสัญญาจางรองผูอํานวยการ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๕  ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการอยูในตําแหนงตามระยะเวลาที่

กําหนดไวในสัญญาจาง ซึ่งตองไมเกินคราวละสี่ป แตอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๓๖  นอกจากการพนจากตําแหนงตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา

จาง ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๔ 

แลวแตกรณี 
(๔) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(๕) คณะกรรมการนโยบายมีมติใหถอดถอนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน

สามของจํานวนคณะกรรมการนโยบายทั้งหมดในขณะนั้น มติใหถอดถอนนี้ตองแสดงเหตุผลซึ่ง
อยางนอยตองประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอพิจารณา และขอสนับสนุนการใช
ดุลพินิจ  ทั้งนี้ เวนแตกรณีของรองผูอํานวยการ ใหผูอํานวยการเปนผูถอดถอน โดยแสดง
ขอเท็จจริงและใหเหตุผลของการถอดถอนดวย 

(๖) ถูกเลิกจางตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจาง 
 
มาตรา ๓๗  คาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของผูอํานวยการ และรอง

ผูอํานวยการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ 
ประสบการณ และภาระของงาน และเทียบเคียงกับอัตราคาตอบแทนของผูบริหารในตําแหนง
ลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงกันของภาคเอกชน 

 
มาตรา ๓๘  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหผูอํานวยการมีอํานาจ 
(๑) ออกระเบียบในการบริหารกิจการขององคการ รวมทั้งระเบียบและวิธี

ปฏิบัติงานของพนักงานหรือลูกจางขององคการ  ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบกลางที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๒) ทําสัญญาจาง เลิกจาง เล่ือน ลด หรือตัดเงินเดือนหรือคาจาง ตลอดจน
ลงโทษทางวินัยแกพนักงานและลูกจางขององคการตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 

(๓) แตงตั้งนายสถานีและคณะกรรมการบริหารสถานี 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๙  ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปนผูแทน
องคการ เพ่ือการนี้ ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทํากิจการแทนก็ไดตามระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

นิติกรรมที่ผูอํานวยการกระทําโดยฝาฝนระเบียบที่ออกตามมาตรา ๒๘ (๙) หรือ
มาตรา ๓๘ (๑) และ (๒) ยอมไมผูกพันองคการ เวนแตคณะกรรมการนโยบายหรือคณะ
กรรมการบริหาร แลวแตกรณี จะไดใหสัตยาบัน 

 
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่ไมมีผู อํานวยการและรองผูอํานวยการพรอมกัน ให

คณะกรรมการนโยบายแตงตั้งกรรมการบริหารหรือพนักงานขององคการคนหนึ่งเปนผูรักษาการ
ในตําแหนงผูอํานวยการ 

ใหผู รักษาการในตําแหนงผู อํานวยการมี อํานาจและหนาที่ เชนเดียวกับ
ผูอํานวยการ 

 
มาตรา ๔๑  ใหประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร 

ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และพนักงานขององคการ เปนเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ใหประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร ผูอํานวยการ
และรองผูอํานวยการ เปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
หมวด ๓ 

ขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพ 
   

 
มาตรา ๔๒  ใหคณะกรรมการนโยบายจัดทําขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพ

เก่ียวกับการผลิตและการเผยแพรรายการ โดยคํานึงถึงความเห็นของตัวแทนพนักงานและลูกจาง
ขององคการ ผูผลิตรายการ ผูรับชมและรับฟงรายการ และผูทรงคุณวุฒิ ดานนิเทศศาสตร 
วารสารศาสตร และส่ือสารมวลชน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน การผลิต การจัดหาและ
การเผยแพรรายการขององคการ 

ขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองครอบคลุม
เนื้อหาสาระในเรื่องดังตอไปนี ้

(๑) ความเที่ยงตรง ความเปนกลาง และความเปนธรรม 
(๒) ความเปนอิสระของวิชาชีพ และความรับผิดชอบตอสาธารณชน 
(๓) การเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความเปนสวนตัว และการคุมครองสิทธิ

สวนบุคคล 
(๔) การคุมครองเด็กและเยาวชนจากรายการที่แสดงออกถึงความรุนแรง การ

กระทําอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรม อบายมุข และภาษาอันหยาบคาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) การปฏิบัติตอเหยื่อผูเคราะหรายและผูที่อยูในภาวะเศราโศก 
(๖) การจายเงินแกแหลงขาว การรับรางวัลหรือผลประโยชนตอบแทนเพื่อให

เสนอขาว หรือมีสวนรวมในการกระทําใดอันกระทําใหขาดความเปนธรรมและความเปนอิสระของ
วิชาชีพ 

(๗) การปกปองและปฏิบัติตอแหลงขาวอยางเปนธรรม 
ใหคณะกรรมการนโยบายเผยแพรขอบังคับดานจริยธรรมที่จัดทําข้ึนตามวรรค

หนึ่งตอสาธารณชน 
 

หมวด ๔ 
การเผยแพรรายการ 

   
 

มาตรา ๔๓ รายการที่ใหบริการผานสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุ
โทรทัศนขององคการตองมีเนื้อหาและคุณคา ดังนี ้

(๑) ขาวสารที่มีผลกระทบตอสาธารณะที่เสนออยางเที่ยงตรง รวดเร็ว ทันตอ
เหตุการณรอบดาน และเปนธรรม ในสัดสวนที่พอเพียงในชวงที่มีผูรับชมและรับฟงมาก 

(๒) รายการที่สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอภิปรายหรือแสดง
ความคิดเห็นตอประเด็นที่สําคัญตอสาธารณะซึ่งมีความคิดเห็นแตกตางกันในสังคม บนพื้นฐาน
ของขอมูลที่ถูกตอง มีสมดุลของความคิดเห็นฝายตาง ๆ และมีการวิเคราะหอยางมีเหตุผล 

(๓) รายการที่สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
รายการที่สงเสริมการศึกษาในวิทยาการสาขาตาง ๆ และการเรียนรูของเด็กและเยาวชนอยาง
เพียงพอ โดยคํานึงถึงเวลาที่สะดวกตอการรับชมและรับฟง 

(๔) รายการกีฬา นันทนาการ และรายการที่สงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

(๕) รายการที่สงเสริมเอกลักษณของความเปนไทย ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและความสมานฉันทในสังคม ตลอดจนสนับสนุนใหผูดอยโอกาสในสังคมมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นหรือนําเสนอขอมูลของตน 

(๖) รายการบันเทิงที่สรางสรรค สงเสริมคุณคาที่ดีงามของสังคม หรือยกระดับ
สุนทรียภาพของประชาชน 

(๗) รายการที่เปนการสนับสนุนผูผลิตรายการอิสระ ซึ่งตองจัดสรรเวลาใหอยาง
เพียงพอ 

การจัดทําผังรายการเปนดุลยพินิจขององคการ และตองไมมีลักษณะที่เอ้ือ
ประโยชนหรือตอบแทนในเชิงพาณิชย 

ผูอํานวยการตองจัดทําผังรายการเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติทุก
สามเดือน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผังรายการอยางมีนัยสําคัญ ใหผูอํานวยการจัดทําผัง
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัต ิ

ในการจัดทํารายการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการนโยบายกําหนดมาตรการ
โดยรับฟงความคิดเห็นของผูที่เก่ียวของเพื่อใหมีบริการที่เหมาะสมในการสงเสริมใหคนพิการ
สามารถเขาถึงหรือใชประโยชนรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนขององคการได 

 
มาตรา ๔๔  ใหองคการจัดเก็บวัสดุที่บันทึกรายการที่มีการเผยแพรอันเปนที่

สนใจของประชาชนเพื่อประโยชนในทางประวัติศาสตร 
ใหองคการใหบริการแกประชาชนในการรับฟงและรับชมรายการที่บันทึกในวัสดุ

ตามวรรคหนึ่งโดยเก็บคาบริการได 
 

หมวด ๕ 
สภาผูชมและผูฟงรายการ และการรับเรื่องรองเรียน 

   
 

มาตรา ๔๕  เพ่ือประโยชนในการพัฒนาการใหบริการและการผลิตรายการของ
องคการใหมีคุณภาพสอดคลองกับประโยชนสาธารณะและสังคม และสะทอนความตองการของ
ผูใชบริการ รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย ใหมีสภาผูชมและ
ผูฟงรายการซึ่งคณะกรรมการนโยบายแตงตั้งจํานวนไมเกินหาสิบคน ประกอบไปดวยตัวแทนของ
ประชาชนในภูมิภาคและกลุมตาง ๆ ที่หลากหลาย และมีความสมดุล เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและ
คําแนะนําจากประชาชนในวงกวางตอการผลิตรายการขององคการ โดยใหมีการประชุมอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดใหมีสภาผูชมและผูฟงรายการแยกยอยตาม
ภูมิภาคก็ไดโดยคํานึงถึงความตองการของภูมิภาคและความหลากหลายของสังคม 

ใหคณะกรรมการบริหารดําเนินการรวบรวมความเห็นและคําแนะนําที่ไดรับจาก
สภาผูชมและผูฟงรายการตามวรรคหนึ่ง เสนอตอคณะกรรมการนโยบายพรอมทั้งเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาบริการและการผลิตรายการขององคการ หรือการปรับปรุงแผนแมบทการบริหาร
กิจการและรายการขององคการใหสอดคลองกับความเปนจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

 
มาตรา ๔๖  ใหคณะกรรมการนโยบายจัดใหมีคณะอนุกรรมการรับและพิจารณา

เร่ืองรองเรียนจากประชาชนในกรณีที่องคการ ผูผลิตรายการ หรือพนักงานหรือลูกจางของ
องคการกระทําการหรือผลิตรายการที่ขัดตอขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพตามมาตรา ๔๒  
ทั้งนี้ โดยคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนจากประชาชนตองพิจารณา และ
ตรวจสอบเรื่องรองเรียนดังกลาวอยางรวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรม 

กระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งจะตองครอบคลุมถึง
วิธีการแกไขหรือเยียวยาในกรณีที่มีการผลิตรายการที่ขัดตอขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รวมทั้งมีวิธีการแกไขขอความที่เปนเท็จ สิทธิการโตแยง และการขออภัยในกรณีที่เกิดความ
ผิดพลาด 

การรองเรียนตามกระบวนการตามมาตรานี้ไมเปนการลิดรอนสิทธิของประชาชน
ในการที่จะใชชองทางอื่นตามกฎหมายเพื่อแกไขหรือเยียวยาตอกรณีที่มีการรองเรียนนั้น 

 
มาตรา ๔๗  องคการตองจัดเก็บบันทึกตนฉบับของทุกรายการเปนเวลาอยาง

นอยสามสิบวันนับแตวันที่เผยแพรรายการนั้น 
เมื่อรายการใดที่เปนเหตุใหเกิดกรณีพิพาทหรือรองเรียน ใหองคการเก็บบันทึก

ตนฉบับของรายการนั้นไวจนกวากรณีนั้นจะไดรับการพิจารณาจนเสร็จสิ้น 
 

หมวด ๖ 
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผล 

   
 

มาตรา ๔๘  ใหองคการจัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีสากลและตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการบริหารกําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและ
การพัสดุขององคการ และใหรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการนโยบายอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน ใหองคการแตงตั้งพนักงานเพื่อทําหนาที่ผูตรวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ  และให รับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการนโยบายตามระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 
มาตรา ๔๙  ใหองคการจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยงบแสดง

ฐานะทางการเงิน งบรายไดและคาใชจาย และงบกระแสเงินสด สงผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยยีสิ่บ
วันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป 

ใ ห สํ า นั ก ง า น ก า ร ต ร ว จ เ งิ น แ ผ น ดิ น ห รื อ ผู ส อ บบั ญ ชี รั บ อนุ ญ า ตที่
คณะกรรมการนโยบายแตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบ
บัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินขององคการ ในรายงานผลการสอบบัญชีใหแสดง
ความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด คุมคาและ
ไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีตอคณะกรรมการนโยบาย 

ใหคณะกรรมการนโยบายประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินอยาง
สม่ําเสมอเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบการเงินและการปรับปรุงทบทวนเพื่อใหเปนไปตาม
หลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน 

 
มาตรา ๕๐  เพ่ือประโยชนในการสงเสริมการดําเนินการขององคการใหเกิด

ประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ สรางความรับผิดชอบและความเชื่อถือแกสาธารณชนในกิจการของ
องคการ ตลอดจนมีการติดตามความกาวหนาและการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เปนไปตามวัตถุประสงค โครงการ และแผนงานที่ไดจัดทําไว ใหคณะกรรมการนโยบายจัดใหมี
การประเมินผลการดําเนินงานประจําป โดยคณะกรรมการประเมินผลซึ่งเปนบุคคลภายนอก
องคการ 

การประเมินผลการดําเนินงานจะตองแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏทั้งในดาน
ประสิทธิผลในดานประสิทธิภาพ ในดานการพัฒนาองคการ ในดานการสนับสนุนจากประชาชน 
จํานวนและความพึงพอใจของผู รับชมหรือรับฟงรายการ และในรายละเอียดอื่นตามที่
คณะกรรมการนโยบายจะไดกําหนดเพิ่มเติมขึ้น 

 
มาตรา ๕๑  อยางนอยทุก ๆ สิบปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับให

องคการเสนอใหมีการทบทวนที่มาของรายไดและสัดสวนของเงินบํารุงองคการใหมีความ
เหมาะสมกับความจําเปนในการดําเนินภารกิจขององคการ ทบทวนถึงความเหมาะสมในการให
องคการนําสงเงินสะสมสวนที่เกินจากความจําเปนกลับคืนเพื่อเปนรายไดแผนดินหรือจัดสรรคืน
เพ่ือเปนประโยชนตอสังคม และทบทวนการสรางและสงเสริมการสื่อสารสาธารณะของประชาชน
ผานการดําเนินภารกิจขององคการ รวมทั้งเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เก่ียวของ 

 
หมวด ๗ 

การตรวจสอบและควบคุม 
   

 
มาตรา ๕๒  เพ่ือเปนการตรวจสอบและควบคุมใหผูชมและผูฟงรายการไดรับ

บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และแสดงถึงความเปนกลางขององคการ ใหองคการทํา
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาภายใน
หกเดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี และใหเผยแพรตอสาธารณชนดวย 

รายงานตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองกลาวถึง 
(๑) ผลงานขององคการในปที่ผานมาเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ตั้งไว 
(๒) โครงการ แผนงาน และแผนงบประมาณสําหรับปถัดไป 
(๓) ผังรายการในปที่ผานมา และแผนการที่จะเปลี่ยนแปลงผังรายการสําหรับป

ถัดไป 
(๔) งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี รายงานการตรวจสอบภายในและ

รายงานของคณะกรรมการประเมินผล 
(๕) ขอมูลนิติบุคคลที่องคการเปนเจาของหรือถือหุนโดยตรงหรือโดยออมและ

ขอมูลของบุคคลที่องคการเขารวมกิจการหรือรวมลงทุน 
(๖) รายการที่องคการใหการสนับสนุนการผลิตแกผูผลิตรายการอิสระ วิธีวาจาง

การผลิตรายการ พรอมชื่อของผูผลิตรายการเหลานั้น และรายละเอียดในการเผยแพรรายการที่
สนับสนุน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) ความคิดเห็นที่ไดรับจากสภาผูชมและผูฟงรายการตามมาตรา ๔๕ และจาก
ประชาชนทั่วไปและการปรับปรุงที่ดําเนินการตามความคิดเห็นที่ไดรับ 

(๘) ขอมูลรองเรียนจากผูชมและผูฟงรายการ และผลและวิธีการการแกไข 
 

หมวด ๘ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๕๓  ผูมีหนาที่สงเงินบํารุงองคการผูใดไมสงเงินบํารุงองคการ หรือสงเงิน
บํารุงองคการไมครบถวนตามจํานวนที่ตองสง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับตั้งแตหา
ถึงย่ีสิบเทาของเงินบํารุงองคการที่จะตองนําสง หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๔  ในกรณีผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน

นิติบุคคลใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติ
บุคคลนั้นตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการ
กระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นยินยอมดวย 

 
มาตรา ๕๕  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีกรมสรรพสามิตหรือ

ผูไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตมีอํานาจเปรียบเทียบได 
 
มาตรา ๕๖  การกระทําใด ๆ ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที่ของ

รัฐไมวาทางตรงหรือทางออมอันมีลักษณะเปนการขัดขวางหรือแทรกแซงองคการใหเผยแพร
รายการที่ขัดหรือแยงตอวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ หรือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา 
๘ และมาตรา ๙ หรือขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพที่ไดจัดทําข้ึนตามมาตรา ๔๒ ใหถือเปน
การจงใจใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบและไมมีผลบังคับใช เวนแตเปนการกระทําเพ่ือใหเปนไปตาม
กฎหมาย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๕๗  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ
คลื่นความถี่ และภาระผูกพัน ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่เก่ียวกับการดําเนินงาน
สถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ และของสํานักงานบริหารกิจการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ยู 
เอช เอฟ เฉพาะกิจ (หนวยบริการรูปแบบพิเศษ) ที่อยูในความดูแลของสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไปเปนขององคการ แต
ทั้งนี้ไมรวมถึงขอโตแยงหรือขอพิพาทบรรดาที่มีอยูหรือที่อาจจะมีข้ึนระหวางสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีกับบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) หรือบุคคลอื่นใดอันเนื่องจากหรือเพราะเหตุแหง
สัญญาเขารวมงานและดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ และระหวางสํานักงานปลัด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักนายกรัฐมนตรีกับบริษัทสยามอินโฟเทนเมนท จํากัด ฉบับลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ไม
วาจะเปนการดําเนินการในชั้นอนุญาโตตุลาการหรือช้ันศาล แตใหองคการสนับสนุนคาใชจายอัน
เนื่องจากการดําเนินการเกี่ยวกับขอโตแยงหรือขอพิพาทดังกลาวใหแกสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๕๘  ในวาระเริ่มแรก ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไม

เกินหาคนเพื่อปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการนโยบายเปนการชั่วคราวตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลาง
กอนจนกวาจะมีคณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใหนํามาตรา ๑๗ มาใชบังคับ 

ใหคณะกรรมการที่ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการนโยบายตามวรรคหนึ่งแตงตั้งผูทํา
หนาที่ผูอํานวยการไปพลางกอนจนกวาจะมีผูอํานวยการตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใหนํามาตรา 
๓๒ มาใชบังคับ 

ให สํ านักงานปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรีทํ าหน าที่หนวยงานธุ รการของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ประธานกรรมการมอบหมายไปจนกวา
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเห็นวาองคการสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

 
มาตรา ๕๙  ในวาระเริ่มแรก ใหดําเนินการสรรหาคณะกรรมการนโยบายภายใน

หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ  โดยให สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีทําหนาที่เปนหนวยงานธุรการในการสรรหา และใหคณะกรรมการนโยบายสรรหา
ผู อํานวยการโดยเปดกวางจากผูที่มีความรูความสามารถตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

การสรรหาผูอํานวยการตามวรรคหนึ่งตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอย
ย่ีสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการนโยบายไดรับการแตงตั้ง 

 
มาตรา ๖๐  ใหรัฐบาลจัดสรรทุนประเดิมใหแกองคการตามจํานวนไมเกินที่

กําหนดไวในมาตรา ๑๒ 
 
มาตรา ๖๑  ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศนแห งชาติตามกฎหมายว าด วยองคกรจัดสรรคลื่ นความถี่ และ กํา กับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม ใหองคการใชคลื่นความถี่ตามที่ไดรับโอน
มาตามมาตรา ๕๗ และไดรับยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม 
รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรใหมี
องคการส่ือสาธารณะซึ่งทําหนาที่เปนผูนําในการผลิตและสรางสรรครายการขาวสารคุณภาพสูงที่
จะเปนประโยชนตอสาธารณะและสวนรวม โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือสงเสริมใหมี
การใหขอมูลที่ถูกตองแทจริงและสมดุลและมุงยกระดับการเรียนรูของประชาชนทุกภาคสวนให
กาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเทศ และ
สรางความยั่งยืนใหแกความเปนพลเมืองและสังคมสวนรวมผานทางบริการขาวสารและสาระ
ความรู นอกจากนี้เพ่ือใหองคการเปนผูนําความรูในทางวิทยาการตาง ๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติที่สงเสริมใหคนในชาติมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันและเกิด
ความรักชาติ ภูมิใจในภาษา วัฒนธรรม และทองถ่ินของตนเอง และกระตุนและสงเสริมความคิด
สรางสรรค การผลิตรายการของผูผลิตรายการอิสระ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญสินีย/แกไข 
วศิน/ตรวจ 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 


