
หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   
ใหประกาศวา 

โดยที่ เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ 
แหงประเทศไทย 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา   ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“รายการ”  หมายความวา  เนื้อหาที่ผลิตข้ึนเพื่อเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

ที่มิใชโฆษณา 

“ผังรายการ”  หมายความวา  ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรายการทั้งหมดที่จะเผยแพร  ชวงเวลา

เผยแพรของแตละรายการ  และประชาชนที่เปนกลุมเปาหมายของแตละรายการ 

“ผูผลิตรายการ”  หมายความวา  ผูผลิตรายการเพื่อการเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียงและ 

วิทยุโทรทัศน 

“ผูผลิตรายการอิสระ”  หมายความวา  ผูผลิตรายการที่มิไดสังกัดหรือเปนพนักงานหรือลูกจาง

ของสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศนหรือบริษัทในเครือของสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศนแหงใดหรือ

องคการสื่อสาธารณะใด  และใหหมายความรวมถึงผูผลิตรายการอิสระที่ดําเนินกิจการในลักษณะธุรกิจ

ขนาดยอมและผูผลิตรายการระดับชุมชนดวย 

“ผูสนับสนุนองคการ”  หมายความวา  ผูใหการสนับสนุนทางการเงิน  ทรัพยสิน  หรือส่ิงอื่นใด

แกองคการเพื่อประโยชนขององคการ 

“เงินบํารุงองคการ”  หมายความวา  เงินที่เรียกเก็บจากผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายวาดวย

สุราและกฎหมายวาดวยยาสูบตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

“องคการ”  หมายความวา  องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

“คณะกรรมการนโยบาย”  หมายความวา  คณะกรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและ

แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

“กรรมการนโยบาย”  หมายความวา  กรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและแพรภาพ

สาธารณะแหงประเทศไทย 

“คณะกรรมการบริหาร”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารองคการกระจายเสียงและแพร

ภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

“กรรมการบริหาร”  หมายความวา  กรรมการบริหารองคการกระจายเสียงและแพรภาพ

สาธารณะแหงประเทศไทย 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ 

แหงประเทศไทย 
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มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

การจัดต้ังและเงินทุน 
 

 

มาตรา ๕ ใหจัดต้ังองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทยเปน 

นิติบุคคล  เรียกโดยยอวา  “ส.ส.ท.”  และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “Thai Public Broadcasting  

Service”  เรียกโดยยอวา  “TPBS”  ทําหนาที่เปนองคการสื่อสาธารณะดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน  มีฐานะเปนหนวยงานของรฐั  ที่ไมใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณ  แตดําเนินการภายใตทุน  ทรัพยสิน  และรายไดขององคการ 

มาตรา ๖ ใหองคการมีสํานักงานใหญอยูในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียง  และ 

จะจัดต้ังสํานักงานสาขาขึ้น  ณ  ที่อื่นใดก็ได 

มาตรา ๗ ใหองคการมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มี

คุณภาพและคุณธรรม  บนพื้นฐานของความเปนไทย  โดยผานทางบริการขาวสารที่เที่ยงตรง  รอบดาน  

สมดุล  และซ่ือตรงตอจรรยาบรรณ 

(๒) ผลิตรายการทางดานขาวสาร  สารประโยชนทางดานการศึกษา  และสาระบันเทิง  ที่มี

สัดสวนอยางเหมาะสมและมีคุณภาพสูง  เนนความหลากหลายในมิติตาง  ๆ  โดยมุงดําเนินการอยาง

ปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชนเชิงพาณิชย  และยึดถือผลประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ 

(๓) สงเสริมใหความรูแกประชาชนใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อประโยชน 

ทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่นผานทางการใหบริการขาวสารและสารประโยชนอื่น 

(๔) สงเสริมเสรีภาพในการรับรูขาวสารเพื่อสรางสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนไดรับ

ขาวสารอยางเทาเทียมกัน 

(๕) สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนทั้งทางตรงและทางออมในการกําหนดทิศทาง 

การใหบริการขององคการเพื่อประโยชนสาธารณะ 
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(๖) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนอื่น 

การดําเนินการตาม  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ใหคํานึงถึงการเขาถึงและการใชประโยชนได

อยางทั่วถึงและเปนธรรมของประชาชน 

มาตรา ๘ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๗  ใหองคการมีอํานาจ

หนาที่หลัก  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน  หรือเผยแพรรายการในระบบอื่น

หรือเทคโนโลยีทันสมัยอื่น  โดยมีเครือขายใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศหรือใหมีสถานี

วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนเพิ่มเติมเปนเครือขาย  ไมเก็บคาสมาชิกและไมหารายไดจาก

การโฆษณา  เวนแตเปนการสนับสนุนจากผูสนับสนนุองคการ 

(๒) ใหบริการผลิตส่ือโสตทัศน  หรือบริการระบบเครือขายสารสนเทศอื่น  หรือบริการอื่นใด

ที่เกี่ยวของหรือเปนประโยชนตอการเผยแพรรายการ 

(๓) ใหการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพและการสรางสรรคการผลิตรายการของผูผลิต

รายการอิสระ 

(๔) รวมมือกับหนวยงานของรัฐ  องคกรภาคเอกชน  ชุมชน  หรือหนวยงานตางประเทศหรือ

องคการระหวางประเทศ  หรือสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศนขององคการสื่อสารสาธารณะของ

ตางประเทศ  ในการผลิตรายการอันเปนการสงเสริมความรูที่เปนประโยชนตอสาธารณะหรือสรางความ

รวมมือทางวัฒนธรรมระหวางกัน 

(๕) กระทําการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

องคการ 

มาตรา ๙ นอกจากอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๘  ใหองคการมีอํานาจทํากิจการ  ดังตอไปนี้ดวย 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 

(๒) กอต้ังสิทธิ  หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ  ทั้งในและนอกราชอาณาจักรเพื่อประโยชนในการ

ดําเนินกิจการขององคการ 

(๓) เขารวมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับ

วัตถุประสงคขององคการ 

(๔) เรียกเก็บคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาบริการ  หรือคาตอบแทนอื่นใดในการใหบริการ 
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(๕) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

มาตรา  ๑๐  กิจการขององคการไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  

กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ  กฎหมายวาดวยการประกันสังคม  และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน  

ทั้งนี้  ผูอํานวยการ  พนักงาน  และลูกจางขององคการตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไว

ในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  กฎหมายวาดวยการประกันสังคม  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)  ตองไมเปนการกระทําที่ทําใหองคการขาดความเปนอิสระในการ

ดําเนินงาน หรือใหกระทําการอันขัดหรือแยงตอวัตถุประสงคขององคการ 

รายไดในการดําเนินกิจการขององคการนอกจาก  (๒)  และ  (๓)  ตองนําไปใชในการ

สนับสนุนพัฒนาศักยภาพและใหโอกาสสรางสรรคแกผูผลิตรายการอิสระในอัตราที่คณะกรรมการ 

นโยบายกําหนด  แตตองไมเกินรอยละสิบของรายไดดังกลาว 

รายไดขององคการตามวรรคหนึ่งไมตองนําสงเปนรายไดของแผนดินตามกฎหมายวาดวย 

เงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๑๒ ใหองคการมีอํานาจจัดเก็บเงินบํารุงองคการจากผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมาย

วาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ  ในอัตรารอยละหนึ่งจุดหาของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตาม

กฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ  และจัดสรรใหเปนรายไดขององคการ  โดยใหมีรายได

สูงสุดปงบประมาณละไมเกินสองพันลานบาท  และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจในการ

ปรับเพิ่มรายไดสูงสุดตามมาตรานี้ทุกสามป   เพื่อใหองคการมีรายไดเพียงพอตอการดําเนินการตาม
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วัตถุประสงค  โดยใหพิจารณาถึงอัตราเงินเฟอของปที่ผานมาประกอบกับขอบเขตการดําเนินงานของ

องคการที่เปลี่ยนแปลงไปและผลการประเมินการดําเนินงานขององคการตามมาตรา  ๕๐ 

รายไดขององคการตามวรรคหนึ่งสวนที่เกินจากรายไดสูงสุดที่กําหนดไว  ใหองคการนําสงเปน

รายไดแผนดิน 

การคํานวณเงินบํารุงองคการตามอัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  หากมีเศษของสตางค  ใหปดทิ้ง 

มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชนในการจัดเก็บและสงเงินบํารุงองคการ 

(๑) ใหกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเปนผูเรียกเก็บเงินบํารุงองคการเพื่อนําสงเปนรายได

ขององคการ  โดยสวนที่ไมเกินจากรายไดสูงสุดที่กําหนดในมาตรา  ๑๒  ไมตองนําสงเปนรายได

แผนดิน  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด 

(๒) เงินบํารุงองคการ  ใหถือเปนภาษี แตไมใหนําไปรวมคํานวณเปนมูลคาของภาษี 

ในการนําสงเงินบํารุงองคการ  ใหกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรหักคาใชจายไวในอัตรา

ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด แตไม เกินรอยละหนึ่ งจุดหาของเงินบํารุง

องคการที่เก็บได 

มาตรา ๑๔ ใหผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ  มีหนาที่

สงเงินบํารุงองคการตามอัตราที่กําหนดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่ง พรอมกับการชําระภาษีตามระเบียบที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ

ไดรับการงดเวน  ยกเวน  ลดหยอน  หรือคืนภาษี  ใหไดรับการงดเวน  ยกเวน  ลดหยอน  หรือคืนเงิน

บํารุงองคการดวย  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินบํารุงองคการไมสงเงินบํารุงองคการ  หรือสงภายหลัง

ระยะเวลาที่กําหนดหรือสงเงินบํารุงองคการไมครบตามจํานวนที่ตองสง  นอกจากจะมีความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้แลว  ใหเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละหนึ่งจุดหาตอเดือนของจํานวนเงินที่ไมสงหรือสง

ภายหลังระยะเวลาที่กําหนดหรือจํานวนที่สงขาดไป  แลวแตกรณี  นับแตวันครบกําหนดสงจนถึงวันที่สง

เงินบํารุงองคการ  แตเงินเพิ่มที่คํานวณไดมิใหเกินจํานวนเงินบํารุงองคการ และใหถือวาเงินเพิ่มนี้เปน

เงินบํารุงองคการดวย 

ในการคํานวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน 
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หมวด  ๒ 

การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 

 

สวนที่  ๑ 

คณะกรรมการนโยบาย 
 

 

มาตรา ๑๗ ใหมีคณะกรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ 

แหงประเทศไทย ประกอบดวยประธานกรรมการนโยบายคนหนึ่ง  และกรรมการนโยบายอื่นอีกแปดคน   

ซ่ึงสรรหาและแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนบุคคลผูมีความรู  ประสบการณ  และเปนผูที่มีผลงานหรือ

เคยปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็นถึงการเปนผูมีความรูหรือความเชี่ยวชาญ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ดานกิจการสื่อสารมวลชน  จํานวนสองคน 

(๒) ดานการบริหารจัดการองคกร  จํานวนสามคน 

(๓) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย  การพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่น  การเรียนรูและศึกษา  

การคุมครองและพัฒนาเด็ก  เยาวชนหรือครอบครัว  หรือการสงเสริมสิทธิของผูดอยโอกาสทางสังคม  

จํานวนสี่คน 

ใหผูอํานวยการเปนเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย 

มาตรา ๑๘ ใหมีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจํานวนสิบหาคน  ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่

สมควรไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการนโยบาย  ประกอบดวย 

(๑) ประธานสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ 

(๒) นายกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย 

(๓) นายกสมาพันธสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

(๔) ประธานสภาสถาบันนักวิชาการดานส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย 

(๕) ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน 

(๖) ประธานสหพันธองคกรผูบริโภค 

(๗) ประธานสภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ 

(๘) ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๙) นายกสภาทนายความ 

(๑๐) ประธานสถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

(๑๑) ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(๑๒) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

(๑๓) ปลัดกระทรวงการคลัง 

(๑๔) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

(๑๕) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ในกรณีที่ผู ดํารงตําแหนงตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  หรือ  (๑๐)   

ไมสามารถเขาประชุมได  ผูที่เขาประชุมแทนตองเปนผูที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมของสภา  

คณะกรรมการหรือสถาบันขององคการนั้นใหเขาประชุมแทน 

ในกรณีที่ไมมีกรรมการสรรหาครบตามที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง  หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ไดภายในเวลาสามสิบวันนับแตเมื่อมีเหตุใหทําการสรรหา  ใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวย

กรรมการสรรหาที่เหลืออยู แตตองไมนอยกวาสิบคน 

กรรมการสรรหาไมมีสิทธไิดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการนโยบาย 

ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสรรหา  และ

เลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเปนเลขานุการกรรมการสรรหา 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด  ทั้งนี้  ตองคํานึงถึง

ความโปรงใสและความเปนธรรมในการสรรหา 

ใหองคการทําหนาที่เปนหนวยงานธุรการในการดําเนินการสรรหา 

มาตรา ๑๙ ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการนโยบายตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ 

(๓) สามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยความเปนอิสระ  เปนกลาง  และสุจริต 

(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
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(๕) ไมเปนบุคคลที่เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไปโดยไดพนโทษมายังไมถึง

หาปในวันที่ไดรับการเสนอชื่อ  เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

(๖) ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

เพราะทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติชั่วอยางรายแรงหรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง

ราชการ 

(๗) ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากงาน  เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทํา

การทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน 

(๘) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะรํ่ารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

มาตรา ๒๐ ในการสรรหากรรมการนโยบาย ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือก

บุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๗  รวมทั้งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๙  และ

ยินยอมใหเสนอชื่อเขารับเลือก  จํานวนเทากับจํานวนกรรมการนโยบายที่จะไดรับแตงต้ัง 

เมื่อไดคัดเลือกบุคคลเปนกรรมการนโยบายครบจํานวนแลว  ใหผูที่ไดรับเลือกทั้งหมดประชุม

รวมกันเพื่อเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการนโยบาย 

ใหคณะกรรมการสรรหาแจงรายชื่อประธานกรรมการนโยบายและกรรมการนโยบายพรอม

หลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไมมีลักษณะตองหามตลอดจนความยินยอมของบุคคลดังกลาว 

ตอนายกรัฐมนตรี  เพื่อแตงต้ังเปนคณะกรรมการนโยบาย   

ใหนายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อคณะกรรมการนโยบายในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๑ ในขณะดํารงตําแหนง กรรมการนโยบายตอง 

(๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา  พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ  

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  เวนแตอาจารยผูสอนในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 

(๒) ไมเปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่น  ผูบริหารทองถิ่น  กรรมการ

หรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

(๓) ไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
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(๔) ไมเปนหุนสวน  กรรมการ  พนักงานในหางหุนสวนหรือบริษัทที่ประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  หรือกิจการโทรคมนาคม  หรือในหางหุนสวนบริษัทที่ประกอบกิจการ

เปนผูผลิตรายการใหองคการ 

ผูซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการนโยบายผูใดมีลักษณะตองหามตาม 

วรรคหนึ่งตองลาออกจากการที่เปนบุคคลซ่ึงมีลักษณะตองหามต้ังแตวันที่มีเหตุดังกลาว  ในกรณีที่ผูนั้นมิได

ลาออกภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการนโยบาย  และให

ดําเนินการสรรหากรรมการนโยบายใหมแทน 

มาตรา ๒๒ ประธานกรรมการนโยบายและกรรมการนโยบายจะตองไมเปนผูมีสวนไดเสีย

ในกิจการที่กระทํากบัองคการ  หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับกิจการขององคการ  ทั้งนี้  ไมวาโดย

ทางตรงหรือทางออม  เวนแตการเขาบริหารหรือเขารวมดําเนินกิจการรวมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

ตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 

มาตรา ๒๓ กรรมการนโยบายมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป   

ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนดสองป  ใหกรรมการนโยบายออกจากตําแหนงจํานวนสี่คนโดย

วิธีการจับสลาก  และใหถือวาการออกจากตําแหนงโดยการจับสลากดังกลาวเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 

เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดแตงต้ังกรรมการนโยบายขึ้นใหม  

ใหกรรมการนโยบายซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น  อยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวา

กรรมการนโยบายซึ่งไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

กรรมการนโยบายซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกได  แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 

มาตรา ๒๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการนโยบายพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๙ 

(๔) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา  ๒๑  หรือมาตรา  ๒๒ 

(๕) ตองคําพิพากษาใหจําคุก  แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ  เวนแตเปน

กรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  

หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 



หนา   ๑๑ 
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เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการสรรหาผูดํารงตําแหนงแทน   เวนแตผูนั้นมีวาระ

เหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน  และใหนํามาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๑  

มาใชบังคับโดยอนุโลม  และใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่

เหลืออยูของกรรมการนโยบายผูซ่ึงตนแทน 

ในระหวางดําเนินการสรรหากรรมการนโยบายตามวรรคสอง  ใหกรรมการนโยบายเทาที่

เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได  โดยใหถือวาคณะกรรมการนโยบายประกอบดวยกรรมการนโยบายเทาที่

เหลืออยู  เวนแตมีกรรมการนโยบายเหลืออยูไมถึงหาคน 

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ประธานกรรมการนโยบายพนจากตําแหนงดวยเหตุตามมาตรา  ๒๓  

วรรคสอง  หรือมาตรา  ๒๔  ใหที่ประชุมกรรมการนโยบายเลือกกรรมการนโยบายคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่

ประธานกรรมการนโยบายไปพลางกอน  จนกวาจะมีกรรมการนโยบายครบจํานวน  จึงใหกรรมการ 

นโยบายทั้งคณะเลือกผูที่ทําหนาที่ประธานกรรมการนโยบายตอไป 

มาตรา ๒๖ การประชุมคณะกรรมการนโยบายตองมีกรรมการนโยบายมาประชุม 

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการนโยบายไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการ 

นโยบายเลือกกรรมการนโยบายคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

มาตรา ๒๗ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการนโยบายคนหนึ่ง

ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก 

เสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๘ คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบายโดยทั่วไปขององคการ 

(๒) คุมครองรักษาความเปนอิสระของคณะกรรมการบริหาร  ผูอํานวยการ  และพนักงานให

ปลอดจากการแทรกแซงใด  ๆ 

(๓) ใหความเห็นชอบแผนการบริหารกิจการและแผนการจัดทํารายการขององคการ   

ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗ 

(๔) ใหความเห็นชอบงบประมาณขององคการ 



หนา   ๑๒ 
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(๕) ควบคุมการดํา เนินงานของคณะกรรมการบริหารให เปนไปตามนโยบายของ

คณะกรรมการนโยบาย 

(๖) กําหนดใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของรายการ 

(๗) กําหนดขอบังคับดานจริยธรรมของกรรมการบริหาร  ผูอํานวยการ  ผูบริหารของ

องคการ  พนักงานและลูกจางขององคการ  และบทลงโทษ 

(๘) กํากับดูแลเพื่อใหความคิดเห็น  ขอเสนอแนะและคําติชม  ตลอดจนขอรองเรียนของ

ประชาชนตอองคการ  ไดรับการพิจารณาอยางเหมาะสมและรวดเร็ว 

(๙) กําหนดระเบียบกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การเงิน  การงบประมาณและ

ทรัพยสิน  การมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารดําเนินการตาง ๆ  และการดําเนินกิจการโดยทั่วไป 

(๑๐) แตงต้ังคณะกรรมการบริหารตามมาตรา  ๒๙ 

(๑๑) แตงต้ังและถอดถอนผูอํานวยการตามมาตรา  ๓๑ 

(๑๒) กําหนดคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของผูอํานวยการ  และรองผูอํานวยการ

ตามมาตรา  ๓๗ 

(๑๓) กําหนดขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิต  และการเผยแพรรายการ

ขององคการตามมาตรา  ๔๒ 

(๑๔) แตงต้ังคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนจากประชาชนตามมาตรา  ๔๖ 

(๑๕) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี  สภาผูแทนราษฎร  

และวุฒิสภา  และเผยแพรตอสาธารณชนตามมาตรา  ๕๒ 

(๑๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 

สวนที่  ๒ 

คณะกรรมการบริหาร 
 

 

มาตรา ๒๙ ใหคณะกรรมการนโยบายแตงต้ังคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งประกอบดวย

ผูอํานวยการเปนประธานกรรมการโดยตําแหนง  ผูดํารงตําแหนงระดับบริหารขององคการจํานวนไม

เกินหกคนเปนกรรมการ  และกรรมการบริหารอื่นอีกไมเกินส่ีคน 



หนา   ๑๓ 
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กรรมการบริหารอื่นตามวรรคหนึ่งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๙  

และมาตรา  ๒๑  และเปนผูมีความรูหรือความเชี่ยวชาญและมีผลงานปรากฏแกสาธารณะทางดาน

ส่ือสารมวลชน  การบริหารจัดการ  สังคม  วัฒนธรรม  หรือนิติศาสตร 

กรรมการบริหารตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับองคการหรือในกิจการที่เปน

การแขงขันกับกิจการขององคการ  ทั้งนี้  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  เวนแตการเขาบริหารหรือเขา

รวมดําเนินกิจการรวมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายหรือคณะ

กรรมการบริหาร  แลวแตกรณี  มอบหมาย 

ในกรณีที่ผูอํานวยการพนจากตําแหนงใหกรรมการบริหารตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงดวย 

ใหนําความในมาตรา  ๒๔  วรรคหนึ่ง   มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของกรรมการบริหาร

ดวยโดยอนุโลม 

ใหคณะกรรมการบริหารปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด  และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ควบคุมดูแลการผลิตรายการหรือการสรางสรรครายการขององคการใหเปนไปตาม

นโยบายของคณะกรรมการนโยบาย 

(๒) กํากับดูแลการปฏิบัติงานขององคการใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบ  ขอบังคับ 

ขององคการในกรณีที่มีการรองเรียนของประชาชน 

(๓) จัดทํ าแผนการบริหารกิจการและแผนการจัดทํ ารายการขององคการเสนอตอ

คณะกรรมการนโยบายเพื่อใหความเห็นชอบ 

(๔) จัดทํ าแผนพัฒนาองคการ   แผนพัฒนาบุคลากร   และแผนการ เ งิน เสนอตอ

คณะกรรมการนโยบาย 

(๕) จัดทําแผนแมบทพัฒนาเครือขาย 

(๖) ประเมินคุณภาพของรายการที่มีการเผยแพร 

(๗) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 

มาตรา ๓๐ ใหประธานกรรมการนโยบาย  กรรมการนโยบาย  และกรรมการบริหารอื่นตาม

มาตรา  ๒๙  ไดรับประโยชนตอบแทนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

สวนที่  ๓ 

ผูอํานวยการ 
 

 

มาตรา ๓๑ ใหองคการมีผูอํ านวยการคนหนึ่ ง   และรองผูอํานวยการตามจํานวนที่

คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

คณะกรรมการนโยบายเปนผูมีอํานาจแตงต้ังและถอดถอนผูอํานวยการ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการใหเปนไปตามขอบังคับของคณะกรรมการนโยบาย 

ในกรณีที่ไมมีผูอํานวยการหรือผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองผูอํานวยการที่มี

อาวุโสตามลําดับปฏิบัติหนาที่แทน   ถาไมมีรองผูอํานวยการ  ใหคณะกรรมการนโยบายแตงต้ัง

กรรมการบริหารคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน 

มาตรา ๓๒ ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกองคการไดเต็มเวลาและเปนผูนํา

และรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการและการผลิตรายการตามนโยบายของคณะกรรมการ 

นโยบาย  และตองเปนผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงต้ัง 

(๓) มีความรูความเขาใจและมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณในกิจการวิทยุกระจายเสียง  

กิจการวิทยุโทรทัศน  หรือการส่ือสารมวลชน 

(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๑๙  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๘) 

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่น  หรือผูบริหารทองถิ่น  กรรมการ

หรือผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่

พรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ  เจาหนาที่  หรือลูกจางของ

องคการ  หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญที่มีสัญญาจางกับองคการ 

(๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับองคการ  หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับ

กิจการขององคการ  ทั้งนี้  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  เวนแตการเขาบริหารหรือเขารวมดําเนิน

กิจการรวมทุนกบับุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบาย  หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
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ในการบริหารกิจการขององคการ  ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการนโยบาย 

มาตรา ๓๓ การแตงต้ังผูอํานวยการตองทําเปนสัญญาจางตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด  โดยประธานกรรมการนโยบายเปนผูลงนามในสัญญาจาง  

สัญญาจางตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีขอกําหนดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนง  เง่ือนไขการทํางาน  

การประเมินผลงาน  การพนจากตําแหนง  การเลิกจาง  คาจาง  และผลประโยชนอื่นของผูอํานวยการ 

มาตรา ๓๔ ผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายจะแตงต้ังรอง

ผูอํานวยการจากผูซ่ึงมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๒  (๑)  (๒)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ไมเกินจํานวนที่

คณะกรรมการนโยบายกําหนด  เพื่อชวยเหลือผูอํานวยการในการปฏิบัติหนาที่ก็ได 

การแตงต้ังรองผูอํานวยการใหทําเปนสัญญาจางกับองคการตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย  โดยใหผูอํานวยการเปนผูลงนามในสัญญาจาง 

ใหนําความในมาตรา  ๓๓  วรรคสอง มาใชบังคับกับสัญญาจางรองผูอํานวยการโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๕ ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการอยูในตําแหนงตามระยะเวลาที่กําหนดไวใน

สัญญาจาง  ซ่ึงตองไมเกินคราวละสี่ป  แตอาจไดรับแตงต้ังอีกได 

มาตรา ๓๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามระยะเวลาที่ กําหนดไวในสัญญาจาง

ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมลัีกษณะตองหามตามมาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๔  แลวแตกรณี 

(๔) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(๕) คณะกรรมการนโยบายมีมติใหถอดถอนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ

จํานวนคณะกรรมการนโยบายทั้งหมดในขณะนั้น  มติใหถอดถอนนี้ตองแสดงเหตุผลซ่ึงอยางนอยตอง

ประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ  ขอพิจารณา  และขอสนับสนุนการใชดุลพินิจ  ทั้งนี้  เวนแต

กรณีของรองผูอํานวยการ  ใหผูอํานวยการเปนผูถอดถอน  โดยแสดงขอเท็จจริงและใหเหตุผลของการ

ถอดถอนดวย 

(๖) ถูกเลิกจางตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจาง 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓๗ คาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของผูอํานวยการ  และรองผูอํานวยการ  

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ  ประสบการณ  และ

ภาระของงาน  และเทียบเคียงกับอัตราคาตอบแทนของผูบริหารในตําแหนงลักษณะเดียวกันหรือ

ใกลเคียงกันของภาคเอกชน 

มาตรา ๓๘ ในการปฏิบัติหนาที่  ใหผูอํานวยการมีอํานาจ 

(๑) ออกระเบียบในการบริหารกิจการขององคการ  รวมทั้งระเบียบและวิธีปฏิบัติงานของ

พนักงานหรือลูกจางขององคการ  ทั้งนี้  โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบกลางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๒) ทําสัญญาจาง  เลิกจาง  เลื่อน  ลด  หรือตัดเงินเดือนหรือคาจาง  ตลอดจนลงโทษทาง 

วินัยแกพนักงานและลูกจางขององคการตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 

(๓) แตงต้ังนายสถานีและคณะกรรมการบริหารสถานี 

มาตรา ๓๙ ในกิจการที่ เกี่ยวกับบุคคลภายนอก   ใหผูอํานวยการเปนผูแทนองคการ   

เพื่อการนี้  ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทํากิจการแทนก็ไดตามระเบียบที่คณะกรรมการ 

นโยบายกําหนด 

นิติกรรมที่ผูอํานวยการกระทําโดยฝาฝนระเบียบที่ออกตามมาตรา  ๒๘  (๙)  หรือมาตรา  ๓๘  

(๑)  และ  (๒)  ยอมไมผูกพันองคการ  เวนแตคณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการบริหาร  แลวแตกรณี  

จะไดใหสัตยาบัน 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ไมมีผูอํานวยการและรองผูอํานวยการพรอมกัน  ใหคณะกรรมการนโยบาย

แตงต้ังกรรมการบริหารหรือพนักงานขององคการคนหนึ่งเปนผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 

ใหผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูอํานวยการ 

มาตรา ๔๑ ใหประธานกรรมการนโยบาย   กรรมการนโยบาย   กรรมการบริหาร

ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  และพนักงานขององคการ  เปนเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ใหประธานกรรมการนโยบาย  กรรมการนโยบาย  กรรมการบริหาร  ผูอํานวยการและ 

รองผูอํานวยการ  เปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๓ 

ขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพ 
 

 

มาตรา ๔๒ ใหคณะกรรมการนโยบายจัดทําขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการ

ผลิตและการเผยแพรรายการ  โดยคํานึงถึงความเห็นของตัวแทนพนักงานและลูกจางขององคการ  ผูผลิต

รายการ  ผู รับชมและรับฟงรายการ  และผูทรงคุณวุฒิ  ดานนิเทศศาสตร  วารสารศาสตร  และ

ส่ือสารมวลชน  เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  การผลิต  การจัดหาและการเผยแพรรายการของ

องคการ 

ขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง  อยางนอยตองครอบคลุมเนื้อหาสาระใน

เร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) ความเที่ยงตรง ความเปนกลาง  และความเปนธรรม 

(๒) ความเปนอิสระของวิชาชีพ และความรับผิดชอบตอสาธารณชน 

(๓) การเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย  ความเปนสวนตัว  และการคุมครองสิทธิสวนบุคคล 

(๔) การคุมครองเด็กและเยาวชนจากรายการที่แสดงออกถึงความรุนแรง  การกระทํา 

อันผิดกฎหมายหรือศลีธรรม  อบายมุข  และภาษาอันหยาบคาย 

(๕) การปฏิบัติตอเหย่ือผูเคราะหรายและผูที่อยูในภาวะเศราโศก 

(๖) การจายเงินแกแหลงขาว  การรับรางวัลหรือผลประโยชนตอบแทนเพื่อใหเสนอขาว  หรือ

มีสวนรวมในการกระทําใดอันกระทําใหขาดความเปนธรรมและความเปนอิสระของวิชาชีพ 

(๗) การปกปองและปฏิบัติตอแหลงขาวอยางเปนธรรม 

ใหคณะกรรมการนโยบายเผยแพรขอบังคับดานจริยธรรมที่จัดทําข้ึนตามวรรคหนึ่งตอสาธารณชน 

หมวด  ๔ 

การเผยแพรรายการ 
 

 

มาตรา ๔๓ รายการที่ใหบริการผานสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศนของ

องคการตองมีเนื้อหาและคุณคา  ดังนี้ 



หนา   ๑๘ 
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(๑) ขาวสารที่มีผลกระทบตอสาธารณะที่เสนออยางเที่ยงตรง  รวดเร็ว  ทันตอเหตุการณ   

รอบดาน  และเปนธรรม  ในสัดสวนที่พอเพียงในชวงที่มีผูรับชมและรับฟงมาก 

(๒) รายการที่สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น 

ตอประเด็นที่สําคัญตอสาธารณะซึ่งมีความคิดเห็นแตกตางกันในสังคม  บนพื้นฐานของขอมูลที่ถูกตอง  

มีสมดุลของความคิดเห็นฝายตาง ๆ  และมีการวิเคราะหอยางมีเหตุผล 

(๓) รายการที่สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและรายการที่

สงเสริมการศึกษาในวิทยาการสาขาตาง ๆ  และการเรียนรูของเด็กและเยาวชนอยางเพียงพอ  โดยคํานึง 

ถึงเวลาที่สะดวกตอการรับชมและรับฟง 

(๔) รายการกีฬา  นันทนาการ  และรายการที่สงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(๕) รายการที่สงเสริมเอกลักษณของความเปนไทย  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ

ความสมานฉันทในสังคม  ตลอดจนสนับสนุนใหผูดอยโอกาสในสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือ

นําเสนอขอมูลของตน 

(๖) รายการบันเทิงที่สรางสรรค  สงเสริมคุณคาที่ดีงามของสังคม  หรือยกระดับสุนทรียภาพ

ของประชาชน 

(๗) รายการที่เปนการสนับสนุนผูผลิตรายการอิสระ  ซ่ึงตองจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอ 

การจัดทาํผังรายการเปนดุลยพินิจขององคการ  และตองไมมีลักษณะที่เอื้อประโยชนหรือตอบแทน

ในเชิงพาณิชย 

ผูอํานวยการตองจัดทําผังรายการเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติทุกสามเดือน 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผังรายการอยางมีนัยสําคัญ  ใหผูอํานวยการจัดทําผังรายการที่มีการ

เปลี่ยนแปลงเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติ 

ในการจัดทํารายการตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการนโยบายกําหนดมาตรการโดยรับฟง

ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของเพื่อใหมีบริการที่เหมาะสมในการสงเสริมใหคนพิการสามารถเขาถึงหรือ

ใชประโยชนรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนขององคการได 

มาตรา ๔๔ ใหองคการจัดเก็บวัสดุที่บันทึกรายการที่มีการเผยแพรอันเปนที่สนใจของ

ประชาชนเพื่อประโยชนในทางประวัติศาสตร 



หนา   ๑๙ 
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ใหองคการใหบริการแกประชาชนในการรับฟงและรับชมรายการที่บันทึกในวัสดุตามวรรคหนึ่ง  

โดยเก็บคาบริการได 

หมวด  ๕ 

สภาผูชมและผูฟงรายการ  และการรับเร่ืองรองเรียน 
 

 

มาตรา ๔๕ เพื่อประโยชนในการพัฒนาการใหบริการและการผลิตรายการขององคการใหมี

คุณภาพสอดคลองกับประโยชนสาธารณะและสังคม  และสะทอนความตองการของผูใชบริการ  รวมทั้ง

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย  ใหมีสภาผูชมและผูฟงรายการ   

ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายแตงต้ังจํานวนไมเกินหาสิบคน  ประกอบไปดวยตัวแทนของประชาชนในภูมิภาค

และกลุมตาง ๆ  ที่หลากหลาย และมีความสมดุล  เพื่อรับฟงความคิดเห็นและคําแนะนําจากประชาชนใน

วงกวางตอการผลิตรายการขององคการ  โดยใหมีการประชุมอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  

และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดใหมีสภาผูชมและผูฟงรายการแยกยอยตามภูมิภาคก็ได   

โดยคํานึงถึงความตองการของภูมิภาคและความหลากหลายของสังคม   

ใหคณะกรรมการบริหารดําเนินการรวบรวมความเห็นและคําแนะนําที่ไดรับจากสภาผูชมและ

ผูฟงรายการตามวรรคหนึ่ง  เสนอตอคณะกรรมการนโยบายพรอมทั้งเสนอแนวทางในการพัฒนาบริการ

และการผลิตรายการขององคการ  หรือการปรับปรุงแผนแมบทการบริหารกิจการและรายการของ

องคการใหสอดคลองกับความเปนจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

มาตรา ๔๖ ใหคณะกรรมการนโยบายจัดใหมีคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่อง

รองเรียนจากประชาชนในกรณีที่องคการ  ผูผลิตรายการ  หรือพนักงานหรือลูกจางขององคการกระทํา

การหรือผลิตรายการที่ขัดตอขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพตามมาตรา  ๔๒  ทั้งนี้  โดยคณะอนุกรรมการ

รับและพิจารณาเรื่องรองเรียนจากประชาชนตองพิจารณา  และตรวจสอบเรื่องรองเรียนดังกลาว 

อยางรวดเร็ว  ถูกตอง  และเปนธรรม 
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กระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งจะตองครอบคลุมถึงวิธีการแกไข

หรือเยียวยาในกรณีที่มีการผลิตรายการที่ขัดตอขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพ  รวมทั้งมีวิธีการแกไข

ขอความที่เปนเท็จ  สิทธิการโตแยง  และการขออภัยในกรณีที่เกิดความผิดพลาด 

การรองเรียนตามกระบวนการตามมาตรานี้ไมเปนการลิดรอนสิทธิของประชาชนในการที่จะ

ใชชองทางอื่นตามกฎหมายเพื่อแกไขหรือเยียวยาตอกรณีที่มีการรองเรียนนั้น 

มาตรา ๔๗ องคการตองจัดเก็บบันทึกตนฉบับของทุกรายการเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน

นับแตวันที่เผยแพรรายการนั้น 

เมื่อรายการใดที่เปนเหตุใหเกิดกรณีพิพาทหรือรองเรียน  ใหองคการเก็บบันทึกตนฉบับของ

รายการนั้นไวจนกวากรณีนั้นจะไดรับการพิจารณาจนเสร็จส้ิน 

หมวด  ๖ 

การบัญชี  การตรวจสอบ  และการประเมินผล 
 

 

มาตรา ๔๘ ใหองคการจัดทํ าบัญชีตามหลักการบัญชีสากลและตามหลัก เกณฑที่

คณะกรรมการบริหารกําหนด  และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชีและ 

การพัสดุขององคการ  และใหรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการนโยบายอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

ในการตรวจสอบภายใน   ใหองคการแตงต้ังพนักงานเพื่อทําหนาที่ผูตรวจสอบภายใน

โดยเฉพาะ  และใหรับผิดชอบข้ึนตรงตอคณะกรรมการนโยบายตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด 

มาตรา ๔๙ ใหองคการจัดทํางบการเงิน  ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยงบแสดงฐานะทาง

การเงิน  งบรายไดและคาใชจาย  และงบกระแสเงินสด  สงผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวัน

ส้ินปบัญชีทุกป 

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่คณะกรรมการนโยบายแตงต้ัง

ดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงนิแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและ

ทรัพยสินขององคการ  ในรายงานผลการสอบบัญชีใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจาย
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ดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค  ประหยัด  คุมคาและไดผลตามเปาหมายเพียงใด  แลวทําบันทึก

รายงานผลการสอบบัญชีตอคณะกรรมการนโยบาย 

ใหคณะกรรมการนโยบายประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินอยางสม่ําเสมอ

เกี่ยวกับแผนการตรวจสอบการเงินและการปรับปรุงทบทวนเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐาน

เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน 

มาตรา ๕๐ เพื่อประโยชนในการสงเสริมการดําเนินการขององคการใหเกิดประสิทธิภาพ  

เกิดผลสัมฤทธิ์  สรางความรับผิดชอบและความเชื่อถือแกสาธารณชนในกิจการขององคการ  ตลอดจนมี

การติดตามความกาวหนาและการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการใหเปนไปตามวัตถุประสงค  

โครงการ  และแผนงานที่ไดจัดทําไว  ใหคณะกรรมการนโยบายจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน

ประจําป  โดยคณะกรรมการประเมินผลซ่ึงเปนบุคคลภายนอกองคการ 

การประเมินผลการดําเนินงานจะตองแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏทั้งในดานประสิทธิผล   

ในดานประสิทธิภาพ  ในดานการพัฒนาองคการ  ในดานการสนับสนุนจากประชาชน  จํานวนและ 

ความพึงพอใจของผูรับชมหรือรับฟงรายการ  และในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายจะได

กําหนดเพิ่มเติมข้ึน 

มาตรา ๕๑ อยางนอยทุก  ๆ  สิบปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหองคการเสนอ

ใหมีการทบทวนที่มาของรายไดและสัดสวนของเงินบํารุงองคการใหมีความเหมาะสมกับความจําเปนใน

การดําเนินภารกิจขององคการ ทบทวนถึงความเหมาะสมในการใหองคการนําสงเงินสะสมสวนที่เกิน

จากความจําเปนกลับคืนเพื่อเปนรายไดแผนดินหรือจัดสรรคืนเพื่อเปนประโยชนตอสังคม  และทบทวน

การสรางและสงเสริมการสื่อสารสาธารณะของประชาชนผานการดําเนินภารกิจขององคการ  รวมทั้ง

เสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของ 

หมวด  ๗ 

การตรวจสอบและควบคุม 
 

 

มาตรา ๕๒ เพื่อเปนการตรวจสอบและควบคุมใหผูชมและผูฟงรายการไดรับบริการที่มี

คุณภาพและประสิทธิภาพ  และแสดงถึงความเปนกลางขององคการ  ใหองคการทํารายงานผลการ
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ปฏิบัติงานประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี  สภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภาภายในหกเดือนนับแตวันส้ิน

ปบัญชี  และใหเผยแพรตอสาธารณชนดวย 

รายงานตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองกลาวถึง 

(๑) ผลงานขององคการในปที่ผานมาเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไว 

(๒) โครงการ  แผนงาน  และแผนงบประมาณสําหรับปถัดไป 

(๓) ผังรายการในปที่ผานมา  และแผนการที่จะเปลี่ยนแปลงผังรายการสําหรับปถัดไป 

(๔) งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี รายงานการตรวจสอบภายในและรายงานของ

คณะกรรมการประเมินผล 

(๕) ขอมูลนิติบุคคลที่องคการเปนเจาของหรือถือหุนโดยตรงหรือโดยออมและขอมูลของ

บุคคลที่องคการเขารวมกิจการหรือรวมลงทุน 

(๖) รายการที่องคการใหการสนับสนุนการผลิตแกผูผลิตรายการอิสระ  วิธีวาจางการผลิต

รายการ  พรอมชื่อของผูผลิตรายการเหลานั้น  และรายละเอียดในการเผยแพรรายการที่สนบัสนุน 

(๗) ความคิดเห็นที่ไดรับจากสภาผูชมและผูฟงรายการตามมาตรา  ๔๕  และจากประชาชน

ทั่วไปและการปรับปรุงที่ดําเนินการตามความคิดเห็นที่ไดรับ 

(๘) ขอมูลรองเรียนจากผูชมและผูฟงรายการ  และผลและวิธีการการแกไข 

หมวด  ๘ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๕๓ ผูมีหนาที่สงเงินบํารุงองคการผูใดไมสงเงินบํารุงองคการ  หรือสงเงินบํารุง

องคการไมครบถวนตามจํานวนที่ตองสง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับต้ังแตหาถึงย่ีสิบ

เทาของเงินบํารุงองคการที่จะตองนําสง  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๔ ในกรณีผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล  

ใหกรรมการผู จัดการ  ผู จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น   

ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ  ดวย  เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทํา

โดยตนมิไดรูเห็นยินยอมดวย 
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มาตรา ๕๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ใหอธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผูไดรับ

มอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตมีอํานาจเปรียบเทียบได 

มาตรา ๕๖ การกระทําใด  ๆ  ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐไมวา

ทางตรงหรือทางออมอันมีลักษณะเปนการขัดขวางหรือแทรกแซงองคการใหเผยแพรรายการที่ขัดหรือ

แยงตอวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  หรือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๘  และมาตรา  ๙  หรือ

ขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพที่ไดจัดทําข้ึนตามมาตรา  ๔๒  ใหถือเปนการจงใจใชอํานาจหนาที่

โดยมิชอบและไมมีผลบังคับใช  เวนแตเปนการกระทําเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๗ ใหโอนบรรดากิจการ  อํานาจหนาที่  ทรัพยสิน  งบประมาณ   หนี้  สิทธิ 

คลื่นความถี่ และภาระผูกพัน  ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานสถานี

วิทยุโทรทัศนระบบ  ยู  เอช เอฟ  และของสํานักงานบริหารกิจการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ  ยู  เอช  เอฟ  

เฉพาะกิจ  (หนวยบริการรูปแบบพิเศษ)  ที่อยูในความดูแลของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและ

กรมประชาสัมพันธในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไปเปนขององคการ  แตทั้งนี้ไมรวมถึงขอโตแยง

หรือขอพิพาทบรรดาที่มีอยูหรือที่อาจจะมีข้ึนระหวางสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกับบริษัท   

ไอทีวี  จํากัด  (มหาชน)  หรือบุคคลอื่นใดอันเนื่องจากหรือเพราะเหตุแหงสัญญาเขารวมงานและดําเนินการ

สถานีวิทยุโทรทัศนระบบ  ยู  เอช  เอฟ  และระหวางสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกับบริษัทสยาม  

อินโฟเทนเมนท  จํากัด  ฉบับลงวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๓๘  ไมวาจะเปนการดําเนินการในชั้น

อนุญาโตตุลาการหรือชั้นศาล  แตใหองคการสนับสนุนคาใชจายอันเนื่องจากการดําเนินการเกี่ยวกับ 

ขอโตแยงหรือขอพิพาทดังกลาวใหแกสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรี

กําหนด 

มาตรา ๕๘ ในวาระเริ่มแรก  ใหคณะรัฐมนตรีแตงต้ังคณะกรรมการจํานวนไมเกินหาคน

เพื่อปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการนโยบายเปนการชั่วคราวตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอนจนกวาจะมี

คณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัตินี้  และมิใหนํามาตรา  ๑๗  มาใชบังคับ 
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ใหคณะกรรมการที่ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการนโยบายตามวรรคหนึ่งแตงต้ังผูทําหนาที่

ผูอํานวยการไปพลางกอนจนกวาจะมีผูอํานวยการตามพระราชบัญญัตินี้  และมิใหนํามาตรา  ๓๒  มาใช

บังคับ 

ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําหนาที่หนวยงานธุรการของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  

และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ประธานกรรมการมอบหมายไปจนกวาคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเห็นวา

องคการสามารถปฏิบติัหนาที่ได 

มาตรา ๕๙ ในวาระเริ่มแรก  ใหดําเนินการสรรหาคณะกรรมการนโยบายภายในหนึ่งรอย

แปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  โดยใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําหนาที่

เปนหนวยงานธุรการในการสรรหา  และใหคณะกรรมการนโยบายสรรหาผูอํานวยการโดยเปดกวางจาก

ผูที่มีความรูความสามารถตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

การสรรหาผูอํานวยการตามวรรคหนึ่งตองดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแต

วันที่คณะกรรมการนโยบายไดรับการแตงต้ัง 

มาตรา ๖๐ ใหรัฐบาลจัดสรรทุนประเดิมใหแกองคการตามจํานวนไมเกินที่กําหนดไวใน

มาตรา  ๑๒ 

มาตรา ๖๑ ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

แหงชาติตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  

และกิจการโทรคมนาคม  ใหองคการใชคลื่นความถี่ตามที่ไดรับโอนมาตามมาตรา  ๕๗  และไดรับยกเวน 

ไมตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนตามกฎหมายวาดวย

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม 
รองนายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรใหมีองคการส่ือสาธารณะ
ซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูนําในการผลิตและสรางสรรครายการขาวสารคุณภาพสูงท่ีจะเปนประโยชนตอสาธารณะ 
และสวนรวม  โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน  เพ่ือสงเสริมใหมีการใหขอมูลท่ีถูกตองแทจริงและสมดุล  
และมุงยกระดับการเรียนรูของประชาชนทุกภาคสวนใหกาวหนาทันการเปล่ียนแปลงของโลก  รวมทั้ง 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเทศ  และสรางความยั่งยืนใหแกความเปนพลเมืองและสังคมสวนรวม
ผานทางบริการขาวสารและสาระความรู  นอกจากนี้เพ่ือใหองคการเปนผูนําความรูในทางวิทยาการตาง ๆ  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติท่ีสงเสริมใหคนในชาติมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
และเกิดความรักชาติ  ภูมิใจในภาษา  วัฒนธรรม  และทองถ่ินของตนเอง  และกระตุนและสงเสริมความคิดสรางสรรค
การผลิตรายการของผูผลิตรายการอิสระ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


