
ระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการด าเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

_____________ 

โดยที่ระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
สรรหา และการด าเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ มีหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการบางเรื่องไม่สอดคล้องกับ
การด าเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังในปัจจุบัน อีกทั้งมีการแก้ไขระเบียบดังกล่าวหลายฉบับ ท าให้ไม่สะดวก 
ในการบังคับใช้ระเบียบ จึงมคีวามจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการด าเนินการของสภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติคณะกรรมการนโยบายในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการด าเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(1) ระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

สรรหา และการด าเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
(2) ระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

สรรหา และการด าเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖3 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งอ่ืนใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการนโยบายเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  

ในกรณีที่ มีปัญหาการบั งคับ ใช้หลั ก เกณฑ์และวิ ธี การที่ ก าหนดในระเบียบนี้  ให้ เสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการนโยบายให้ถือเป็นที่สุด 

หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป 
___________ 

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 

“องค์การ” หมายความว่า องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

 “คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย 

/“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา่ ... 



๒ 

 

“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย 

“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

“สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ” หมายความว่า สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการซึ่งคณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง
จากสมาชิก ประกอบไปด้วยตัวแทนของประชาชนในภูมิภาคและกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลายและมีความสมดุล 

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 
 

หมวด ๒ 
บทบาทและความรับผิดชอบ 

__________ 

ข้อ ๖ วัตถุประสงค์ในการจัดให้มีสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการมีดังต่อไปนี้ 

(๑) พัฒนาการให้บริการและการผลิตรายการขององค์การให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับประโยชน์
สาธารณะและสังคม 

(๒) สะท้อนความต้องการของผู้ใช้บริการ 

(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายองค์การ 

ข้อ ๗ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ มีดังต่อไปนี้  

(๑) มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการเสนอข่าว รายการ และติดตามการด าเนินงานขององค์การ
ตลอดจนการขยายฐานของผู้ใช้บริการ 

(๒) ติดตามรับชมและรับฟังรายการ รวมทั้งตรวจสอบเนื้อหาและคุณค่ารายการจากทุกช่องทางสื่อของ
องค์การให้เป็นไปตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง 
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ และน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือ
คณะกรรมการนโยบาย 

(๓) จัดกระบวนการ กิจกรรม เพ่ือการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อรายการของ
องค์การ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาแนวทางการด าเนินงานของศูนย์ภูมิภาคและองค์การ 

(๔) ร่วมมือและขยายเครือข่าย ฐานผู้ชมผู้ ฟังรายการ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นต่อรายการและกิจการขององค์การ  

(๕) จัดท ารายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีผลมาจากการรวบรวมรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในภูมิภาคและในวงกว้าง โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ครอบคลุมประเด็นที่สะท้อนถึงคุณภาพ
มาตรฐานจริยธรรมองค์การและผลกระทบจากการน าเสนอรายการทุกไตรมาสและประจ าปี เพ่ือส่งมอบให้
คณะกรรมการบริหารน าเสนอคณะกรรมการนโยบาย 

/(๖) จัดท ารายงาน ... 



๓ 

 

(๖) จัดท ารายงานการด าเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการประจ าปี และการถอดบทเรียนการ
ท างานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในรอบปีพร้อมข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลสนับสนุนจากข้อมูลที่รวบรวมได้  
เพ่ือส่งมอบให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการนโยบาย 

(๗) หน้าที่อื่น ๆ ที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ ๘ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการต้องจัดท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายตามภารกิจและ
ความรับผิดชอบประจ าปี เสนอให้คณะกรรมการบริหาร พิ จารณาให้ความเห็นชอบเ พ่ือ เสนอต่ อ
คณะกรรมการนโยบายพิจารณาอนุมัติ 

 

หมวด ๓ 
การสรรหาสมาชิก 
____________ 

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งไม่เกินสิบสี่คน โดยมีสัดส่วน 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประกอบด้วย ประธานสภา และรองประธานสภาอีกสามคน  

(๒) ผู้แทนองค์กรละหนึ่งคน จ านวนไม่เกินสิบคน ประกอบด้วย 

(๒.๑) คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน 

(๒.๒) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 

(๒.๓) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

(๒.๔) สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(๒.๕) สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

(๒.๖) สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย  

(๒.๗) สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ  

(๒.๘) สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค 

(๒.๙) เครือข่ายธุรกิจเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(๒.๑๐) สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการสรรหาประกาศรับสมัครสมาชิก โดยผู้สนใจมีสิทธิสมัครได้ในนามตัวแทนของ
องค์กรหรือโดยมีองค์กรรับรอง หรือกลุ่มต่าง ๆ หรือเครือข่ายภาคพลเมือง หรือองค์กรกลุ่มเสนอชื่อสมาชิก  
หรือเสนอชื่อตนเอง 

 
/ข้อ ๑๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องหา้ม ... 

 



๔ 

 

ข้อ ๑๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกมีดังต่อไปนี้ 

(๑) คุณสมบัติของสมาชิกมีดังต่อไปนี้  
(๑.๑) เป็นผู้ชมผู้ฟังและติดตามรายการทางสื่อทุกประเภทขององค์การอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถ

ให้ข้อมูล ความคิดเห็นต่อรายการขององค์การได้อย่างชัดเจน 
(๑.๒) มีความสนใจ อุทิศเวลา มีจิตอาสา มีเครือข่าย และมีศักยภาพในการท าหน้าที่รวบรวม 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ชมและผู้ฟังในภูมิภาค หรือในกลุ่มประเด็น  
(๑.๓) ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสุจริต 

(๒) ลักษณะต้องห้ามของสมาชิกมีดังต่อไปนี้  
(๒.๑) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่าง

ร้ายแรง หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม และหรือไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

(๒.๒) ไม่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ด าเนินรายการให้แก่องค์การ หรือเป็นหุ้นส่วน กรรมการ และผู้บริหารใน
ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นๆ ที่ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
หรือกิจการโทรคมนาคม ที่เป็นผู้ผลิตรายการให้แก่องค์การ  

(๒.๓) ไม่ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น หรือเป็นผู้บริหารใน 
พรรคการเมือง หรือเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒.๔) ไม่ด ารงต าแหน่งสมาชิกต่อเนื่องติดต่อกันสองวาระ 
    (๒.๕) ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
    (๒.๖) เคยได้รับโทษจ าคุก โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 2 ปี เว้นแต่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท

หรือลหุโทษ 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจ านวนห้าสิบคน ประกอบด้วย
สมาชิกท่ีมาจากตัวแทนของประชาชนในภูมิภาค ดังนี้   

(1) กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม 
สมุทรสาคร สมุทรปราการ จ านวน 10 คน 

(2) ภูมิภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร พิจิตร จ านวน 10 คน 

(3) ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย อุดรธานี หนองบัวล าภู หนองคาย เลย สกลนคร 
นครพนม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม บึงกาฬ นครราชสีมา ชั ยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี 
อ านาจเจริญ ศรีษะเกษ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร จ านวน 10 คน 

(4) ภูมิภาคใต้ ประกอบด้วย ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง 
พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล จ านวน 10 คน 

(5) ภูมิภาคกลาง ประกอบด้วย ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก 
พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท  ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 10 คน 

/ข้อ 13 สมาชิกที่มาจากตัวแทน ... 



๕ 

 

ข้อ 13 สมาชิกที่มาจากตัวแทนของประชาชนตามข้อ 12 ให้ค านึงถึงกลุ่มต่างๆ ที่มีความหลากหลาย
และสมดุล ดังนี้ 

(๑) กลุ่มสังคมและคุณภาพชีวิต เช่น คนพิการ สุขภาพ ครอบครัว ผู้สูงอายุ ส่งเสริมสถานภาพสตรี 
ผู้บริโภค  

(๒) กลุ่มการศึกษาและการเรียนรู้ เช่น การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
นักวิชาการและการวิจัย เด็กและเยาวชน 

(๓) กลุ่มสื่อสาธารณะ เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ สื่อกระจายเสียงภาคพลเมือง สื่อพ้ืนบ้าน สื่อออนไลน์ 
ภาคพลเมือง 

(๔) กลุ่มเศรษฐกิจและการพัฒนา เช่น ธุรกิจและผู้ประกอบการ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม แรงงาน
ในระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ คนจนเมือง  

(๕) กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น สิ่งแวดล้อม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกร ประมง  

(๖) กลุ่มพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เช่น ความหลากหลายทางเพศ  
ชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมือง สิทธิมนุษยชน ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา พัฒนาประชาธิปไตย 

ข้อ ๑4  ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งสมาชิกจ านวนห้าสิบคน 
เสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 

ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่ได้คะแนนรองลงไปเป็นบัญชีรายชื่อส ารองสมาชิกเรียงล าดับไว้
ไม่เกินห้าคนของแต่ละภูมิภาค เพ่ือทดแทนในกรณีที่มีต าแหน่งสมาชิกที่พ้นวาระก่อนครบก าหนดระยะเวลา 
ตามข้อ ๑๙ วรรคแรก 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาสมาชิกให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด โดยต้องค านึงถึง  
ความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความหลากหลายทางเพศ ภูมิภาค และกลุ่มประเด็น 

ข้อ ๑5  ให้คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาก่อนที่จะครบวาระของสมาชิกไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยห้าสิบวัน ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกสมาชิกให้แล้วเสร็จและเสนอชื่อสมาชิกและรายชื่อส ารอง
สมาชิกต่อคณะกรรมการนโยบายภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้ง  และสามารถขอขยาย
ระยะเวลาได้ไม่เกินสามสิบวัน 

ข้อ ๑6 เมื่อสมาชิกได้รับการแต่งตั้งแล้วให้ประธานกรรมการนโยบายเรียกประชุมสามัญครั้งที่ ๑ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สมาชิกได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการนโยบาย เพ่ือให้สมาชิกเลือกประธานและ 
รองประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จ านวนไม่เกิน ๓ คน และเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือ
แต่งตั้งต่อไป โดยเชิญสมาชิกที่มีอาวุโสสูงสุดท าหน้าที่ประธานชั่วคราวของที่ประชุมเพ่ือด าเนินการ รวมทั้งให้มี
การปฐมนิเทศเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ จริยธรรมและทักษะในการท างานให้แก่สมาชิกท้ังหมด 

ให้ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการมีอ านาจแต่งตั้งสมาชิกผู้หนึ่งเป็นเลขานุการสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการ 

 
/ข้อ ๑7 ข้อบังคับการประชุม ... 

 



๖ 

 

ข้อ ๑7 ข้อบังคับการประชุมสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการให้เป็นไปตามที่สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการก าหนด 
ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้น าข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาใช้บังคับกับการประชุมสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ  

ข้อ ๑8 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการมีอ านาจแต่งตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ซึ่งมีความรู้และ
ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ให้ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษา คณะกรรมการคณะอนุกรรมการ 
และคณะท างาน เพ่ือช่วยด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยคณะท างาน
แต่ละคณะจะต้องมีสมาชิกเป็นประธานคณะท างาน โดยได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายตามข้อบังคับว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 

การแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นเรื่องที่
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเท่าท่ีจ าเป็น และไม่มีความซ้ าซ้อนกัน 

ข้อ ๑๙ สมาชิกมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี  

ในกรณีที่ มี สมาชิ ก พ้นวาระการด า ร งต าแหน่ งก่ อนครบก าหนด เวลาตามวรรคแรก ให้
คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งผู้ได้รับการบรรจุตามล าดับในบัญชีรายชื่อส ารองตามข้อ ๑๔ วรรคสอง เป็นสมาชิก
แทนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สมาชิกพ้นจากวาระ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของสมาชิกผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีท่ีสมาชิกพ้นวาระการด ารงต าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด และผู้นั้นมีวาระเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
คณะกรรมการนโยบายจะไม่แต่งตั้งผู้ใดเป็นสมาชิกแทนก็ได้ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ขึ้นใหม่ ให้สมาชิกซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าสมาชิกซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ข้อ ๒๐ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการสิ้นสุดลงเมื่อ 
(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย  
(๓) ลาออก  
(๔) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๑   
(๕) ประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงหรือมีการกระท าที่ขัดต่อข้อ ๒๑ และสมาชิกมีมติให้ออกด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
(๖) ขาดการเข้าร่วมประชุมในกิจการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการทุกระดับจ านวนสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มี

เหตุอันควร 

ข้อ ๒๑ ให้น าข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรม
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มาใช้บังคับแก่สมาชิก ที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะท างานโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๒ ให้องค์การสนับสนุนการด าเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และให้จัดสรรงบประมาณ
และพ้ืนที่ท างานให้เหมาะสมแก่การด าเนินงาน และการพัฒนาสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ  

/หมวด ๔ การด าเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ... 



๗ 

 

หมวด ๔ 
การด าเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 

___________ 

ข้อ ๒๓ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการเบิกค่าใช้จ่ายตามแผนงานและงบประมาณการด าเนินกิจการ
ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการให้สมาชิกหรือผู้เบิกจ่ายแนบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ตามระเบียบของ
องค์การ 

ข้อ ๒๔ ให้สมาชิกได้รับเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการท าหน้าที่สมาชิก อาทิ ค่าพาหนะ 
ค่าที่พัก ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามข้อบังคับที่องค์การก าหนด ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการให้เป็นไปตามงบประมาณและระเบียบขององค์การ 

ข้อ ๒๕ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการต้องด าเนินการอย่างเป็นอิสระ ปราศจากอคติและผลประโยชน์
ทางการเมืองและเชิงพาณิชย์ ยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ มีกระบวนการท างานที่เคารพในหลักการ
ประชาธิปไตย โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน 

ข้อ ๒๖ การด าเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่ได้ด าเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์หรือวิธีการ
อ่ืนใดที่ไม่ขัดหรือแย้งก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าได้ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบนี้ 

ข้อ 27 ให้องค์การจัดท าเกียรติบัตรให้แก่สมาชิกทุกคนที่ปฏิบัติงานครบวาระ ตามความเหมาะสม 
 

 
บทเฉพาะกาล 
___________ 

ข้อ ๒๘ ให้สมาชิกท่ีได้รับการแต่งตั้งตามประกาศองค์การ เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
แทนสมาชิกผู้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ฉบับลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ จ านวนสิบห้าคนพ้นวาระการด ารง
ต าแหน่งในคราวเดียวกับสมาชิกตามประกาศองค์การ เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ฉบับลงวันที่ 
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ข้อ ๒๙ การด าเนินการใด ๆ ซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้
บังคับให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ .ศ. ๒๕๖๐ ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จนกว่าจะแล้วเสร็จหรือจนกว่าจะสามารถด าเนินการตามระเบียบนี้ได้ 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

           (รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง) 
          ประธานกรรมการนโยบาย 

       องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 


