
 

 

ภาคผนวก ข 

 
ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ พ.ศ.2540 

 

 โดยที่เห็นเปนการสมควรใหจัดตั้งสภาการหนงัสือพมิพแหงชาติข้ึนในประเทศไทยใหเปน

องคกรอิสระทาํหนาที่ควบคมุกันเองในหมูผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ เพื่อสงเสริมเสรีภาพ 

ความรับผิดชอบ และการแสดงความคิดเห็นของพลเมอืงในระบอบประชาธิปไตยอนัม ี

พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข 

 คณะผูบริหารกิจการหนงัสือพิมพประกอบดวย เจาของ บรรณาธกิาร หวัหนากอง

บรรณาธิการ ผูมีอํานาจทําการแทนของหนังสือพิมพ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมทัง้ 

ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพที่ชอบดวยกฎหมายและเปนสมาชิกสมาพันธ 

นักหนงัสือพิมพแหงประเทศไทยซึ่งประชุมกันมื่อวันศุกรที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ณ  

ศูนยการประชมุแหงชาติสิริกติิ์ ไดลงนามทายบันทึกเจตนารมณรวมกนัดังกลาวขางตน 

ดวยการสนับสนุนจากผูปฏิบัติงานหนังสอืพิมพ อันไดแก ผูส่ือขาว ชางภาพ และนกัเขียน 

ทั่วประเทศ ใหสถาปนาสภาการหนงัสือพมิพแหงชาติข้ึน โดยตัง้กรรมการคณะหนึง่ จาํนวน 11คน

ประกอบดวยผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพและผูทรงคณุวุฒิ จัดทําธรรมนูญสภาการหนงัสือพมิพ

แหงชาติ ภายในเวลา 1 เดือน 

 บัดนี้  คณะกรรมการจัดทาํธรรมนูญสภาการหนงัสือพมิพแหงชาติไดจัดทําธรรมนูญเสร็จ

และไดรับความเหน็ชอบจากองคกรสมาชกิทั้งมวลจงึใหตราธรรมนูญสภาการหนังสอืพิมพ 

แหงชาติไวดังตอไปนี้ 

 
หมวดที่ 1 

ธรรมนูญทั่วไป 
 ขอ 1 ใหมีองคกรอิสระควบคุมกันเอง เรียกชื่อวา “สภาการหนงัสือพมิพแหงชาต”ิ ชื่อยอ 

“ส.น.ช.” ชื่อภาษาองักฤษวา “The Press Council of Thailand” ชื่อยอวา “PCT” 

 ขอ 2 องคกรสมาชิกตามรายชื่อทายธรรมนญูนี้ ซึง่เปนสมาชิกของสภาการหนงัสือพมิพ

แหงชาติ รวมทั้งผูประกอบวิชาชพีหนงัสอืพิมพในสังกดัองคกรสมาชกิ ยอมรับ ผูกพัน และปฏิบัติ

ตามธรรมนูญ ฉบับนี ้
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 ขอ 3 ในธรรมนูญนี ้

 “หนงัสือพมิพ” หมายถึงสิง่พิมพที่เสนอขาวโดยทั่วไปและความเหน็เปนสาระสาํคัญเปน

สวนใหญ มีชือ่จาหนาเชนเดียวกนั และออกหรือเจตนาจะออกตามลาํดับทั่วไป มีกาํหนดระยะ 

เวลา หรือไมกต็าม มีขอความ ตอเนื่องกนัหรือไมก็ตาม 

 “สภาการหนังสือพิมพ” หมายถึงสภาการหนังสือพิมพแหงชาต ิ

 “คณะกรรมการ” หมายถงึคณะกรรมการสภาการหนังสอืพิมพแหงชาติ 

 “กรรมการ” หมายถงึกรรมการสภาการหนงัสือพิมพแหงชาติ 

 “ผูประกอบวิชาชีพหนงัสือพมิพ” หมายถงึเจาของหนงัสอืพิมพ ผูพมิพ ผูโฆษณา 

บรรณาธิการ และใหหมายความรวมถึงผูประกอบการหนังสือพิมพและผูปฏิบัติงานหนงัสือพมิพ

ดวย 

 “ผูประกอบวิชาชีพหนงัสือพมิพ” หมายถึงบรรณาธิการ หัวหนา กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการบริหาร หรือตําแหนงควบคมุ และดําเนินการงานกองบรรณาธิการที่เรียกชื่อเปน 

อยางอืน่ และใหหมายความรวมถงึผูส่ือขาว ผูเขียนขาว ผูเขียนบทความ ผูถายภาพ ผูเขียนภาพ  

ผูที่ทาํงานอยูในกองบรรณาธิการ ผูทีท่ํางานเกีย่วเนื่องกับฝายบรรณาธิการหรอืบุคคลอื่นตามที่

สภาการหนังสอืพิมพกําหนด 

 ขอ 4 สภาการหนงัสือพมิพมวีัตถุประสงคดงัตอไปนี ้

(1) สงเสริมผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพใหมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลัก 

จริยธรรมแหงวิชาชพี 

(2) สงเสริมเสรีภาพ และสนับสนุนสทิธิการรับรูขาวสาร การแสดงความคดิเห็นของ 

พลเมืองในระบอบประชาธปิไตย อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 

(3) สงเสริมและพฒันาการประกอบวิชาชีพและกิจการหนังสือพิมพ 
ขอ 5 สภาการหนงัสือพมิพมอํีานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้

(1) ควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของสมาชกิและผูประกอบวิชาชพีหนังสือพิมพในสังกัด 

สมาชิกใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวชิาชีพ ซึง่ตราขึ้นตามธรรมนูญนี ้

(2) ใหการศึกษาอบรมดานวชิาการแกผูประกอบวิชาชพีหนงัสือพิมพ 
(3) เผยแพร ประกาศ รายงานการประชุม งาน คําวินจิฉัย และคําสั่งของสภาการ 

หนงัสือพมิพตอสาธารณะเปนประจํา 
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ขอ 6 สภาการหนงัสือพมิพอาจมีรายไดดังตอไปนี้ 

(1) คาบํารุงจากสมาชิก 

(2) ทรัพยสินทีม่ีผูบริจาคใหเพื่อดําเนนิการตามวัตถุประสงค 
(3) รายไดอ่ืนจากการดําเนินการตามวัตถุประสงค 
(4) ดอกผลจากเงนิตาม (1) (2) และ (3) 

 
หมวด 2 
สมาชิก 

 ขอ 7 สมาชิกมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) สนับสนนุกิจกรรมของสภาการหนงัสือพมิพและการปฏบิัติงานของ 
คณะกรรมการ 

(2) สงเสริมและควบคุมผูประกอบวิชาชพีหนงัสือพิมพในสงักัดใหปฏิบัตติาม 

ขอบังคับสภาการหนังสือพมิพวาดวยจริยธรรมแหงวชิาชีพ 

ขอ 8 สมาชิกและผูประกอบวิชาชพีหนงัสือพิมพ ตองปฏิบัติตามขอบังคับสภาการ 

หนงัสือพมิพวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชพีโดยเครงครัด 

 สมาชิกหรือผูประกอบวิชาชพีหนังสือพิมพ ฝาฝนขอบังคบัสภาการหนงัสือพิมพวาดวย 

จริยธรรมแหงวิชาชพี ถือวาประพฤติผิดจริยธรรมแหงวชิาชีพ และใหบังคับตามหมวด 5  

 
หมวด 3 

คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ 
 ขอ 9 ใหสภาการหนังสอืพิมพมีกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสภาการ

หนงัสือพมิพแหงชาต”ิ จํานวนไมเกนิยี่สิบเอ็ดคน ประกอบดวย กรรมการที่มาจากผูประกอบ 

วิชาชพีหนงัสอืพิมพไมเกินสิบส่ีคน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพตาง ๆ ทั้งนี้ กรรมการ

จะตองไมเปนขาราชการที่มตีําแหนงหรือเงินเดือนประจาํ ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิน่  

ผูบริหารทองถิน่ พนกังานทองถิ่น พนักงานหรือลูกจางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ 

ยกเวนขาราชการบําเหนจ็อีกเจ็ดคน 

 กรรมการทีม่าจากผูประกอบวิชาชพีหนงัสือพิมพใหถือเกณฑสัดสวนดังตอไปนี้ 

(1) เจาของหรือผูบริหารหรือผูประกอบการ ซึ่งเรียกกนัเองใหเหลือหาคน 

(2) บรรณาธิการ หรือตัวแทนผูมีอํานาจจากกองบรรณาธกิาร ซึง่เลือกกนัเองใหเหลือหาคน  
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(3) ผูปฏิบัติงานหนังสือพิมพในสังกัดสมาชิก ซึ่งเลือกโดยสมาพนัธนักหนงัสือพิมพแหง 

ประเทศไทยใหเหลือส่ีคนใหกรรมการตาม (1) (2) และ (3) มาจากกลุมผูประกอบการหนงัสือพมิพ

ไมเกินกลุมละหนึง่คน 

(4) ใหกรรมการตาม (1) (2) และ (3) เลือกผูทรงคุณวุฒิในสาขาอาชพีตาง ๆ อีกเจ็ดคน  

ในจํานวนนี้ใหมีผูทรงคุณวฒุิที่มีอาวุโสและประสบการณสูงดานหนังสือพมิพซึง่ไมจํากัด 

หนงัสือพมิพใดสองคน  

(5) ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกกันเองเพื่อดํารงตําแหนงประธานสภาการ 
หนงัสือพมิพคนหนึ่ง รองประธานสภาการหนงัสือพมิพสองคน และเลขาธิการคนหนึง่ กับกรรมการ

ตําแหนงอื่นตามความจําเปน และเหมาะสม  

(6) ใหประธานสภาการหนงัสือพมิพ เปนผูกระทําการแทนสภาการหนังสือพิมพในการ 
ติดตอกับบุคคลภายนอก แตประธานอาจมอบหมายเปนหนงัสือใหกรรมการอื่นกระทาํการแทนตน 

เฉพาะในกิจการใดก็ได  

(7) ใหรองประธานสภาการหนงัสือพิมพคนทีห่นึง่หรือคนทีส่องกระทาํการแทน เมื่อ 

ประธานสภาการหนงัสือพมิพหรือรองประธานสภาการหนังสือพิมพคนที่หนึ่งไมอยูหรือไมอาจ

ปฏิบัติหนาที่ไดแลวแตกรณี หากประธานกรรมการสภาการหนงัสือพมิพหรือรองประธานสภาการ

หนงัสือพมิพคนทีห่นึง่และคนที่สองไมอยู หรือไมอาจปฏบิัติหนาที่ไดใหกรรมการผูมอีาวุโสสงูสุด

ปฏิบัติหนาที่แทนเปนการชั่วคราว 

(8) ใหเลขาธิการมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการทั้งปวงของสภาการหนังสือพิมพวิธีการ
ไดมาซึ่งกรรมการในวรรคสอง ใหเปนไปตามขอบังคับสภาการหนังสือพิมพ 

ขอ 10 กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงสองปนับแตวนัที่ไดรับการเลือกตั้งตามขอ 9  

วรรคสาม แตดํารงตําแหนงเกินกวาสองวาระติดตอกันไมได 

ขอ 11 กรรมการพนจากตาํแหนงเมื่อ 

(1) ออกตามวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคุณสมบัติตามขอ 9  

(5) องคกรที่สังกัดหยุดดําเนินกจิการ เฉพาะกรณีกรรมการทีม่าจากขอ 9 (1) (2)  

และ (3) 
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(6) ประพฤติชั่วอยางรายแรง และคณะกรรมการมีมติใหพนจากตําแหนงดวย 

คะแนนเสยีงไมนอยกวาสามในสี่ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

(7) ถูกศาลสัง่ใหเปนบุคคลลมละลาย 

(8) ถูกจําคุกโดยคาํพพิากษาถึงที่สุดใหจาํคุก เวนแตความผดิอันเนื่องจากการ 

ปฏิบัติหนาที่ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(9) เปนผูไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือเปนผูวิกลจริต  

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

ขอ 12 กรณีทีม่ีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนนิการใหมีผูมาดํารง 

ตําแหนงแทนตามประเภทของกรรมการทีพ่นจากตําแหนงในขอ 9 เวนแตวาระที่เหลืออยูไมถึง 

หกสิบวนั และใหกรรมการทีไ่ดรับเลือกใหมอยูนัน้ดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการที่ตนแทน 

ขอ 13 ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยทุกสองเดือน และกรรมการจะมอบหมาย 

ใหบุคคลอื่นเขาประชมุแทนมิได 

ประธานสภาการหนงัสือพมิพอาจเรียกประชุมเมื่อมีเหตผุลสมควร หรือโดยคํารองขอของ 

กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดก็ได 

การประชุมของคณะกรรมการตองมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการ 

ทั้งหมด จงึถือเปนองคประชุมและใหประธานสภาการหนังสือพิมพทาํหนาที่ประธานการประชมุ 

 ขอ 14 คณะกรรมการมีอํานาจและหนาทีด่ังตอไปนี้ 

(1) บริหารกิจการของสภาการหนังสือพิมพตามวัตถุประสงค 
(2) พิจารณาการเปนสมาชิก 

(3) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานเพื่อชวยทาํกิจการหรือพจิารณา 

เร่ืองที่ไดรับมอบหมายตามวัตถุประสงคของสภาการหนงัสือพิมพ เวนแตกิจการที่มลัีกษณะหรือ

สภาพที่สภาการหนงัสือพมิพไมอาจมอบหมายใหกระทาํแทนได 

(4) ออกขอบังคับสภาการหนังสอืพิมพวาดวยจริยธรรมแหงสภาการหนังสอืพิมพ 
และขอบังคับอ่ืน ตามทีก่ําหนดในธรรมนญูนี้ 

(5) พิจารณาและวินิจฉัยปญหาและขอขัดแยง หรือปญหาใดที่มิไดตราไวใน 

ธรรมนูญนี ้หรือปญหาการบงัคับใชธรรมนญูนี้ คําวินิจฉัยดังกลาวใหเปนที่สุด 



 378 

หมวด 4 
การพจิารณาเรื่องรองเรียน 

 ขอ 15 ผูที่ไดรับความเสยีหายจากขอความ หรือภาพทีป่รากฏในหนงัสือพิมพที่เปน

สมาชิก หรือจากพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชพีหนงัสอืพิมพที่สังกัดสมาชิกซึง่ผูเสยีหายเห็นวา

ขัดตอขอบังคับสภาการหนงัสือพิมพวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชพีใหแจงเปนหนังสือพรอมดวย

พยานหลักฐานตอหนังสือพมิพฉบับนั้นโดยตรงเสียกอนเพื่อใหหนงัสือพิมพฉบับนัน้ดําเนนิการ

บรรเทาความเสียหายตามควรแกกรณี 

 ขอ 16 เมื่อผูเสียหายไดดําเนินการตามขอ 15 แลว ถกูปฏิเสธหรือเพกิเฉยทีจ่ะดําเนินการ

ใด ๆ จากหนังสือพิมพซึง่เปนมูลเหตุใหเกดิความเสียหาย หรือผูเสยีหายเห็นวาการบรรเทา 

ความเสยีหายของหนงัสือพมิพตามขอ 15 ไมเปนที่พอใจจนเห็นไดชัด จึงมีสิทธิรองเรียนเปน

หนงัสือพรอมดวยพยานหลกัฐานตอ 

สภาการหนังสอืพิมพไดภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวนัไดรับความเสียหายนัน้ 

 การยื่นเรื่องรองเรียนใหทาํตามแบบที่คณะกรรมการกาํหนด 

 ขอ 17 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการรับเร่ืองราวรองทุกขเพื่อรับ 

เร่ืองรองเรียนตามขอ 16  

 ใหอนุกรรมการตามวรรคแรก มีอํานาจวนิจิฉัยวาจะรับเรื่องรองเรียนนัน้ไวพิจารณาหรอืไม 

ภายในสามสบิวันนับแตวันที่ไดรับเร่ืองรองเรียน 

 ในกรณีที่อนุกรรมการตามวรรคแรกวินิจฉัยไมรับเร่ืองรองเรียน ตองแจงใหผูรองเรียนทราบ

โดยเร็วและผูรองเรียนมีสิทธยิื่นอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสบิวัน นับแตวนัที่ไดรับแจง

จากคณะอนกุรรมการดังกลาว 

 กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแลว วนิิจฉัยไมรับเร่ืองรองเรียนคําวนิิจฉัยของ 

คณะกรรมการใหเปนที่สุด 

ขอ 18 เมื่อคณะกรรมการรบัเร่ืองราวรองทุกข ไดรับเร่ืองรองเรียนแลว พิจารณาเหน็วา

กรณีมีมูล ใหสงเรื่องพรอมความเห็นใหคณะกรรมโดยไมชักชา และแจงผลการวินิจฉัยให 

ผูรองเรียนทราบ 

ขอ 19 เมื่อคณะกรรมการไดรับสํานวนเรือ่งรองเรียนจากคณะอนุกรรมการรับเร่ืองราว 

รองทุกขตามขอ 18 หรือ  คาํอุทธรณจากผูรองเรียนตามขอ 17 แลววินจิฉัยวาใหรับเร่ืองรองเรียนไว

พิจารณา ใหคณะกรรมการแจงเรื่องใหผูถูกรองเรียนทราบ พรอมทั้งนัดใหผูถูกรองเรียนมาชี้แจง 

แกขอรองเรียนดวยวาจาหรอืใหทําเปนหนงัสือช้ีแจงแกขอรองเรียนยืน่ตอคณะกรรมการโดยเร็ว 



 379 

ขอ 20 ในการพิจารณาคาํรองเรียน คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการรับเร่ืองราว 

รองทุกขอาจเรียกคูกรณีมาชี้แจงดวยวาจาหรือใหสงคําแกขอรองเรียนเปนลายลกัษณอักษรหรือ 

ใหสงพยานหลักฐานเพิม่เติมก็ไดการที่ผูถกูรองเรียนสละสิทธิไมชี้แจง ยอมไมเปนเหตุใหยุติการ

พิจารณาเรื่องรองเรียนนั้น 

ขอ 21 ใหคณะกรรมการพจิารณาหาขอเทจ็จริงจากพยานหลกัฐานของคูกรณี ในการนี้ 

คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการสบืหาขอเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได  

ใหคณะกรรมการพิจารณาพยานหลักฐานจากสํานวนการสอบสวน และวินิจฉัยวา กรณีที่

รองเรียนเกิดจาก การปฏิบัติผาฝนขอบังคบัวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชพีหนังสือพิมพหรือไม 

ขอ 22 คณะกรรมการตองพจิารณาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากคณะอนกุรรมการรับเร่ืองราว

รองทุกขตามขอ 18 หรือคําอทุธรณตามขอ 17 ในโอกาสแรกที่มีการประชุม และใหดําเนนิการ

วนิิจฉัยเรื่องรองเรียนดงักลาวใหเสร็จส้ินโดยเร็ว แตตองไมเกินหนึง่ป นับแตวันเริ่มดําเนนิการ 

ตามขอ 19  

ขอ 23 กรณีทีค่ณะกรรมการวินิจฉัยวาสมาชิกหรือผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพในสังกัด

สมาชิกประพฤติผิดขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชพีตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึง่

ของกรรมการทั้งหมดและใหเปนการประชุมลับ 

คําวินจิฉัยของคณะกรรมการตามวรรคแรก ใหทําเปนลายลักษณอักษรและใหดําเนินการ

ตามขอ 29 

ขอ 24 กรณีทีม่ีการรองเรียนหลายเรื่อง เกดิจากการกระทําของผูถูกรองเรียนกรรมเดียว 

หรือหลายกรรมเกี่ยวเนื่องกนั คณะกรรมการมีสิทธิรวมพจิารณาเปนเรื่องเดียวกันก็ได 

ขอ 25 เมื่อความปรากฏตอคณะกรรมการวาสมาชิกหรือผูประกอบวชิาชีพหนังสือพิมพใน

สังกัดสมาชิกละเมิดหรือประพฤติผิดจริยธรรมแหงวชิาชีพ จนอาจนาํมาซึ่งความเสือ่มเสียเกยีรติ

ศักดิ์แหงวชิาชพีหนังสือพิมพ คณะกรรมการจะดําเนนิการตามขอ 17 ขอ 18 ขอ 19 ขอ 20 ขอ 21 

ขอ 22 ขอ 23 และขอ 24 โดยอนุโลมก็ได 

ขอ 26  สภาการหนงัสือพมิพมีสิทธิไมรับเร่ืองรองเรียนทีอ่ยูในระหวางการดําเนินคด ี

ตามกฏหมาย  

กรณีที่ปรากฏวาเรื่องรองเรียนใด ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาของสภาการหนังสือพมิพได

นําไปดําเนินคดีตามกฎหมาย ใหถือวาคํารองเรียนนั้นตกไป 

ขอ 27 คําวินิจฉัย หรือคําสัง่ของคณะกรรมการใหเปนทีสุ่ด 
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ขอ 28 คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการวินจิฉัย หรือวิธีการออกคําสั่งของคณะอนุกรรมการ 

และจํานวนอนุกรรมการตามธรรมนูญนี ้ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด 5 

ความรับผิดทางจรยิธรรม 
 ขอ 29 เมื่อคณะกรรมการมีวินิจฉัยวาสมาชิก หรือผูประกอบวิชาชีพหนงัสือพมิพในสังกัด

สมาชิกละเมิดหรือประพฤตผิิดจริยธรรมแหงวิชาชพี ใหคณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปนี้ 

(1) แจงเปนหนงัสอืใหหนังสือพมิพฉบับที่ถูกรองเรียนลงตีพมิพคําวินิจฉัยอันเปน 

ที่สุดของคณะกรรมการในตาํแหนงและขนาดอักษรที่เหน็ไดชดั ภายในเจ็ดวนั นับแตวันที่ไดรับ 

คําวินจิฉัยนัน้ โดยสภาการหนังสือพิมพไมตองเสียคาใชจาย 

(2) แจงเปนหนงัสอืใหหนังสือพมิพฉบับที่ถูกรองเรียน บรรเทาความเสยีหายดวย 

การตีพิมพขอความคําขอโทษตอผูเสียหายตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ โดยสภาการ 

หนงัสือพมิพไมตองเสียคาใชจาย 

(3) ในกรณีผูประพฤติผิดเปนผูประกอบวิชาชพีหนังสือพิมพใหสงคําวินจิฉัยไป 

ยังหนงัสือพิมพตนสังกัดของผูนัน้ เพื่อดําเนินการลงโทษ และแจงผลใหสภาการหนงัสือพิมพทราบ

โดยเร็ว 

(4) ในกรณีที่เห็นสมควร สภาการหนงัสือพมิพอาจเผยแพรคําวินจิฉัยนัน้ตอ 

สาธารณะไดดวย 

 

หมวด 6 
การแกไขเพิม่เติมธรรมนญู 

 ขอ 30 การแกไขเพิ่มเติมธรรมนูญนีจ้ะกระทําไดจากการเสนอของกรรมการไมนอยกวา 

กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยทาํเปนหนังสือเสนอตอคณะกรรมการกอนการประชุม

ตามขอ 13 วรรคสอง ไมนอยกวาสามสิบวัน มติใหแกไขเพิ่มเติมธรรมนูญนี ้ตองใชคะแนนเสยีง 

ไมนอยกวาสามในสี่ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

 ขอ 31 ธรรมนญูนี้ ใหใชบังคบัถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
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บทเฉพาะกาล 
 ขอ 32 ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการจดัทําธรรมนูญนี้ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการ 

ชั่วคราวเพื่อดําเนนิการดังตอไปนี้ 

(1) ดําเนนิการใหมีคณะกรรมการตามขอ 9 ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแต 

วันประกาศธรรมนูญนี ้

(2) ออกขอบังคับ ขอกําหนด หรือระเบียบอื่นทีจ่ําเปน เพื่อใหการเปนไปตาม (1) 

 

 
ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พุทธศกัราช 2540 
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