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ข้อบังคับกรมประชาสัมพันธ์ 
ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาริ}พ 

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนของกรมประชาสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธคักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ กำหนดให้ข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน ์ หรือส่ือมวลชนอ่ืน มีเสรีภาพในการเสนอร่างและแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจำกัดของ 
รัฐธรรมนูญ โดยใม่ต้องอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยราชการท่ีสังกัดอยู่ ทั้งนี ้ โดยไม่ขัดต่อจริยธรรมแห่งการ 
ประกอบวิชาชีพและมีสิทธิจัดต้ังองค์กรเพ่ือปกปัองสิทธิเสรีภาพและความเป็นธรรม รวมท้ังมีกลใกควบคุมกันเอง 
ขององค์กรวิชาชีพ ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พุทธศักราช 
๒๕๕๑ มาตรา ๓๙ กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชน ที่เกี่ยวกับกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต้องรวมกลุ่มกันเพื่อจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือ 
วิขาชีพ และควบคุมการประกอบอาชีพ หรือวิขาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม 

กรมประขาสัมพันธ์ใบฐานะเป็นหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์และส่ือสารมวลชน 
ของรัฐ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เป็นกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาล หน่วยงาน 
ของรัฐกับประชาชน ตลอดจนประชาขนด้วยกัน มีการบริหารและดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์การว่า 
"เป็นองค์การหลักที่เป็นเลิศด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลขบแบบมืออาชีพแห่งอาเซียน 
เพ่ือการพัฒนา การรักษาความม่ันคง วัฒนธรรม และภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศ" นอกจากน้ียังเป็นหน่วยงาน 
ภาครัฐท่ีประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และให้บริการสาธารณะท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ในการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ข้อเท็จจริง รวมท้ังรับฟ้งความคิดเห็นของประชาขน เพ่ือนำข้อมูลนำเสนอต่อ 
รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำข้อมูลไปใช้ในทางท่ีเป็นประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพต่อ 
ประเทศท้ังในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน 

{เจจุบันกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นกิจการที่มีอิทธิพลต่อประชาชนทั้ง 
ความรู้สึกนึกคิด การดำเนินชีวิต และการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ เน่ืองจากเน้ือหาสาระท่ีส่ือสารผ่านทางกิจการ 
เหล่าน้ีมีความหลากหลาย ซึ่งมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ กรมประชาสัมพันธ์จึงเห็นความสำคัญและ 
ความจำเป็นภายใต้ข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญดังกล่าวว่า หน่วยงานและบุคลากรขององค์กรต้องมีมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพ่ือให้การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน์ของกรมประขาสัมพันธ์ มีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานและประขาชน 
ทุกภาคส่วน 
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อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแก้Lขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระฒียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พุทธศักราช 
๒๕๔๕: พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๕๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ 
สำนักนายกรัฐมนตรี พุทธศักราช ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๐ กรมประชาสัมพันธ์จึงออกข้อบังคับ 
ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ 
กรมประขาสัมพันธ์ ไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับกรมประชาสัมพันธ์ ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของ 
การประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕" 

ข้อ ๒. ข้อบังคับนี้ให้ใข้บังคับตั้งแต ่วันที ่๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓. ในข้อบังคับน้ี 

"องค์การ" หมายความว่า กรมประขาสัมพันธ์ 
"ผู้บริหาร'' หมายความว่า อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และผู้บริหารทุกระดับของ 

กรมประชาสัมพันธ์ 
"ข้าราชการ" หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งไม่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร 

ของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ 
"เจ้าหน้าท่ี" หมายความว่า พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว รวมท้ัง 

บุคคลอื่นใดที่มาปฏิบัติงานในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ 
"จริยธรรม" หมายความว่า หลักเกณฑ์หรือกฎท่ีใข้ในการพิจารณาตัดสินว่าการ 

กระทำใดเป็นส่ิงท่ีถูกต้อง ดีงาม ควรปฏิบัติ และการกระทำใดเป็นส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบัติท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืน 
"การประกอบวิชาช ีพในกิจการกระจายเส ียงและกิจการโทรทัศน์ของ 

กรมประชาสัมพันธ์" หมายความว่า การปฏิบัติงานในหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งในส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน และงานสร้างสรรค์ 
สื่ออื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๔. ให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผ้รักษาการตามข้อบังคับน้ี 
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หมวด ๑ 
จริยธรรมขององค์การ 

ข้อ ๕. จริยธรรมขององค์การ มีคังนี้ 
(๕.®) หลักผลประโยชนสาธารณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน 

ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ รวมท้ังต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๕.๒) หลักความเป็นอิสระ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีทุกคน ต้องปฏิบัติงาน 

อย่างมีความเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์!ด 
(๕.๓) หลักสิทธิมนุษยชน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีทุกคน ต้องเคารพใน 

หลักการสิทธิมนุษยชนและศักด๋ึศรีความเป็นมนุษย์ เห็บคุณค่าและความสำคัญในความแตกต่างหลากหลายของ 
มนุษย์ ไม่เหยียดหยาม ไม่แบ่งแยก ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินกำเนิด 
เช้ือชาติ ภาษา เพศ เพศวิถี อายุ ความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ 
หรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การสืกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง ที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนุญ่ 

(๕.๔) หลักความสุจริต ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีทุกคน ต้องรักษาความ 
ซื่อตรง ไม่ก่อให้เกิดความสงสัยว่ามีเจตบาอันไม่สุจริต หรือตกอยู่ภายใต้อิทธิพลการข้ืนำของบุคคลหรือกลุ่ม 
ผลประโยชน์ 

{๕.๕) หลักความโปร่งใส ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีทุกคน ต้องแสดงให้เห็น 
และพร้อมช้ืแจงความโปร่งใสในการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติขององค์การ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
บุคคลภายนอกและบุคคลภายในองค์การ 

(๕.๖) หลักการยอมรับการตรวจศอบ ผู้บริหาร ข้าราขการ และเจ้าหน้าท่ีทุกคน 
ต้องยอมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น 

(๔.๗) หลักคุณธรรมของผู้นำ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีทุกระดับการบังคับ 
บัญชา ต้องประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ต้องใช้หลักประเมินความดีความชอบตามผลงาน 
ที่ประจักษ์ 

(๔.๘) หลักความคุ้มค่า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีทุกคน ต้องปฏิบัติงาน 
อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่าย 



หมวด ๒ 
จริยธรรมของผู้บริหาร 

ข้อ ๖. จริยธรรมของผู้บริหาร รคงน้ี 
(๖.๑) บริหารงานด้วยความข่ือสัตย์สุจริตเพ่ือประโยขป้สูงสุดขององค์การ โดยคำนึงถึง 

ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส์าคัญไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ 
(๖.๒) บริหารงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ และสามารถข้ีแจงหรืออธิบายได้ ทั้งใน 

ส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกและภายในองค์การ 
(๖.๓)ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารท่ีเป็นความลับของทางราชการ 
(๖.๔) บริหารงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยประยุกต์ความรู้และทักษะการ 

บริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี และไม่สร้างข้อผูกมัดท่ีอาจขัดแย้งกับหน้าท่ีของตนใบภายหลัง 
(๖.๕:) เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการงานและส่วนตัวให้แก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รับฟ้งข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ทุกคน และ 
ปลูกฝืงจิตสำนึกให้ผู้อยู่โต้บังคับบัญชามีความรับผิดชอบต่อสังคม 

(๖.๖) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์การอย่างเคร่งครัด 
มีความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติต่อผู้อยูใต้บังคับบัญชา เพ่ือสนองประโยชน์หรอความต้องการของ 
ตนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

(๖.๗) ควบคุมดูแลผู้อยูใต้บังคับบัญขาให้ปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไป 
ด้วยดี พร้อมท้ังให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้วยความเป็นมิตร ในการแก้ไขปัญหาและ 
อุปสรรคต่างๆ อีกทั้งปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างสุภาพ เคารพต่อความเป็นปัจเจกบุคคล และคักดื้ศรี 
ความเป็นมบุษย์ 

(๖.๘) ถ่ายทอดและสอนงานในความรับผิดชอบให้แก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา หรือเพ่ือน 
ร่วมงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง และด้วยความปรารถนาดี 

(๖.๙)ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถท้ังของตนเองและเจ้าหน้าท่ี 
ทุกคนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และสม่ําเสมอ 

(๖.๑๐) เน้นยํ้าให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รู้และเข้าใจ พับธกิจ และวัตถุประสงค์ของ 
องค์การ รวมทั้งจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าขององค์การเป็นสำคัญ 



หมวด ๓ 

จริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี 

ข้อ ๗. จริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี มีดังนี้ 
(๗.®) ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่เบียดบังหรือแสวงหาประโยชน์ อันมิชอบ 

จากการทำงาน หรือเห็บแก่อามิสสินจ้างใด ๆ อันส่อเจตนาไปในทางทุจริต ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
และไม่รับของขวัญท่ีมีมูลค่าเกินกว่าท่ีกฎหมายและระเบียบของทางราชการกำหนด 

(๗.๒) ปฏิบัติงานอย่างต้ังใจ เสียสละ และมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จ 
ของงาน เพ่ือประโยขน์แก่องค์การเป็นส่วนรวม ไม่เก่ียงงาน และเป็นธุระในภาระงาบท่ีมีผลกระทบต่อองค์การ 

(๗.๓) ประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที ่ ทั้งด้านกิริยา 
มารยาท การวางตัว และการแต่งกาย เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ตนเองและองค์การ 

(๗.๔) รักษาชื่อเสียงของตนเองและองค์การโดยไม่ให้ร้ายหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันจะ 
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่องค์การ 

(๗.๕) รักษาผลประโยขน์ขององค์การ ไม่เบียดบังประโยชน์ขององค์การไปเป็น 
ประโยชน์ ส่วนตนหรือบุคคลอื่น ตลอดจนการรักษาทรัพย์สินขององค์การ และรับผิดขอบใบการใช้ทรัพย์สินของ 
องค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด และดูแลมิให้ทรัพย์สินขององค์การต้องเสียหาย 

(๗.๖) รักษาความลับขององค์การ ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารขององค์การที่ยัง 
ไม่ควรเปิดเผย และไม่ให้ข่าวสารหรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้มีอำนาจลังการยังไม่อนุญาต 

(๗.๗) ปฏิบัติตามคำส่ังโดยชอบของผู้บังคับบัญชา ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่า'สิน 
ระเบียบหรือการกระทำใดๆ อันเป็นการส่อเจตนาไม่สุจริต และร่วมมีอร่วมใจในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง 
ไปด้วยดีโดยให้คำแนะนำและความช่วยเหสือท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบ้ติงานแก่เพ่ือนร่วมงาน 

(๗.๘) ให้เกียรติซ่ืงกันและกัน ประพฤติปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพ เสียสละ อดทน 
อดกล้ัน ให้อภัยซ่ึงกันและกัน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยไม่แบ่งแยกหรือยกตนข่มผู้อ่ืน 

(๗.๙) ไม่ทำธุรกิจโดยอาศัยช่ือขององค์การ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการท่ีเก่ียวข้อง 
กับองค์การ หรือแอบอ้างใช้ช่ือเสียงขององค์การในกิจการของตนหรือบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ 
ทางอ้อม 



หมวด ๔ 
จริยธรรมของการประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ข้อ ๘. ด้านการเสนอข่าวและรายการ มีดังนี้ 
(๘.๑) การเสนอข่าวหรือข้อมูล ต้องยึดถือข้อเท็จจริง ความถูกต้อง เท่ียงตรง โดยการ 

เลือกแหล่งข่าว แหล่งข้อมูล การใข้ภาษา การกำหนดเน้ีอหา วิธีการ หรือรูปแบบการนำเสนอ ต้องดำเนินการ 
ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีการตรวจสอบ ตรวจทานเป็นหลักปฏิบัติสำคัญ 

(๘.๒) การรายงานข่าวหรือเหตุการณ ์ ต้องรายงานตามความเป็นจริง ไม่แทรก 
ความคิดเห็น ไม่บิดเบือน ไม่คาดเดา ไม่สร้างความเข้าใจผิด หรือไม่ทำให้เกิดการต่ืนกลัวอย่างเกินเหตุ 

(๘.๓) การรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ป้จจุบัน ต้องแยกแยะให้ชัดเจน ระหว่าง 
ข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น เน้ีอหาข่าวกับการวิเคราะห์ตีความ เหตุผลท่ีแท้จริงกับการกล่าวอ้างว่าเป็นเหตุผล 

(๘.๔) ต้องเปิดเผย ตรงไปตรงมา และช่ือตรงต่อผู้ท่ีตกเป็นข่าว แหล่งข่าว ผู้ร่วม 
รายการ ผู้ให้ทัศนะความคิดเห็น รวมท้ังผู้ขม ผู้ฟ้งรายการ 

(๘.๕) การเสนอข่าวหรือรายงานเก่ียวกับการเมืองและนโยบายสาธารณะ ต้องกระทำ 
ด้วยความซื่อตรงต่อข้อเท็จจริง ไม่เอนเอียง ไม่ฝืกใฝ่ฝ่ายใด 

(๘.๖) ผู้สื่อข่าว ผู้รายงาน หรือผู้นำเสนอรายการ ต้องไม่แสดงความคิดเห็นทางการ 
เมืองในรายการ และต้องระมัดระวังใบการทำหน้าท่ี มิให้ถูกใข ้หรือตกเป็นเคร่ืองมีอของนักการเมือง 

(๘.๗) การเสนอข่าว หรือการรายงานประเด็นอาขญากรรม หรือภัยต่อสาธารณะ 
ต้องไม่ทำให้ประขาชนตึ่นตระหนกอย่างเกินกว่าเหตุ ไม่สร้างผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม ไม่ยั่วยุ 
การประกอบอาชญากรรม ไม่ชักนำไปสู่พฤติกรรมการเลียนแบบ หรือการก่อความไม่สงบ 

ข้อ ๙. ด้านการเคารพดักคึ๋ศรีความเป็นมนุษย์ ศวามเป็นส่วนตัว และการคุ้มศรองสิทธิ 
ส่วนบุคคล มีดังนี้ 

(๙.๑) ต้องใช้วิจารณญาณเป็นพิเศษสำหรับแหล่งข่าว หรือผู้ร่วมรายการท่ีเป็นเด็ก 
และเยาวชน หรือบุคคลท่ีกำลังอยู่ในความทุกข์ หรือผู้ท่ีมีความบกพร่องทางสมอง เพราะเป็นกลุ่มบุคคลท่ีอาจ 
ไม่ตระหนักถึงผลกระทบจากการให้สัมภาษณ์ หรือการเข้าร่วมรายการ 

(๙.๒) ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยปราศจากหลักฐานใดๆ ให้เกียรติและรักษาศักดี้ศรี 
ของบุคคลท่ีตกเป็นข่าวในทุกกรณี เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากการเสนอข่าวสาร ได้ช้ีแจงแก้ไข 
จากการถูกกล่าวหา รวมท้ังไม่ตัดสินว่าผู้ใดกระทำผิดโดยยังไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม 

(๙.๓) การปกปิดแหล่งข่าว หรือการหาข่าว หรือข้อมูลอย่างไม่เปิดเผย ต้องมีเหตุผล 
อันสมควร หรือเพ่ีอประโยชน์ของมหาชนส่วนใหญ่ หรือเพ่ีอสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของแหล่งข่าว 

(๙.๔) เคารพสิทธิส่วนบุคคล เกียรติยศ ขื่อเสียง และความเป็นส่วนตัวของผู้อ่ืน และ 
ไม่เสนอข่าวสารหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการทำลายขื่อเสียงและคักดื้ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น 



- ๗ -

ข้อ ๑๐. ด้านสืลธรรม วัฒนธรรม และจารีตประเพณี มีดังนี้ 
(๑๐.๑) การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ต้องคำนึงถึงศีลธรรม วัฒนธรรม และจารีต 

ประเพณีของชาติ ตลอดจบค่านิยมอันดีงามและภูมิปีญญาท้องถ่ิน 
(๑๐.๒) หลีกเล่ียงการนำเสนอข้อมูลท่ีขัดต่อศีลธรรมอันดี ดังนี้ 

(๑๐.๒.๑) ควรระมัดระวังการแสดงออกถึงสัมพันธภาพทางเพศ ที่ส่งผล 
ให้เกิดความรู้สึกทางเพศ การสร้างความสัมพันธ์เชิงชู้สาว การกดข่ีทางเพศ และกิริยาท่าทาง หรือคำพูด 
ที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม รวมท้ังค่านิยมเร่ืองเพศท่ีไม่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย และ 
ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการนำเสนอประเด็นทางเพศท่ีเก่ียวกับเด็ก เช่น ความผิดปกติทางเพศและร่างกาย 
การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น 

(๑๐.๒.๒) ควรระมัดระวังการนำเสนอรายการเพ่ือการศึกษาเก่ียวกับเร่ืองเพศ 
ไมให้เป็นการข้ีแนะ หรือชักจูงใจให้เกิดพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม ไม่ควรเน้นให้เห็บภาพเปลือย ภาพท่ี 
ไม่เหมาะสม หรือควรมีการลดความชัดเจนของภาพ(BLur) ในรายการเพื่อการศึกษา สารคด ี หรือกีฬา 
ทึ่น]สามารถหลีกเลี่ยงภาพดังกล่าวได ้ เช่น สารคดี1ชีวิต'ชนเผ่า การผสมพันธุของสัตว์ เป็นต้น 

(๑๐.๒.๓) ควรหลีกเลี่ยงการนำเสนอเรื่องหรือข้อมูลซึ่งอาจชื้นำให้เกิด 
ความเข้าใจไปในทางเสื่อมเสียขื่อเสียงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศของบุคคล ไม่ควรนำเสนอประเด็น 
ความสัมพันธ์ทางเพศโดยไม่เต็มใจในลักษณะข้ีนำและชักจูง 

(๑๐.๒.๔) ควรระมัดระวังเรื่องการแต่งกายของผู้ดำเนินรายการ พิธีกร 
ผู้ร่วมรายการ ให้มีความสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ วัฒนธรรม และประเพณี เว้นแต่เป็นการแต่งกายใน 
กิจกรรมที่!ด้ร้บการยอมรับในสังคม ถูกต้องตามกาลเทศะ และตามกติกาสากล (Dress Code) 

(๑๐.๒.๕:) ควรระมัดระวังการนำเสนอ หรือเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมของผู้ร้ายซ่ึงผิดธรรมดา เบ่ีองจากอาจเป็นตัวอย่าง หรือเป็นเหตุชักจูงให้เกิดอาชญากรรมเลียนแบบ 
ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลจากแหล่งอึ1นๆ อันจะส่งผลต่อรูปคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม 

(๑๐.๒.๖) ไม่ควรนำเสนอความทารุณโหดร้าย ขาดมบุษยธรรม ป่าเถื่อน 
หวาดเสียว หรืออุจาด 

(๑๐.๒.๗) ควรระมัดระวังการนำเสนอเร่ือง หรือพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับความ 
เช่ือ ที่ยังไม,สามารถพิสูจบได ้และไม่ให้เป็นการข้ีนำ ชักจูงให้เชื่อ หรือเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมตามความเช่ือน้ัน 
และควรระมัดระวังในการนำเสนอเร่ืองสยองขวัญ และเร่ืองเหนือธรรมขาติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออารมณ์ และ 
ความรู้สึกของผู้รับส่ือโดยเฉพาะเด็กและเยาวขบ 

ข้อ ๑๑. การนำเสนอด้านการพนัน ยาเสพติด และสิงผิดกฎหมาย 
(๑๑.๑) ควรระมัดระวังการนำเสนอพฤติกรรมทผิดกฎหมาย หรืออาจนำไปสู่การ 

กระทำท่ีผิดกฎหมาย และควรช๋ึให้เห็นถึงผลเสียของการกระทำผิดกฎหมาย 
(๑๑.๒) ควรขึ้นคำเตือนในการนำเสนอเกี่ยวกับการพนัน ยาเสพติด และสิง 

ผิดกฎหมาย สถานท่ี และอุปกรณ์ท่ีใช้โนการกระทำผิด และไม่ควรช้ีนำ หรือให้ข้อมูลในการกระทำดังกล่าว 
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ข้อ ๑๒. ด้านการใข้ภาษา 
(๑๒.๑) ควรคำนึงถึงความถูกต้องของหลักการใช้ภาษาไทย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ความถูกต้อง แม่นยำ ตามเนื้อหาข้อมูล ตามขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่น 
เพ่ือส่ือความหมายท่ีเข้าใจไต้ ชัดเจน เหมาะสม และระมัดระวังการใช้คำแสลง คำตามสมัยนิยม 

(๑๒.๒) ต้องระมัดระวังไม่ใช้ถ้อยคำที่อาจสื่อความหมายทำให้เกิดความเช้าใจผิด 
คลาดเคล่ือน ถ้อยคำที่อาจตีความไต้หลายนัย หรือคำศัพท์แสลง โดยไม่ได้อธิบายความหมายท่ีถูกต้อง อันทำให้ 
การส่ือสารข้อมูลไม่ชัดเจน 

(๑๒.๓) ละเว้นการใช้ถ้อยคำและเน้ือหาท่ีหยาบคาย รวมท้ังคำท่ีมีความหมายสองแง่ 
สองง่าม ข้อความที่ส่อเสียด ไม่สุภาพ เปรียบเปรยอ้างอิงในลักษณะท่ีทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือการพาดพิง 
ถึงบุคคลอื่นโดยไม่สมควร 

ข้อ ๑๓. ด้านการบริการเพี่อประโยขนสาธารณะ 
(๑๓.๑) ควรระมัดระวังไม่ให้เกิดความต่ืนตระหนกเกินกว่าเหตุในการแจ้งข่าว หรือ 

เตือนภัยให้ประขาขบทราบกรณีมีภัยพิบ้ติ หรือมีเหตุฉุกเฉิน 
(๑๓.๒) ควรระมัดระวังการนำเสนอภาพ เสียง หรือเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเสี่ยง 

อันตราย หรืออาจทำให้บาดเจ็บ และควรมีคำเตือนถึงอันตรายจากการเลียนแบบโดยไม่มีผู้เข่ียวชาญดูแลใกล้ขิด 
เข่น การใช้เคร่ืองออกกำลังกาย การปีนป่าย การขับข่ีรถยนต์ จักรยานยนต์ เป็นต้น 

(๑๓.๓) ควรกล่ันกรองข้อความในรายการ โดยเฉพาะ SMS (Short Message 
Service) หรือ MMS (Multimedia Messaging Service) ที่เปิดให้มีการสนทนาโต้ตอบผ่านทางรายการ 
โดยยึดหลักการตามมาตรฐานจริยธรรม และไม่ควรเป็นการโฆษณาสินค้า และ/หรือบริการใด ๆ ไม่เป็นเร่ือง 
ส่วนตัว หรือระบุได้ถึงตัวบุคคลและท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ 

ข้อ ๑๔. ด้านความมั่นคงของชาติ 
(๑๔.๑) การแพร่ภาพและการกระจายเสียง ต้องระมัดระวังโดยไม่นำเสนอเนื้อหา หรือ 

ภาพท่ีแสดงท่ีต้ังของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับความม่ังคงของขาติ 
(๑๔.๒) ต้องไม่นำเสนอเนื้อหาที่มีลักษณะชัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย 

ของบ้านเมือง หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความม่ันคงของชาติ 
(๑๔.๓) ยึดหลักการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นกลาง สร้างความสามัคคี และ 

สนับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๑๔๔) การนำเสนอข้อมูลข่าวสารต้องมีบริบทและภูมิหลังท่ีชัดเจน ทำให้ได้ทราบ 

ข้อมูลความเป็นมาอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง ชัดเจน 
ข้อ ©๔. ด้านศาสนาหรีอความเชื่อส่วนบุคคล 

(๑๔.๑) การนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้วยการแพร ,ภาพหรือการกระจายเสียง 
ต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท ์ ระหว่างศาสนิกขนของทุกศาสนา 

(๑๔.๒.) การนำเสนอข้อเท็จจริงโดยเคารพต่อแนวความคิด เสรีภาพในการนับถือ 
ศาสนานิกายของศาสนา ลัทธินิยม และความเช่ือส่วนบุคคล 
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(๑(ะ.๓) การนำเสนอข้อมูล๓ยวกับศาสนา การประกอบศาสนกิจของทุกศาสนา 
รวมถึงเน้ือหาเก่ียวกับ ภาพ สัญลักษณ์ ประวัติ จารีตประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือของกลุ่มบุคคล พึงกระทำ 
ด้วยความระมัดระวัง โดยปราศจากอคต ิ ไม่แสดงข้อคิดเห็นในเขิงดูหม่ิน ลบหลู่ และต้องใข้ภาษาในการ 
ดำเนินการด้วยความเคารพต่อทุกศาสนา ศาสนบัญญ้ติ และผู้นำทางศาสนาด้วย 

ข้อ ๑๖. ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
(๑๖.๑) ต้องเคารพต่อสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

โดยต้องระมัดระวัง ไม่นำเสนอข้อมูลท่ีเป็นการลอกเลียนแบบ การบิดเบือน ดัดแปลง แก้ไข ทำชํ้าข้อมูล 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือดำเนินการโดยมิชอบต่อสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาต 

(๑๖.๒) ในกรณีข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคล หรือข้อมูลท่ีมีการจัดทำข้ึน หรือข้อมูลอ่ืนใด 
ที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล องค์การ หรือสถาบันใด หากประสงค์จะดำเนินการเผยแพร่ 
ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ต้องขออนุญาต และได้รับความยินยอมในการดำเนินการ 

หมวด ๕ 
บทลงโทษ 

ข้อ «๗. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีผู้ใด เจตนา ละเลย ฝ่า'ฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม 
ข้อบังคับ จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์การ ให้ผู้บังคับบัญขาพิจารณา 
ดำเนินการทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือลังให้1ด้รับการพัฒนาตามท่ีเห็นสมควร 

ประกาศ ณ วันที ่ อฟ่ เดีอนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(นายธีระพงษ์ โสดาศรี) 
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 


