บันทึกผลการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียน
เลขที่ กน.อพร.RC 001 / 2555 : วันที่ 29 กันยายน 2555
ตามระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการรับและพิ จารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชน พ.ศ.2553
โดย คณะอนุกรรมการรับและพิ จารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
3.การจัดงาน ASIA MEDIA SUMMIT 2012 ระหว่างวันที่ 29–30 พฤษภาคม 2555 กรณีสถานีโทรทัศน์ไทยพี
บีเอสออกสปอตโฆษณาทางสถานี มีข้อความขอบคุณผู้สนับสนุ นจัดการประชุมในตอนท้ายรายการ มี
ลักษณะเป็ นการโฆษณา
เรื่องที่ 3.ในการจัดงาน “ASIA MEDIA SUMMIT 2012” เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2555 ได้รบั การ
ร้องเรียนจากมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคว่า กรณีสถานี โทรทัศน์ ไทยพีบีเอสออกอากาศเป็ นสปอตขอบคุณ
บริษทั เอกชน และหน่ วยงานรัฐ ทีใ่ ห้การสนับสนุ นไทยพีบเี อสในการจัดประชุม ASIA MEDIA SUMMIT
2012 ทีโ่ รงแรมเซนทาราแกรนด์ กรุงเทพมหานครว่า เป็ นการเข้าข่ายโฆษณา หรือโฆษณาแฝง ขัดต่อ
พระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มาตรา 11 วรรค 2
คณะอนุกรรมการฯรับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา:
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ ที่ 5/2555 เมือ่ วันที่ 22 มิถุนายน 2555
คณะอนุกรรมการฯพิ จารณาเรื่องร้องเรียน:
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ ที่ 6/2555 เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2555
คณะกรรมการนโยบายรับรองการพิ จารณของคณะอนุกรรมการฯ:
การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครัง้ ที่ 8/2555 เมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2555
ข้อพิ จารณาของคณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนจากประชาชน พิจารณาในประเด็นว่าการดําเนินการ
ดังกล่าวว่าขัดต่อพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551
มาตรา 11 (5) และมาตรา 11 วรรค 2 หรือไม่
-มาตรา 11 “ทุน ทรัพย์สนิ และรายได้ขององค์การประกอบด้วย (5) เงินหรือทรัพย์สนิ อื่นใดทีไ่ ด้รบั
จากผูส้ นับสนุ นองค์การ”
-มาตรา 11 วรรค 2 “การรับเงินตาม (5) ต้องไม่เป็ นการกระทําทีท่ ําให้องค์การขาดความเป็ นอิสระ
ในการดําเนินงาน หรือให้กระทําการอันขัดหรือแย้งต่อวัตถุประสงค์ขององค์การ”

คณะกรรมการฯพิจารณาจากหนังสือชี้แจงจากผู้ดําเนินการ และคําชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องแล้ว มี
ประเด็นทีจ่ ะพิจารณา 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1.กรณีการจัดงาน “ASIA MEDIA SUMMIT 2012” มีความจําเป็ นทีผ่ บู้ ริหารต้องขอรับเงินสนับสนุ น
จากหน่วยงานอื่นหรือไม่
2.หากมีความจําเป็ นที่จะต้องรับเงินสนับสนุ น มีมาตรการอย่างไรที่จะรักษาความเป็ นอิสระใน
วิชาชีพสือ่
3.ลักษณะการเสนอข้อความท้ายรายการถือเป็ นการโฆษณา หรือโฆษณาแฝงหรือไม่
ทีป่ ระชุมพิจารณาข้อชีแ้ จงแล้ว สรุปข้อเท็จจริงได้วา่
1.ผูบ้ ริหารส.ส.ท.ยังไม่มคี วามจําเป็ นต้องขอสนับสนุ นจากหน่ วยงานภายนอก แต่เนื่องจากได้ตงั ้
งบประมาณในการจัดงานไว้เพียงสามล้านกว่าบาท เมื่อถึงเวลาการจัดงานปรากฏว่ามีผเู้ ดินทางมาร่วมงาน
จากประเทศต่างๆ เกินกว่าทีป่ ระมาณการไว้ ส่งผลให้ตอ้ งใช้งบประมาณจริงถึงห้าล้านกว่าบาท ส.ส.ท.จึงใช้
กระบวนการการมีสว่ นร่วม โดยเปิ ดให้หน่ วยงานภายนอกเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมของส.ส.ท. ทัง้ นี้มกี าร
ตรวจสอบก่อนแล้วว่า ไม่ขดั ต่อพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ.2551 และปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรมตามข้อบังคับของส.ส.ท. อย่างเคร่งครัด
2.ส.ส.ท.มีมาตรการกลไกในการดําเนินงานเพื่อรักษาความเป็ นอิสระในวิชาชีพสื่อสาธารณะ โดยมี
ข้อบังคับทางจริยธรรมของส.ส.ท.กํากับ และคํานึงถึงผลได้และผลเสียทีอ่ งค์กรจะได้รบั เป็ นสําคัญ ภายใต้
ระเบีย บและวิธีป ฏิบ ัติต ามแนวนโยบายด้า นการร่ว มมือ ในการผลิต และเผยแพร่ร ายการกับ หน่ ว ยงาน
ภายนอก
สําหรับการรับเงินสนับสนุ นการประชุมครัง้ นี้ ไม่มกี ารนํ าเนื้อหาไปนําเสนอผ่านรายการใดๆ ทีเ่ ป็ น
การเอือ้ ประโยชน์ต่อผูใ้ ห้การสนับสนุ น
3.การเสนอท้ายรายการโดยขึน้ ข้อความขอบคุณหน่ วยงานผูใ้ ห้การสนับสนุ น ใช้แนวปฏิบตั เิ ดียวกับ
กรณีการร่วมมือกับหน่ วยงานต่างๆ ที่ผ่านมา ส่วนการขึน้ ข้อความขอบคุณ ไม่ถอื เป็ นการโฆษณา หรือ
โฆษณาแฝง เพราะมิได้หวังผลประโยชน์เพือ่ การค้า เป็ นเพียงการขอบคุณผูส้ นับสนุนเท่านัน้
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า เป็ นข้อความขอบคุณ ไม่มลี กั ษณะโฆษณาเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
หรือเพื่อประโยชน์ อ่นื ๆ อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงต่อความเข้าใจผิด และป้องกันไม่ให้สาธารณชนเกิด
ความกัง วลต่ อ ความเป็ น อิส ระของสื่อ สาธารณะ ต่ อ ไปถ้า หากส.ส.ท.จํา เป็ น ต้อ งรับ การสนั บ สนุ น จาก
หน่ วยงานหรือบุคคลภายนอก ควรจะดําเนิ นการด้ว ยวิธีการที่เหมาะสมอื่นๆ พร้อมกับ ตัง้ ข้อสังเกตว่า
จําเป็ นหรือไม่ทต่ี อ้ งขอสนับสนุ นจากบริษทั ทีม่ ขี อ้ ขัดแย้งอยูก่ บั ชุมชนต่างๆ และความขัดแย้งนัน้ ๆ ยังอยู่ใน
ความสนใจของสาธารณชน
คณะอนุ กรรมการฯ จึงมีมติให้ตกั เตือนผูร้ บั ผิดชอบจัดงาน AMS และให้ฝา่ ยระดมทุนระมัดระวังการ
ขอสนับสนุ นจากหน่วยงาน หรือองค์กรทีม่ คี วามขัดแย้งกับชุมชนต่างๆ โดยให้คาํ นึงถึงความละเอียดอ่อนต่อ
ความรูส้ กึ ของสังคม ทีอ่ าจส่งผลต่อภาพพจน์ของส.ส.ท. พร้อมกับเสนอแนะให้จดั ทําฐานข้อมูลหน่ วยงานทีม่ ี

ความขัด แย้งกับ ชุ มชนหรือ สัง คม เก็บ ไว้เ ป็ น ฐานข้อมูล สํา หรับ นํ า มาใช้ป ระกอบในการทํา งาน และให้
หลีกเลีย่ งการขอสนับสนุ นโดยไม่จาํ เป็ น
ผลการพิ จารณา (มติ รบั รองโดยคณะกรรมการนโยบาย)
คณะกรรมการนโยบายรับ รองรายงานของคณะกรรมการรับ และพิจ ารณาเรื่อ งร้อ งเรีย นจาก
ประชาชน
นางสลิลโรจน์ โชติลภัส

เลขานุการอนุ กรรมการ ผูบ้ นั ทึก
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