Timeline การดำเนินการ ในการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ฯ (สรุปแบบสั้น)
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
มีมติ ค.ร.ม. และการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้อนุมัติหลักการร่าง
พระราชบัญญัต ิส่ งเสริ มจริย ธรรมและมาตรฐานวิชาชี พสื่ อ มวลชน พ.ศ. …. ตามที่ส ำนักเลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี (โดยคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน) เสนอ และส่งให้สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจพิจ ารณา ซึ่ง เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเสร็ จและ
ดำเนินการตามกระบวนการจัดทำกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงเสนอเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
๒. มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ได้รับทราบร่าง พ.ร.บ.
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแล้ว
และมีมติใ ห้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) พิจารณา แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง ปสส. ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติ
พิ จารณาเสนอความเห็ น ซึ่ งต่ อมา วั นที ่ ๒๔ พฤศจิ กายน ๒๕๖3 คณะอนุ กรรมการกลั ่ นกรองฯ ได้ เชิ ญ
กรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมชี้แจงและให้ความเห็น โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ฯ
จำนวน ๙ ประเด็ น (ฝ่ ายเลขาฯ คณะอนุ กรรมการกลั ่ นกรองได้ จ ั ดส่ งประเด็ นข้ อสั งเกต ทั ้ ง ๙ ประเด็ น
ให้กรมประชาสัมพันธ์ เป็นการภายใน)
๓. มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้รับทราบสรุปผล
การประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) (เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564) ที่
ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องนำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
กลับไปพิจารณาทบทวนภาพรวม เพื่อให้มีความรอบคอบยิ่งขึ้น อาทิ ประเด็นสื่อออนไลน์และการจัดสรร
งบประมาณแก่สภาวิชาชีพสื่อมวลชน รวมทั้งประเด็นโทษจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชนที่
เหมาะสม ซึง่ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) มีหนังสือแจ้ง กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะ
หน่วยงานรับผิดชอบจัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... พิจารณา
ดำเนินการตามมติ ค.ร.ม. ดังกล่าว
4. วันที่ 25 สิงหาคม 2564 สำนักนายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธ์ ได้มีหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... กลับไปยัง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ว่ากรมประชาสัมพันธ์ในฐานะ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ประชุมหารือร่วมกับ ผู้ที่เคยเป็นอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ ส่งเสริ ม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ เสรี
วงษ์มณฑา ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ และอดีตอนุกรรมการจัดทำร่าง
พระราชบัญญัติฯ นายมานิจ สุขสมจิตร อดีตประธานอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติฯ (เป็นประธาน
ร่วมในการประชุมฯ) พร้อมทั้งนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี รองศาสตราจารย์พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล ผู้แทน
กระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
และผู ้ แ ทนสำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า (ซึ่งเป็นผู้ท ี่ อยู่ในคณะอนุ กรรมการกลั ่นกรองร่ างกฎหมาย
ในกระบวนการนิติบัญญัติด้วย) เพื่อพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ
ข้อสังเกตของ ปสส. และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ และเห็นชอบร่วมกันว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้มี
การพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนพอสมควร ทั้งในส่วนของคณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติฯ คณะกรรมการ
ปฏิรูป......
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ปฏิรูปกฎหมาย ในระยะเร่งด่วน (ศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ) รวมทั้งผ่านการ
ตรวจพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานคณะกรรมการกฤษฎี กา
คณะพิเศษ) มาแล้ว จึงเห็นควรผลักดันหลักการใหญ่ทั้งหมดตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อเข้าสู่วาระการ
พิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรให้ได้ก่อน หากจะมีการแก้ไขใด ๆ สามารถดำเนินการได้ ในชั้นกรรมาธิการ
ดังนั้น ในชั้นนี้ จึงเห็นควรยืนยันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
โดยไม่มีการแก้ไข ส่วนประเด็นตามข้อสังเกตฯ ในเรื่องรายได้ตามร่างฯ มาตรา ๙ ให้ระบุเป็นความเห็นเพิ่มเติมว่า
หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขการกำหนดวงเงินขั้นสูง เห็นควรกำหนดไว้ที่ไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท และให้มีการ
ทบทวนวงเงิน ทุก ๕ ปี และมี ข้อสังเกตเพิ่มเติ ม เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการแก้ ไ ขในชั ้นต่ อ ไป เกี่ยวกั บ
องค์ประกอบของคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ตามร่างพระราชบัญญัติฯ ในมาตรา ๔๗ บทเฉพาะกาล
ซึ่งบัญญัติว่า “ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ประกอบด้วย (๒) ผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสื่อมวลชน ซึ่งคณะรัฐมนตรี แต่ งตั ้ งจากรายชื ่ อที ่สภาการหนั งสื อพิ มพ์ แห่ งชาติ เสนอ จำนวนสองคน”
แต่เนื่องจากปัจจุบัน “สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” แล้ว
5. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ถึงรัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) แจ้งว่า ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ส่งสรุปผลการพิจารณา
ทบทวนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ไปเพื่อ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดำเนินการ นั้น กรมประชาสัมพันธ์
จะต้องนำผลการพิจารณาดังกล่าว พร้อมร่างพระราชบัญญัติฯ และเอกสารการดำเนินการตามมาตรา 77
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ กรมประชาสัมพันธ์อยู่ระหว่าง
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอเรื่องกลับไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป
--------------------------

การจัดทำร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมฯ ตามแผนปฏิรูประเทศ (6 เมษายน 2561)
กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ ดังนี้
1) ระยะเวลาภายในปี 2561
- เริ่มกระบวนการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ฯ รวมทั้งรับฟังความเห็นตาม มาตรา 77 ร.ธ.น. 2560
- สร้างความเข้าใจกับองค์กรวิชาชีพสื่อ ผู้ประกอบการสื่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ. ส่งเสริมจริยธรรมฯ มีผลบังคับใช้
2) ระยะเวลาภายในปี 2562
- จัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนตามกฎหมาย โดยเริ่มกระบวนการสรรหากรรมการสรรหาและการ
เลือกกรรมการบริหารภาววิชาชีพสื่อมวลชน
- จัดตั้งสำนักงานของสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
- องค์กรวิชาชีพสื่อจดแจ้งเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
- ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
- จัดทำมาตรฐานกลางทางด้านจริยธรรมของวิชาชีพสื่อ
3) ระยะเวลาภายในปี 2563 - 2565
- สภาวิชาชีพสื่อมวลชนผลักดันแผนงานและกลไกต่าง ๆ ตามกำหนดไว้ในกฎหมายให้เป็น
รูปธรรม

ตามแผนปฏิรูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) : 25 กุมภาพันธ์ 2564)
- ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ซึ่งเป็น
กฎหมายตามแผนปฏิร ูป ประเทศฉบับ เดิม ไม่ไ ด้ปรากฏอยู่ในแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้าน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ** (ระบุไว้เพียงความก้าวหน้าของแผนฯ ว่า “2) แนวทางการส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ มีกิจกรรมหลัก คือ การจัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมาย
ในระยะเร่งด่วน ยกร่างและผ่านการตรวจพิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา และอยู่ระหว่างการยืนยันร่าง
กฎหมายและเสนอตามขั้นตอนต่อไป

Timeline การดำเนินการ ในการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ฯ
1) วั น ที ่ 25 ก.ค.2561 สำนั ก งานคณะกรรมการปฏิ ร ู ป กฎหมาย มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ว่า
คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 331/2560
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน ได้มี คำสั่งที่ 004/2561 ลงวันที่ 24
กรกฎาคม 2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมฯ มี นายมานิจ สุขสมจิต เป็น
ประธาน อปส. เป็นเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ (**ตามแผนฯ กำหนดให้ สปน. สนับสนุนการดำเนินการ
โดย คปก. ได้หารือกับ สปน. แล้วเห็นชอบให้แต่งตั้ง อปส. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และมีผู้แทน กปส.
เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยฯ**)
2) วันที่ 17 ส.ค. 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างฯ ครั้งที่ 1/61 เพื่อพิจารณา
กรอบแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ฯ และการประชุมฯ และ
มอบฝ่ายเลขาฯ จัดทำตารางเปรียบเทียบสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ของ สปช. สปท. และร่างขององค์กรสื่อ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ร่างของ สนช. นำมาศึกษาประกอบ ไม่ต้องใส่ในตารางเปรียบเทียบ)
3) วันที่ 30 ส.ค. 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างฯ ครั้งที่ 2/61 เพื่อพิจารณา
เนื้อหาร่าง พ.ร.บ.ฯ และกรอบการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.
3) วันที่ 6 ก.ย. 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างฯ ครั้งที่ 3/61 เพื่อพิจารณา
กรอบแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็น และพิจารณาเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.ฯ
4) วันที่ 12 ก.ย. 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างฯ ครัง้ ที่ 4/61 เพื่อพิจารณา
กรอบแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็น และพิจารณาเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.ฯ
5) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจำนวน 4 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 วันที่ 19 กันยายน 2561 จ. พิษณุโลก
- ครั้งที่ 2 วันที่ 24 กันยายน 2561 จ. สงขลา
- ครั้งที่ 3 วันที่ 26 กันยายน 2561 จ. ขอนแก่น
- ครั้งที่ 4 วันที่ 27 กันยายน 2561 จ. กรุงเทพฯ
6) วันที่ 5 ต.ค. 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างฯ ครั้งที่ 5/61 เพื่อรับทราบผล
การจัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. และพิจารณาแนวทาง และการปรับแก้ไขเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.ฯ ภายหลัง
จากที่มีการรับฟังความคิดเห็นฯแล้ว + การมอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ในระยะเร่งด่วน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 (นายคำนูณ สิทธิสมาน, นายเสรีย์ วงษ์มณฑา, นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล
นายเพชัย หย่อง นายโกศล สงเนียม นางสายวศยามล ไกยูรวงศ์ อปส. นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ และนายปรีย์
กมล ถนอมศักดิ์ชัย)
7) วันที่ 19 ต.ค. 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างฯ ครั้งที่ 6/61 เพื่อพิจารณา
เนื้อหาร่าง พ.ร.บ.ฯ
8) มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้อนุมัติหลักการร่าง
พระราชบัญญัต ิส่ งเสริ มจริย ธรรมและมาตรฐานวิชาชี พสื่ อ มวลชน พ.ศ. …. ตามที่ส ำนักเลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี (โดยคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน) เสนอ และส่งให้สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจพิจ ารณา ซึ่ง เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จและ
ดำเนินการตามกระบวนการจัดทำกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงเสนอเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

- 29) ช่วง 12 มี.ค.62 – 11 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมฯ และเชิญ กปส. และ
ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้แทนฝ่ายสื่อ และ ผู้แทน สนง.คปก.)
10) วั น ที ่ 7 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า มี ห นั ง สื อ แจ้ งว่า
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ตรวจพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ เสร็จแล้ว และขอให้ กปส. ยืนยันการ
เห็นชอบในการแก้ไข รวมทั้งจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายและแผนในการ
จัดทำกฎหมายลำดับรอง ตามร่างกฎหมายดังกล่าว และส่งกลับไปยัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
11) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กปส. มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่า
เห็นชอบด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าวพร้อมจัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
และแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง
12) วันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีหนังสือแจ้ง กปส. ว่า ได้
หารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเห็นว่า กปส. มีหน้าทีรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน สมควรที่จะเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ และแจ้งว่า
ได้มีหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จัดส่งร่าง พ.ร.บ. ที่ตรวจพิจารณาแล้วพร้อมรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายและแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง และผลการดำเนินการรับฟัง
ความคิดเห็น
13) วันที่ 29 เมษายน 2563 สำนักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือแจ้งว่า สำนักเลขาธิการ
ค.ร.ม. ได้ส่งร่างฯ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาฯ ให้ สนร. พิจารณาอีกครั้ง และหากประสงค์จะเสนอร่างกฎหมาย
ดังกล่าว ขอให้แจ้งยืนยันและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อ ค.ร.ม. พร้อมส่ง
หลักฐานการเปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบฯ ด้วย
13) ช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 ดำเนินการจัดทำหนังสือเสนอเรื่องเข้า ค.ร.ม.
โดยยืนยันการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อที่ประชุม ค.ร.ม. เพื่อพิจารณาต่อไป
14) มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ได้รับทราบร่าง พ.ร.บ.
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแล้ว
และมีมติใ ห้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) พิจารณา แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง ปสส. ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติ
พิ จารณาเสนอความเห็ น ซึ่ งต่ อมา วั นที ่ ๒๔ พฤศจิ กายน ๒๕๖3 คณะอนุ กรรมการกลั ่ นกรองฯ ได้ เชิ ญ
กรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมชี้แจงและให้ความเห็น โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีข้อสั งเกตเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ฯ
จำนวน ๙ ประเด็ น (ฝ่ ายเลขาฯ คณะอนุ กรรมการกลั ่ นกรองได้ จ ั ดส่ งประเด็ นข้ อสั งเกต ทั ้ ง ๙ ประเด็ น
ให้กรมประชาสัมพันธ์ เป็นการภายใน)
15) มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้รับทราบสรุปผล
การประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) (เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564) ที่
ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องนำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
กลับไปพิจารณาทบทวนภาพรวม เพื่อให้มีความรอบคอบยิ่งขึ้น อาทิ ประเด็นสื่อออนไลน์และการจัดสรร
งบประมาณแก่สภาวิชาชีพสื่อมวลชน รวมทั้งประเด็นโทษจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชนที่
เหมาะสม ซึง่ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) มีหนังสือแจ้ง กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะ
หน่วยงานรับผิดชอบจัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... พิจารณา
ดำเนินการตามมติ ค.ร.ม. ดังกล่าว

-3–
16) วันที่ 25 สิงหาคม 2564 สำนักนายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธ์ ได้มีหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... กลับไปยัง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ว่ากรมประชาสัมพันธ์ในฐานะ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ ประชุมหารือร่วมกับผู้ที่เคยเป็นอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ ส่งเสริ ม
จริ ยธรรมและมาตรฐานวิ ชาชี พสื ่ อมวลชน พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยมีผ ู้เข้าร่วมประชุ ม
ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ เสรี วงษ์มณฑา ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยี
สารสนเทศ และอดีตอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติฯ นายมานิจ สุขสมจิตร อดีตประธานอนุกรรมการ
จั ด ทำร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฯ (เป็ น ประธานร่ ว มในการประชุ ม ฯ) พร้ อ มทั ้ ง นายชวรงค์ ลิ ม ป์ ป ั ท มปาณี
รองศาสตราจารย์พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ซึ่งเป็นผู้ที่
อยู ่ ในคณะอนุ กรรมการกลั ่ นกรองร่ างกฎหมายในกระบวนการนิ ต ิ บ ั ญญั ต ิ ด ้ วย) เพื ่ อ พิ จารณาทบทวนร่ าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว โดยที่ประชุมมีมติรับทราบข้อสังเกตของ ปสส. และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
และเห็นชอบร่วมกันว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้มีการพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนพอสมควร ทั้งในส่วนของ
คณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติฯ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในระยะเร่งด่วน (ศาสตราจารย์กิตติคุณ
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ) รวมทั้งผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ) มาแล้ว จึงเห็นควรผลักดันหลักการใหญ่ทั้งหมด
ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรให้ได้ก่อน หากจะมีการแก้ไข
ใด ๆ สามารถดำเนินการได้ ในชั้นกรรมาธิการ ดังนั้น ในชั้นนี้ จึงเห็นควรยืนยันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... โดยไม่มีการแก้ไข ส่วนประเด็นตามข้อสังเกตฯ ในเรื่องรายได้
ตามร่างฯ มาตรา ๙ ให้ระบุเป็นความเห็นเพิ่มเติมว่า หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขการกำหนดวงเงินขั้นสูง เห็นควร
กำหนดไว้ที่ไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท และให้มีการทบทวนวงเงินทุก ๕ ปี และมีข้อสังเกตเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการแก้ ไ ขในชั ้ น ต่ อ ไป เกี่ยวกั บองค์ ประกอบของคณะกรรมการสภาวิชาชี พสื ่ อมวลชน ตามร่ าง
พระราชบัญญัติฯ ในมาตรา ๔๗ บทเฉพาะกาล ซึ่งบัญญัติว่า “ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพ
สื ่ อ มวลชน ประกอบด้ ว ย (๒) ผู ้ แ ทนผู ้ ปฏิ บ ั ต ิ งานด้ านสื ่ อมวลชน ซึ ่ งคณะรั ฐมนตรี แต่ งตั ้ งจากรายชื่ อ
ที่สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเสนอ จำนวนสองคน” แต่เนื่องจากปัจจุบัน “สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ”
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” แล้ว
17) วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือถึงรัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) แจ้งว่า ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ส่งสรุปผลการพิจารณา
ทบทวนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ไปเพื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดำเนินการ นั้น กรมประชาสัมพันธ์
จะต้องนำผลการพิจารณาดังกล่าว พร้อมร่างพระราชบัญญัติฯ และเอกสารการดำเนินการตามมาตรา 77
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ กรมประชาสัมพันธ์อยู่ระหว่าง
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอเรื่อ งกลับไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป
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