
ตารางสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้
ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ระหว่างวันท่ีระหว่างวันท่ี ๒๒ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
  
ท่ี ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ การแก้ไข / เหตุผล 
๑. ก ำหนดให้นับระยะเวลำกำรออกอำกำศ

รำยกำรประเภทอื่นๆ รวมกับรำยกำร
ประเภทข่ำวสำรหรือสำระที่เป็นประโยชน์
ต่อสำธำรณะด้วย มีควำมเหมำะสมหรือไม่ 
อย่ำงไร 
 
“ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญำตต้องจัดใหม้ีบริกำร
ล่ำมภำษำมือ ค ำบรรยำยแทนเสียง เสียง
บรรยำยภำพ และบริกำรอื่นใดตำมที่
คณะกรรมกำรก ำหนดในรำยกำรที่
ออกอำกำศประเภทใดก็ได้ โดยจะต้องมี
บริกำรดังกล่ำวในรำยกำรที่ออกอำกำศ
ประเภทข่ำวสำรหรือสำระทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อสำธำรณะด้วย...”  
 

บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด (ช่องไทยรัฐทีวี) 
( ไ ด้ มี หนั ง สื อที่  MCR ๐๐๐๔/๒๕๖๒ ลง วันที่  ๑๕ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๒)  
- เห็นว่ำกำรนับระยะเวลำกำรออกอำกำศรำยกำรประเภท
อื่น นอกเหนือจำกรำยกำรประเภทข่ำวสำรหรือสำระที่เป็น
ประโยชน์ต่อสำธำรณะ อำจไม่สอดคล้องกับมำตรำ ๓๖ 
วรรคท้ำย แห่ง พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรฯ พ.ศ.  ๒๕๕๑   
เหตุผล กำรปรับปรุงร่ำงประกำศฉบับนี้ กำรจะจัดให้มี
บริกำรส ำหรับคนพิกำรในรำยกำรที่ออกอำกำศประเภทใดก็
ได้เสนอให้มีกำรพิจำรณำทบทวนควำมชอบด้วยกฎหมำย
ของข้อ ๕ ของร่ำงประกำศฯ อีกครั้ง 
ทั้งนี้หำก กสทช. พิจำรณำแล้วว่ำ กำรก ำหนดให้มีกำร
จัดบริกำรส ำหรับคนพิกำรในรำยกำรประเภทอื่ นนั้น
สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยแล้ว เสนอให้ 
กสทช. ก ำหนดเป็นข้อยกเว้นให้ผู้ ให้บริกำรที่มีควำม
จ ำเป็นต้องจัดให้มีบริกำรส ำหรับคนพิกำรในรำยกำร
ประเภทอื่นนอกเหนือจำกที่น ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรสำระ
แล้ว ก็ให้ท ำข้อเสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจำรณำตำมควำม
จ ำเป็นเป็นกรณีไป  
 

- แก้ไข (ร่าง) แก้ไขเพิม่เติมประกาศฯ ดังน้ี 
แก้ไขเป็น “ผูร้ับใบอนุญำตต้องจัดใหม้ีบริกำรล่ำมภำษำ
มือ ค ำบรรยำยแทนเสียง เสียงบรรยำยภำพ และบริกำร
อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด ในรำยกำรที่
ออกอำกำศประเภทใดก็ได้ โดยจะต้องมีบริกำรดงักล่ำว
ในรำยกำรทีอ่อกอำกำศประเภทข่ำวสำรหรือสำระทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อสำธำรณะด้วย ในรำยกำรที่ออกอำกำศ
ประเภทข่ำวสำรหรือสำระทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ 
หรือรำยกำรประเภทอื่นใด...” 
 
- เพื่อให้เกิดควำมชัดเจน และสอดคล้องกับข้อกฎหมำย 
มำตรำ ๓๖ วรรคท้ำย ของ พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๑ฯ “บริกำร
โทรทัศน์ที่มีบริกำรล่ำมภำษำมือ ค ำบรรยำยเป็นอกัษร
ว่ิง หรือบริกำรค ำบรรยำยเป็นเสียง ส ำหรับรำยกำรที่
น ำเสนอข้อมูลสำธำรณะ” แต่อย่ำงไรก็ดีก็ควรมกีำร
จัดท ำบริกำรในรำยกำรประเภทอื่นด้วย  



ท่ี ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ การแก้ไข / เหตุผล 
บริ ษัท วัน สามสิบเ อ็ด จ ากัด ( ได้มีหนั ง สือที่  LG-
reg/ONETV/๐๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 
สนับสนุนและเห็นด้วยอย่ำงยิ่งที่ กสทช. จะเปิดกว้ำงให้ผู้รับ
ใบอนุญำตฯ สำมำรถจัดท ำบริกำรในรำยกำรที่ออกอำกำศ
ประเภทใดก็ได้ โดยจะต้องมีบริกำรดังกล่ำวในรำยกำร
ประเภทข่ำวสำรหรือสำระที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะด้วย 
 
บริ ษัท  โม โน บรอดคาซ ท์  จ า กั ด  ( ได้ มี ห นั ง สื อที่ 
MB_OOB_L๐๒๓๘_๖๒ ลงวันที่  ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๒) 
ก ำหนดให้นับระยะเวลำกำรออกอำกำศรำยกำรประเภท
อื่นๆ ประเภทใดก็ได้ และ/หรือ รำยกำรประเภทข่ำวสำร
หรือสำระที่เป็นประโยชน์ด้วย เพื่อไม่เป็นกำรจ ำกัดสิทธิของ
คนพิกำร ที่จะเลือกเข้ำถึง หรือรับรู้ และใช้ประโยชน์จำก
รำยกำรโทรทัศน์ 
 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด (ได้มีหนังสือที่  LG-
reg./GMM Channel/๐๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่๑ พฤศจิกำยน 
๒๕๖๒) สนับสนุนและเห็นด้วยอย่ำงยิ่งที่ กสทช. จะเปิด
กว้ำงให้ผู้รับใบอนุญำตฯ สำมำรถจัดท ำบริกำรทั้งสำม
บริกำรในรำยกำรที่ออกอำกำศประเภทใดก็ได้ โดยจะต้องมี
บริกำรดังกล่ำวในรำยกำรประเภทข่ำวสำรหรือสำระที่เป็น
ประโยชน์ต่อสำธำรณะด้วย 
 



ท่ี ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ การแก้ไข / เหตุผล 
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด (ได้มีหนังสือที่ T4U/REG/
๑๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) เห็นว่ำอำจ
ไม่สอดคล้องกับมำตรำ ๓๖ วรรคท้ำย แห่ง พ.ร.บ. กำร
ประกอบกิจกำรปี ๒๕๕๑ เสนอให้มีกำรพิจำรณำทบทวน
ควำมชอบด้วยกฎหมำยของข้อ ๕ ของร่ำงประกำศฯ อีก
ครั้ง ทั้งนี้หำก กสทช. พิจำรณำแล้วว่ำ กำรก ำหนดให้มีกำร
จัดบริกำรส ำหรับคนพิกำรในรำยกำรประเภทอื่นนั้ น
สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยแล้ว เสนอให้ 
กสทช. ก ำหนดเป็นข้อยกเว้นให้ผู้ ให้บริกำรที่มีควำม
จ ำเป็นต้องจัดให้มีบริกำรส ำหรับคนพิกำรในรำยกำร
ประเภทอื่นนอกเหนือจำกที่น ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรสำระ
แล้ว ก็ให้ท ำข้อเสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจำรณำตำมควำม
จ ำเป็นเป็นกรณีไป  
 
บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ ากัด (ได้มี
ห นั ง สื อ ที่  TNN/REG/๐ ๓ ๖ / ๒ ๕ ๖ ๒  ล ง วั น ที่  ๑ ๓ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 
เห็นว่ำอำจไม่สอดคล้องกับมำตรำ ๓๖ วรรคท้ำย แห่ง 
พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรปี ๒๕๕๑ เสนอให้มีกำร
พิจำรณำทบทวนควำมชอบด้วยกฎหมำยของข้อ ๕ ของร่ำง
ประกำศฯ อีกครั้ง 
 
 



ท่ี ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ การแก้ไข / เหตุผล 
นางสาวศิวนาถ สมาน, นางสาวศุภญา บัวประดิษฐ์ และ
นางสาวยลดา อมรศิลป์ (คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นักศึกษา) ได้
มีหนังสือลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) มีควำม
เหมำะสม 
 
นางสาวชฏามาส สร้อยทอง นายประวิทย์ ปาระมี และ
นางสาวประกายมาศ ศรีสมนึก คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นักศึกษา) ได้
มีหนังสือลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เห็นด้วยกับ
กำรก ำหนดให้นับระยะเวลำกำรออกอำกำศรำยกำร
ประเภทอื่นๆ ควรอยู่รวมกับรำยกำรประเภทข่ำวสำรหรือ
สำระที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะด้วย 
 
นางสาวกุลสตรี สุคนธชาติ นายอธิชา สิงห์ทอง นางสาว
พวกหยก ค า คันธฤทธิ์  (คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นักศึกษา) ได้
มีหนังสือลงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เหมำะสมที่จะ
มีกำรนับเวลำรวมกัน หำกจะมีกำรนับก็ควรจะมีกำรก ำหนด
สัดส่วนให้ชัดเจนว่ำทำงบันเทิง สนุกสนำน กี่ช่ัวโมงและ
ข่ำวสำรและสำรประโยชน์กี่ช่ัวโมง 
 
 



ท่ี ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ การแก้ไข / เหตุผล 
นางสาวอมีนา ทรงศิริ (ผู้แทนคนตาบอดฯ ส่งมาวันท่ี ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เห็นควรให้นับรวมรำยกำรประเภท
อื่นไปพร้อมกับรำยกำรประเภทสำระ แต่ควรมีหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนเพื่อควบคุมไม่ให้ใช้สื่อเหล่ำน้ี ไปในเชิงประโยชน์เพื่อ
กำรค้ำ หรือโฆษณำแอบแฝง และควรมีกำรคัดเลือกรำยกำร
ที่เหมำะสมเพื่อจะมำท ำสื่อ โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของ
ผู้รับสำรเป็นหลัก เช่น บำงรำยกำรที่เป็นประเภท ทอล์ก
โชว์ อำจจ ำเป็นต้องมีค ำบรรยำยแทนเสียง หรือล่ำมภำษำ
มือ แต่ไม่จ ำเป็นต้องจัดให้มีเสียงบรรยำยภำพในรำยกำร
เดียวกัน 
 
นายศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ (คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีหนังสือ 
ลงวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) มีควำมเหมำะสมมำกกว่ำ
เดิม แต่ควรแก้ไขข้อควำมในภำคผนวกที่ระบุว่ำรำยกำร
ข่ำวสำรหรือสำระที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ ควรรวม
รหัส ๐๕, ๐๖, ๐๗, ๐๘ และ ๑๑ เข้ำไปอยู่ในกลุ่ม  
รำยกำรข่ำวสำรฯ ด้วย นอกจำกนี้รำยกำรที่น ำผลิตนั้ น   
ต้อง เป็นรำยกำรที่ คนตำบอดต้องกำรรับชม หรือมี      
ควำมจ ำเป็นในกำรท ำเสียงบรรยำยำภำพด้วย กำรพิจำรณำ
ว่ำเหมำะสมหรือไม่สำมำรถให้กลุ่ มคนตำบอดหรือ
ผู้เช่ียวชำญเป็นผู้พิจำรณำได้ รวมถึงระบุว่ำไม่ให้นับรำยกำร
ที่เป็นโฆษณำแฝง 



ท่ี ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ การแก้ไข / เหตุผล 
นายผาติยุทธ ใจสว่าง (ช่อง ๙ MCOT HD) ( ได้มีหนังสือ
ที่   นร ๖๑๑๙ (๒) ลงวันที่  ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒)   
เห็นด้วยกับกำรนับระยะเวลำกำรออกอำกำศรยกำร
ประเภทอื่นๆ รวมกับรำยกำรประเภทข่ำวสำรหรือสำระที่
เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะด้วย 

๒. ก ำหนดให้มกีำรนบัสัดส่วนตำมประเภทของ
กิจกำรที ่
ได้รับอนุญำต และก ำหนดสัดส่วนกำรจัดให้
มีบรกิำรเป็นจ ำนวนช่ัวโมง มีควำมเหมำะสม
หรือไม่ อย่ำงไร 
(๑) กิจกำรบริกำรสำธำรณะ 
 (๑.๑) บริกำรล่ำมภำษำมือ จัดให้มี
บริกำรไม่น้อยกว่ำหนึ่งช่ัวโมงต่อวัน ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดในภำคผนวก 
 (๑.๒) บริกำรค ำบรรยำยแทนเสียง 
จัดให้มีบริกำรไม่น้อยกว่ำหนึ่งช่ัวโมงต่อวัน 
และต้องจัดให้มีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ำสำม
ช่ัวโมงต่อวัน ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
ภำคผนวก 
 (๑.๓) บริกำรเสียงบรรยำยภำพ จัด
ให้มีบริกำรไม่น้อยกว่ำครึ่งช่ัวโมงต่อวันและ
ต้องจัดให้มีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ำหนึ่งช่ัวโมงต่อ
วัน ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในภำคผนวก 

บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด (ช่องไทยรัฐทีวี) 
( ได้มีหนั งสือที่  MCR ๐๐๐๔/๒๕๖๒ ลง วันที่  ๑๕ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) บริษัทฯ เห็นว่ำยังไม่สอดคล้องกับ
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรของผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล และผู้ผลิตบริกำรส ำหรับคนพิกำร โดยบริษัท
ให้มีกำรปรับปรุงสัดส่วนกำรจัดท ำ CC และ AD ดังนี ้
ปีที่หนึ่งถึงสี่ CC และ AD ไม่น้อยกว่ำครึ่งช่ัวโมง และปีที่ห้ำ
เป็นต้นไป CC และ AD ไม่น้อยกว่ำหนึ่งช่ัวโมง  
เหตุผล กำรจัดท ำแต่ละบริกำรใช้เวลำนำน และต้องมีกำร
วำงแผนล่วงหน้ำเป็นระยะเวลำนำนมำกกว่ำ ๖ เดือน หำก
เกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่อำจคำดหมำยใดๆ ที่ท ำให้รำยกำรที่ผลิต
ไว้ล่วงหน้ำไม่สำมำรถน ำมำออกอำกำศได้ตำมแผนผัง
รำยกำรที่ก ำหนดไว้ อำจเป็นเหตุให้ต้องรับโทษทำงปกครอง 
เนื่องจำกไม่สำมำรถให้บริกำรส ำหรับคนพิกำรได้ จึงขอ
เสนอให้มีกำรลดสัดส่วนกำรจัดให้มีบริกำร 
 
บริ ษัท วัน สามสิบเ อ็ด จ ากัด ( ได้มีหนั ง สือที่  LG-
reg/ONETV/๐๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 

- ยืนยันตาม (ร่าง) แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯ  
 เนื่องจำกใน (ร่ำง) กำรแก้ไขฯ ได้มีกำรลดสัดส่วนกำร
จัดให้มีบริกำรจำกประกำศฯ ฉบับเดิมแล้ว เพื่อให้เริ่ม
จัดท ำบริกำรได้อย่ำงแท้จริง อีกทั้งหำกลดสัดส่วนกำรจดั
ให้มีบริกำรตำมที่ผู้รับใบอนุญำตฯ ให้ควำมเห็นมำจะ   
ท ำให้คนพิกำรไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำง
เสมอภำคกับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ส ำนักงำน กสทช. ได้
ส่งเสริมองค์ควำมรู้และจัดอบรมกำรจัดท ำบริกำร          
ซึ่งเมื่อมีควำมรู้ และมีกำรด ำเนินกำรจริงจะท ำให้
ระยะเวลำในกำรจัดท ำบริกำรลดลงและสำมำรถ       
ปฏิบัติได ้
- กำรก ำหนดให้จัดท ำบริกำรค ำบรรยำยแทนเสียง (CC) 
และเสียงบรรยำยภำพ (AD) ในจ ำนวนที่ต่ำงกัน เป็นไป
ตำมเจตนำรมณ์ของประกำศฯ ที่ค ำนึงถึงข้อจ ำกัดของ  
กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของคนพิกำรแต่ละประเภทที่มี
ควำมแตกต่ำงกัน และกำรใช้ประโยชน์ในวงกว้ำงที่
แตกต่ำงกัน จึงเป็นกำรก ำหนดเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิของคนพิกำรฯ และกำรใช้ประโยชน์ เป็นส ำคัญ 



ท่ี ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ การแก้ไข / เหตุผล 
(๒) กิจกำรทำงธุรกิจ 
      (๒.๑) บริกำรล่ำมภำษำมือ จัดให้มี
บริกำรไม่น้อยกว่ำหนึ่งช่ัวโมงต่อวัน ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดในภำคผนวก 
 (๒.๒) บริกำรค ำบรรยำยแทนเสียง 
จัดให้มีบริกำรไม่น้อยกว่ำหนึ่งช่ัวโมงต่อวัน 
และต้องจัดให้มี เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ำสอง
ช่ัวโมงต่อวัน ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
ภำคผนวก 
 (๒.๓) บริกำรเสียงบรรยำยภำพ จัด
ให้มีบริกำรไม่น้อยกว่ำครึ่งช่ัวโมงต่อวันและ
ต้องจัดให้มีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ำหนึ่งช่ัวโมงต่อ
วัน ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในภำคผนวก 
ในกำรค ำนวณจ ำนวนกำรจัดให้มีบริกำ
ดังกล่ำว ให้นับจำกช่วงระยะเวลำกำร
ออกอำกำศตำมผั งรำยกำรที่ เ สนอต่อ
คณะกรรมกำร หรื อตำมระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรก ำหนด มีควำมเหมำะสม
หรือไม่ อย่ำงไร 

ในช่วงปีที่ ๑-๔ เป็นสัดส่วนครึ่งช่ัวโมงต่อวัน และตั้งแต่ปีที่ 
๕ เป็นต้นไป เป็นสัดส่วน ๑ ช่ัวโมงต่อวัน 
 
บริ ษัท  โม โน บรอดคาซ ท์  จ า กั ด  ( ได้ มี ห นั ง สื อที่ 
MB_OOB_L๐๒๓๘_๖๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๒) 
จัดท ำ CC และ AD ดังนี้ 
ปีที่หนึ่งถึงสี่ CC และ AD ไม่น้อยกว่ำครึ่งช่ัวโมง และปีที่ห้ำ
เป็นต้นไป CC และ AD ไม่น้อยกว่ำหนึ่งช่ัวโมง  
และบริษัทฯ เห็นฯควรว่ำขยำยกำรท ำ ๓ บริกำรรวมกัน ๑ 
ช่ัวโมง ต่อไปจนถึง ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๓ และควรปรับปี
ปฏิทินให้เริ่มวันที่ ๑ มกรำคม ถึง ๓๑ ธันวำคม ของทุกปี 
โดยให้เริ่มต้นนับในวันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด (ได้มีหนังสือที่  LG-
reg./GMM Channel/๐ ๔ ๒ / ๒ ๕ ๖ ๒  ล ง วั น ที่  ๑ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) ปีที่หนึ่งถึงสี่ CC และ AD ไม่น้อยกว่ำ
ครึ่งช่ัวโมง และปีที่ห้ำเป็นต้นไป CC และ AD ไม่น้อยกว่ำ
หนึ่ง ช่ัวโมง เนื่องจำกสัดส่วนที่ปรับลดมำนั้นบริ ษัทฯ 
ประเมินแล้วว่ำอยู่ในวิสัยที่บริษัทฯ จะพึงสำมำรถปฏิบัติได้
ตำมกฎหมำยและก่อเกิดประสิทธิผลต่อผู้พิกำรฯ 
 
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด (ได้มีหนังสือที่ T4U/REG/
๑๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) ไม่ขัดข้อง

- ส่วนประเด็นกำรแก้ไขระยะเวลำให้เริ่มด ำเนินกำรให้
เริ่มด ำเนินกำรตำมสัดส่วนใหม่ตำม (ร่ำง) แก้ไขเพิ่มเติม
ประกำศฯ เป็นกำรขยำยระยะเวลำด ำเนินกำรออกไปอีก 
ซึ่งไม่เป็นกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิกำรฯ 
ทั้งนี้ กสทช. ได้ขยำยระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเพียงพอ
แล้ว และช่วงเวลำเหลื่อมปีไม่ได้เป็นอุปสรรคในกำรจัด
ให้มีบริกำรหรือกำรจัดท ำบริกำรแต่อย่ำงใด 



ท่ี ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ การแก้ไข / เหตุผล 
ส ำหรับกำรแบ่งกำรนับสัดส่วนบริกำรส ำหรับคนพิกำรตำม
ประเภทของกิจกำรที่ ได้รับอนุญำต แต่ เห็นว่ำยั งไม่
สอดคล้องกั บควำมสำมำรถในกำรด ำ เนินกำรของ             
ผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เสนอให้มีกำรปรับปรุง
สัดส่วนกำรจัดท ำบริกำรค ำบรรยำยแทนเสียงและเสียง
บรรยำยภำพ ในปีที่ ๑ - ๔  ไม่น้อยกว่ำครึ่งช่ัวโมง และปีที่ 
๕ เป็นต้นไป CC และ AD ไม่น้อยกว่ำหนึ่งช่ัวโมง 
 
บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ ากัด (ได้มี
ห นั ง สื อ ที่  TNN/REG/๐ ๓ ๖ / ๒ ๕ ๖ ๒  ล ง วั น ที่  ๑ ๓ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) เสนอให้มีกำรปรับปรุงสัดส่วนกำร
จัดท ำบริกำรค ำบรรยำยแทนเสียงและเสียงบรรยำยภำพ ใน
ปีที่ ๑ - ๔  ไม่น้อยกว่ำครึ่งช่ัวโมง และปีที่ ๕ เป็นต้นไป CC 
และ AD ไม่น้อยกว่ำหนึ่งช่ัวโมง 
 
นางสาวศิวนาถ สมาน, นางสาวศุภญา บัวประดิษฐ์ และ
นางสาวยลดา อมรศิลป์ (คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นักศึกษา) ได้
มีห นังสื อลง วันท่ี  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)  กำร
ก ำหนดกำรนับสัดส่วนตำมประเภทของกิจกำรที่ได้รับ
อนุญำตและแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรจัดท ำบริกำร
ต่ำงๆ มีควำมเหมำะสม 
 



ท่ี ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ การแก้ไข / เหตุผล 
นางสาวชฏามาส สร้อยทอง นายประวิทย์ ปาระมี และ
นางสาวประกายมาศ ศรีสมนึก (คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นักศึกษา) ได้
มีหนังสือลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เห็นด้วยว่ำ
ก ำหนดให้มีกำรนับสัดส่วนตำมประเภทของกิจกำรที่ได้รับ
อนุญำต เพื่อให้ผู้รับใบอนุญำตฯ สำมำรถจัดท ำบริกำรต่ำงๆ
ได้ กำรแบ่งสัดส่วนเป็นช่ัวโมงนั้นท ำให้ง่ำยต่อสถำนีโทร
ทัศนืในกำรก ำหนดสัดส่วนมำในรูปแบบร้อยละ 
 
นางสาวกุลสตรี สุคนธชาติ นายอธิชา สิงห์ทอง นางสาว
พวกหยก ค า คันธฤทธิ์  (คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นักศึกษา) ได้
มีหนังสือลงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เห็นด้วยกับ
กำรเปลี่ยนกำรก ำหนดกำรนับสัดส่วนให้เป็นหน่วยเวลำ 
มำกกว่ำกำรนับเป็นร้อยละ แต่สัดส่วนของกิจกำรสำธำรณะ
และธุรกิจควรให้ควำมส ำคัญเท่ำเทียมกัน ควรบังคับท ำให้
เท่ำกันไปเลย 
 
นางสาวอมีนา ทรงศิริ (ผู้แทนคนตาบอดฯ ส่งมาวันท่ี ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เห็นควรให้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์
เงื่อนไขเวลำออกอำกำศของรำยกำร โดยจัดสรรเวลำให้
เหมำะสมต่อกำรรับชมของผู้รับสำรให้มำกข้ึน เช่น ไม่ใช่
น ำไปออกอำกำศในเวลำหลังเที่ยงคืนถึงก่อน ๖ โมงเช้ำ 



ท่ี ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ การแก้ไข / เหตุผล 
และปรับหลักเกณฑ์ให้เหมำะสมกับเวลำในกำรออกอำกำศ
แต่ละรำยกำรอย่ำงแท้จริง 
 
นายศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ (คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีหนังสือลง
วันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) สัดส่วนของกำรจัดให้มี
บริกำรเสียงบรรยำยภำพมีควำมเหมำะสม กำรนับสัดส่วน
โดยค ำนวณนับเป็นต่อวันนั้นอำจปรับเป็นกำรนับรวมเวลำ
เป็นต่อเดือนแทน และให้ผลิตเต็มจ ำนวนเวลำออกอำกำศ
ของแต่ละตอน/ เรื่อง เพื่อให้คนตำบอดได้ดูรำยกำรที่มีAD 
ครบทั้งตอน/เรื่องอย่ำงต่อเนื่องจนกว่ำหมดรำยกำรหรือ
เรื่องนั้น 
 
นายผาติยุทธ ใจสว่าง (ช่อง ๙ MCOT HD) ( ได้มีหนังสือ
ที่นร  ๖๑๑๙ (๒)  ลงวันที่  ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 
ขอเสนอสัดส่วนกำรจัดท ำบริกำรในแต่ละประเภทบริกำร
ดังนี้  
- บริกำรล่ำมภำษำมือ เห็นด้วยกับสัดส่วนที่ให้มีบริกำร  
๑ ช่ัวโมงต่อวัน ตลอดทั้งปีที่ ๑ – ๕ 
- บริกำรค ำบรรยำยแทนเสียง (CC) และบริกำรเสียง
บรรยำยภำพ (AD) ขอให้ลดสัดส่วนกำรจัดท ำบริกำร CC 
ให้เท่ำกับบริกำร AD  ในปีที่ ๑ – ๔ สัดส่วน ๓๐ นำทีต่อวัน 
และในปีที่ ๕ สัดส่วนหนึ่งช่ัวโมงต่อวัน หรือหำกเป็นไปได้ 



ท่ี ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ การแก้ไข / เหตุผล 
ขอให้คิดสัดส่วนกำรออกอำกำศ CC AD รวมกันเป็นรำย
สัปดำห์ เช่น ๒ บริกำรรวมกันไม่เกิน ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดำห์ 
(ให้สถำนีฯ บริหำรจัดกำรเวลำเพื่อออกอำกำศเป็นรำย
สัปดำห์แทนกำรออกอำกำศทุกวัน 

๓. ก ำหนดระยะเวลำกำรออกอำกำศซ้ ำ ให้
สำมำรถออกอำกำศซ้ ำครั้งแรกและครั้งที่
สองได้  ในปีปฏิทินเดียวกัน และในปีปฏิทิน
ถัดไปออกอำกำศซ้ ำได้อีกหนึ่งครั้ง มีควำม
เหมำะสมหรือไม่ อย่ำงไร 

บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด (ช่องไทยรัฐทีวี) 
( ไ ด้ มี หนั ง สื อที่  MCR ๐๐๐๔/๒๕๖๒ ลง วันที่  ๑๕ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) ปรับปรุงกำรก ำหนดจ ำนวนกำร
ออกอำกำศรำยกำรที่มีบริกำรส ำหรับคนพิกำรซ้ ำเป็นไม่เกนิ 
๑๐ ครั้ง ตลอดอำยุใบอนุญำต โดยไม่จ ำกัดจ ำนวนครั้งที่
ออกอำกำศซ้ ำในแต่ละปีปฏิทิน 
กำรผลิตเนื้อหำรำยกำรใดๆ จะต้องใช้เงินทุนเป็นจ ำนวนสูง
มำก ประกอบกับเป็นรำยกำรที่ต้องจัดให้มีบริกำรส ำหรับ
คนพิกำรย่อมมีต้นทุนด้ำนกำรเงินและด้ำนเวลำไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีควำมคุ้มค่ำสูงสุด โดยไม่ถูกจ ำกัดด้วย
จ ำนวนกำรออกอำกำศซ้ ำอย่ำงเข้มงวดตำมร่ำงประกำศฯ 
บริ ษัท วัน สามสิบเ อ็ด จ ากัด ( ได้มีหนั ง สือที่  LG-
reg/ONETV/๐๓๔/๒๕๖๒)  
๑) เสนอให้พิจำรณำออกอำกำศซ้ ำรำยกำรที่มีบริกำร ได้
อย่ำงน้อย ๖ ครั้ง และไม่จ ำกัดปีปฏิทิน เนื่องจำก content 
ที่สถำนีเลือกผลิตบริกำรนั้น มีควำมทันสมัยอยู่สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้พิกำรได้ หำก กสทช. เปิด
กว้ำงให้นับกำรออกอำกำศซ้ ำของรำยกำร โดยไม่จ ำกัด
จ ำนวนครั้ง จะยิ่งส่งเสริมให้สถำนีโทรทัศน์ฯ เลือกที่จะ

- แก้ไข (ร่าง) แก้ไขเพิม่เติมประกาศฯ ดังน้ี 
“ข้อ ๖ กำรคิดสัดส่วนรำยกำรทีจ่ัดใหม้ีบริกำรตำมข้อ ๕ 
ในกรณีที่รำยกำรใดมีกำรออกอำกำศซ้ ำ ให้คิดค ำนวณ
เฉพำะกำรออกอำกำศรำยกำรพร้อมบริกำรนั้นๆ ในกำร
ออกอำกำศครัง้แรก และกำรออกอำกำศซ้ ำจ ำนวนสอง
ครั้งในปปีฏิทินเดียวกัน และกำรออกอำกำศซ้ ำอกี
จ ำนวนหนึ่งครัง้ในปปีฏิทินถัดไป” 
- กำรออกอำกำศซ้ ำแม้ว่ำจะท ำใหเ้กิดโอกำสในกำร
เข้ำถึงบรกิำรส ำหรับคนพกิำรเพิ่มข้ึน แต่หำกก ำหนดให้
มีกำรออกอำกำศซ้ ำจ ำนวนมำกเกินไป อำจท ำให้ไม่มี
โอกำสที่หลำกหลำยในกำรเข้ำถึงรำยกำรที่มีบริกำร ซึ่ง
จ ำนวนรวมกำรออกอำกำศรำยกำรที่มบีริกำร ๓ ครั้ง 
เป็นจ ำนวนทีเ่หมำะสม และผู้รบัใบอนญุำตสำมำรถ
ปฏิบัติได้ ทั้งนี้ เมื่อรูปแบบกำรออกอำกำศซ้ ำของสถำนี 
ไม่มีควำมเช่ือมโยงกับปีปฏิทินมำกนัก เนื่องจำกหำกมี
กำรออกอำกำศข้ำมปปีฏิทินจะท ำใหเ้ป็นรำยกำรที่ไม่
เป็นปจัจบุันทีจ่ะน ำไปออกอำกำศในปีตอ่ๆ ไป จึงไม่
ก ำหนดเรื่องปีปฏิทิน 



ท่ี ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ การแก้ไข / เหตุผล 
จัดท ำบริกำรโทรทัศน์เพื่อผู้พิกำรใน content ที่ตรงใจ      
ผู้พิกำรฯ และอยำกจะเข้ำถึง เช่น ละคร วำไรตี้ หรือ 
sitcom หรือพิจำรณำจัดผังกำรออกอำกำศรำยกำรละคร       
ที่มีกำรจัดท ำบริกำรเหล่ำนี้  ในช่วงเวลำ primetime            
ที่ผู้พิกำรสำมำรถเข้ำถึงได้ 
๒) บริษัทฯ เสนอให้พิจำรณำขยำยระยะเวลำกำรจัดให้มี
บริกำร ๓ บริกำรรวมกันไม่น้อยก่ำ ๑ ช่ัวโมงต่อวัน จำกเดิม
ครบก ำหนด ๔ สิงหำคม ๒๕๖๓ ออกไปจนถึง ๓๑ ธันวำคม 
๒๕๖๓ และเริ่มเข้ำสู่กำรจัดท ำบริกำรตำมปีปฏิทิน โดยเริ่ม
ปีที่ ๑ ตำมภำคผนวกแนบท้ำยประกำศฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
มกรำคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ 
 
บริ ษัท  โม โน บรอดคาซ ท์  จ า กั ด  ( ได้ มี ห นั ง สื อที่ 
MB_OOB_L๐๒๓๘_๖๒ ลงวันที่  ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๒) 
บริษัทฯ ขอเรียนว่ำเงื่อนไขดังกล่ำวยังไม่เหมำะสม เห็นว่ำ
ควรก ำหนดให้สำมำรถออกอำกำศซ้ ำ (Rerun) โดยไม่จ ำกัด
จ ำนวนครั้ง ส ำหรับปีปฏิทินถัดไป 
 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด (ได้มีหนังสือที่  LG-
reg./GMM Channel/๐ ๔ ๒ / ๒ ๕ ๖ ๒  ล ง วั น ที่  ๑ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) เสนอให้พิจำรณำออกอำกำศซ้ ำ
รำยกำรที่มีบริกำร ได้อย่ำงน้อย ๖ ครั้ง และไม่จ ำกัดปี
ปฏิทิน 
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บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด (ได้มีหนังสือที่ T4U/REG/
๑๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) เห็นว่ำกำร
ก ำหนดให้มีกำรออกอำกำศซ้ ำตำมร่ำงประกำศยังไม่
เหมำะสม เสนอให้ปรับปรุงกำรก ำหนดจ ำนวนกำร
ออกอำกำศรำยกำรที่มีบริกำรส ำหรับคนพิกำรซ้ ำเป็นไม่เกนิ 
๑๐ ครั้งตลอดอำยุใบอนุญำตโดยไม่จ ำกัดจ ำนวนครั้งที่
ออกอำกำศซ้ ำในแต่ละปีปฏิทิน 
 
บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ ากัด (ได้มี
ห นั ง สื อ ที่  TNN/REG/๐ ๓ ๖ / ๒ ๕ ๖ ๒  ล ง วั น ที่  ๑ ๓ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 
เสนอให้ปรับปรุงกำรก ำหนดจ ำนวนกำรออกอำกำศรำยกำร
ที่มีบริกำรส ำหรับคนพิกำรซ้ ำเป็นไม่เกิน ๑๐ ครั้งตลอดอำยุ
ใบอนุญำตโดยไม่จ ำกัดจ ำนวนครั้งที่ออกอำกำศซ้ ำในแต่ละ
ปีปฏิทิน 
 
นางสาวศิวนาถ สมาน, นางสาวศุภญา บัวประดิษฐ์ และ
นางสาวยลดา อมรศิลป์ (คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นักศึกษา) ได้
มีหนังสือลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) กำรก ำหนด
ระยะเวลำกำรออกอำกำศซ้ ำดังกล่ำวนี้มีควำมเหมำะสม 
 
 



ท่ี ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ การแก้ไข / เหตุผล 
นางสาวชฏามาส สร้อยทอง นายประวิทย์ ปาระมี และ
นางสาวประกายมาศ ศรีสมนึก คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นักศึกษา) ได้
มีหนังสือลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) ไม่เห็นด้วย 
ต้องกำรให้แก้เป็นสถำนีโทรทัศน์จะออกอำกำศซ้ ำกี่ครั้งก็ได้ 
แต่จะนับเวลำที่ออกอำกำศซ้ ำเพียง ๑ ครั้งในปีปฏิทิน
เดียวกันและอีก ๑ ครั้งในปีถัดไป กำรออกอำกำศซ้ ำ
มำกกว่ำ ๑ ครั้ง เหมือนเป็นกำรไม่ส่งเสริมให้เกิดกำรผลิต
รำยกำรใหม่ๆ 
 
นางสาวกุลสตรี สุคนธชาติ นายอธิชา สิงห์ทอง นางสาว
พวกหยก ค า คันธฤทธิ์  (คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นักศึกษา) ได้
มีหนังสือลงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เห็นด้วยกับ
จ ำนวนกำรออกอำกำศซ้ ำที่เพิ่มข้ึน แต่ในกำรที่จะน ำมำฉำย
ซ้ ำจะต้องเป็นคนละช่วงเวลำกัน 
 
นางสาวอมีนา ทรงศิริ (ผู้แทนคนตาบอดฯ ส่งมาวันท่ี ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒) ถือว่ำไม่มีควำมเหมำะสมอย่ำงยิ่ง 
ตำมควำมเห็นของดิฉันกำรออกอำกำศครั้งแรกและกำร
ออกอำกำศซ้ ำ รวมกันแล้วไม่ควรเกิน ๓ ครั้งใน ๒ ปีปฏิทิน 
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นายศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ (คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีหนังสือลง
วันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) ไม่ เหมำะสม หำกนับ
ระยะเวลำออกอำกำศซ้ ำได้สำมครั้งจะยิ่งท ำให้กำรเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำรในเชิงปริมำณลดน้อยลงกว่ำเดิมสำมเท่ำ กำร
นับซ้ ำ โดยพิจำรณำจำกปีปฏิทินอำจมีควำมยุ่ งยำก 
เนื่องจำกบำงรำยกำรอำจออกอำกำศปลำยปี ท ำให้สถำนีใช้
สิทธ์ิออกอำกำศซ้ ำได้น้อยลง หำกจะนับซ้ ำควรเริ่มนับจำก
วันกำรออกอำกำศครั้งแรกและให้นับถัดไปภำยในเวลำหนึ่ง
หรือส่องปีเท่ำนั้น และกำรพิจำรณำช่วงเวลำออกอำกำศ
ส ำหรับรำยกำรที่มีAD หลำยรำยกำรออกอำกำศในช่วงเวลำ
ที่มีผู้รับชมน้อย เสนอดังนี้ ๑) รำยกำรที่มีเสียงบรรยำยภำพ
ออกอำกำศเวลำ ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น. ให้นับอีกสองครั้ง
ภำยในเวลำสองปีนับแต่กำรออกอำกำศครั้งแรก และ ๒) 
รำยกำรที่ ออกอำกำศเสียงบรรยำยภำพในเวลำอื่น 
ออกอำกำศซ้ ำจะนับให้อีกหนึ่งครั้งภำยในเวลำสองปีนับแต่
กำรออกอำกำศครั้งแรก 
 
นายผาติยุทธ ใจสว่าง (ช่อง ๙ MCOT HD) ( ได้มีหนังสือ
ที่นร ๖๑๑๙ (๒) ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) แสดง
ควำมคิดเห็นแยกเป็น ๒ ควำมเห็น คือ 
๑. ไม่เห็นด้วยต่อกำรจ ำกัดจ ำนวนกำรออกอำกำศซ้ ำ 
๒. ควำมเห็นต่อจ ำนวนกำรออกอำกำศซ้ ำ และกำรนับปี



ท่ี ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ การแก้ไข / เหตุผล 
ปฏิทิน กรณีที่ก ำหนดจ ำนวนกำรออกอำกำศซ้ ำและกำรนับ
ปีปฏิทิน เสนอให้ออกอำกำศรำยกำรที่มีบริกำรซ้ ำได้ ๓ ครั้ง 
หรือมำกกว่ำในปีปฏิทินเดีย วกัน ส่วนในปี ถัดไปให้
ออกอำกำศได้อีก ๑ ครั้ง และให้เปลี่ยนกำรนับให้เป็นไป
ตำมปีปฏิทิน ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. – ๓๑ ธ.ค. โดยเสนอให้
เปลี่ยนกำรนับปีส ำหรับกำรจัดท ำบริกำร ให้เป็นไปตำม
ภำคผนวกแนบท้ำยประกำศ จำกที่หำกประกำศนี้มีผล
บังคับแล้ว จะต้องเริ่มนับปีที่  ๑  ในเดือน ส.ค. ๒๕๖๓   
เป็นเริ่มต้น ๑ ม.ค. ๒๕๖๔ โดยขยำยกำรจัดท ำบริกำร ๓ 
บริกำรรวมกันวันละ ๖๐ นำที ไปจนถึงวันที่  ๓๑ ธ.ค. 
๒๕๖๓ 

 
ประเด็นอ่ืน 
 บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด (ช่องไทยรัฐทีวี) (ได้มีหนังสือที่ MCR ๐๐๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) เนื่องจำกจะต้องมีกำรแก้ไข
หลักเกณฑ์ของประกำศฯ และยังอยู่ในระหว่ำงรับฟังควำมเห็นสำธำรณะ และจะต้องมีกระบวนกำรภำยในของ กสทช. และส ำนักงำน กสทช. อีกเป็นระยะเวลำหนึ่งซึ่ง
คำดหมำยได้ว่ำร่ำงประกำศฉบับนี้จะได้มีผลใช้บังคับในต้นปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป อำจท ำให้ผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลไม่สำมำรถจัดให้มีบริกำรส ำหรับคนพิกำร
ตำมที่ก ำหนดในร่ำงประกำศนี้ได้ในปี ๒๕๖๓ อยำกให้เริ่มนับใช้บังคับร่ำงประกำศฉบับนี้ต้ังแต่วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๔  เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสำมำรถวำง
แผนกำรด ำเนินกำรเพื่อจัดให้มีบริกำรส ำหรับคนพิกำรได้โดยสอดคล้องกับกำรวำงแผนงบประมำณและกำรจัดท ำผังรำยกำรประจ ำปี 
 บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด  (ได้มีหนังสือที่ LG-reg/ONETV/๐๓๔/๒๕๖๒) และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด (ได้มีหนังสือที่ LG-reg./GMM Channel/
๐๔๒/๒๕๖๒  ลง วันที่  ๑ พฤศจิ กำยน ๒๕๖๒) ได้ มีหนั งสื อที่ เ สนอแก้ ไข ข้อ ๒๐ ของประกำศ กสทช .  เรื่ อ งกำรส่ ง เส ริมและ คุ้มครองสิท ธิของ 
คนพิกำรฯ ให้ กสทช. เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกองค์กรแต่ละประเภทควำมพิกำรและองค์กรวิชำชีพที่เกี่ยวข้องในกำรจัดให้มีบริกำรที่เหมำะส ม
ในช่วงเดือน ตุลำคม – พฤศจิกำยน ของทุกปี เพื่อพัฒนำปรับปรุงบริกำรให้ดีย่ิงข้ึน 



 บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด (ได้มีหนังสือที่ T4U/REG/๑๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) และบริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ ากัด  
(ได้มีหนังสือที่ TNN/REG/๐๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) อยำกให้เริ่มนับใช้บังคับร่ำงประกำศฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๔ เพื่อให้สำมำรถวำง
แผนกำรด ำเนินกำรเพื่อจัดให้มีบริกำรส ำหรับคนพิกำรได้โดยสอดคล้องกับกำรวำงแผนงบประมำณและกำรจัดท ำผังรำยกำรประจ ำปี 
 - ยืนยันตาม (ร่าง) แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯ เนื่องจำกประเด็นกำรแก้ไขระยะเวลำให้เริ่มด ำเนินกำรให้เริ่มด ำเนินกำรตำมสัดส่วนใหม่ตำม (ร่ำง) แก้ไขเพิ่มเติม
ประกำศฯ เป็นกำรขยำยระยะเวลำด ำเนินกำรออกไปอีก ซึ่งไม่เป็นกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิกำรฯ ทั้งนี้ กสทช. ได้ขยำยระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเพียงพอแล้ว 
และช่วงเวลำเหลื่อมปีไม่ได้เป็นอุปสรรคในกำรจัดให้มีบริกำรหรือกำรจัดท ำบริกำรแต่อย่ำงใด 


