
๑ 
 

สรุปผลการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะตอ 
(ราง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผงัรายการสําหรับการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน 

ระหวางวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 

ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผงัรายการ 
สําหรบัการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 

ความคิดเหน็สาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ 

๑  โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการจัดทําผังรายการ
สําหรับการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน เพ่ือใหผูประสงคจะ
ประกอบกิจการไดทราบลวงหนาเกี่ยวกับลักษณะรายการ สัดสวน
รายการ และกระบวนการพิจารณาผังรายการ รวมถึงเอกสารหลักฐาน
หรือขอมูลที่จําเปนตองใชในการพิจารณาผังรายการ ระยะเวลาการ
พิจารณาผังรายการ เพ่ือใชในการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหน่ึง (๖) และ (๒๔) 
และมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๓ มาตรา 
๓๔ และมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา 
๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ
การจัดทําผังรายการสําหรับการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
ดังน้ี 

ไมม ี ไมม ี



๒ 
 

ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผงัรายการ 
สําหรบัการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 

ความคิดเหน็สาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ 

๒       ขอ  ๑  ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑการจัดทําผังรายการสําหรับการใหบริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน” 

ไมม ี ไมม ี

๓  ขอ  ๒  ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป   

คุณชาญไชย วิกรวงษวนิช เครือขายครอบครัวเฝา
ระวังและสรางสรรคสื่อ 
- กรณีที่ทํารายการไวเพ่ือออกอากาศในผังรายการไว
อยูแลว แตไมเปนไปตามที่หลักเกณฑที่ประกาศ
กําหนด ทันทีที่ประกาศมีผลบังคับใช จะไมสามารถ
ออกอากาศรายการน้ันได 

 
 
- เห็นควรกําหนดบทเฉพาะกาลเพ่ิมเติม เพ่ือใหผู
ประกอบกิจการอยูกอนวันที่ประกาศมีผลบังคับใช มี
ระยะเวลาปรับปรุงผังรายการใหเปนไปตามประกาศ 

๔       ขอ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งอื่นใด
ในสวนที่มีกําหนดไวแลวในประกาศน้ีซึ่งขัด หรือแยงกับประกาศน้ีใหใช
ประกาศน้ีแทน 

ไมม ี ไมม ี

๕  ขอ ๔ ในประกาศน้ี 
 “การใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน” หมายความวา การ
ใหบริการการสงขาวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถ
รับชมหรือรับฟงการใหบริการน้ัน ๆ ได ไมวาจะสงโดยผานระบบคลื่น
ความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟา หรือระบบอ่ืน ระบบ
ใดระบบหน่ึงหรือหลายระบบรวมกัน หรือการใหบริการอ่ืนทํานอง
เดียวกันที่คณะกรรมการกําหนดใหเปนกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน   
 “การใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่” 
หมายความวา การใหบริการ การสงขาวสารสาธารณะหรือรายการไปยัง
เครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟงการใหบริการน้ันๆ ได ซึ่งตองขอรับ

คุณวิชิต เอ้ืออารีวรกุล สมาคมเคเบิลทีวี 
- คํานิยาม “ผูรับใบอนุญาต” ควรระบุใหชัดเจนวา
เปนผูประกอบกิจการประเภท content หรือ 
operator 
 
 
 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
- ในกรณีของ “เครื่องรับ” ตามคํานิยามของ “การ
ให บ ริ ก า รกระจ าย เสี ย งหรื อ โทรทั ศน”  น้ั น 
ห ม า ย ค ว า ม ร ว ม ถึ ง  เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร 

 
- คํานิยาม “ผูรับใบอนุญาต” หมายถึง ผูรับใบอนุญาต
ใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ทั้งกิจการที่ใช
คลื่นความถี่และกิจการที่ไมใชคลื่นความถี่ ซึ่งมีความ
ครอบคลุมและเหมาะสมแลว 
 
 
- เพ่ือใหคํานิยาม “คนพิการ” มีความครอบคลุมและ
เหมาะสม  จึ ง เห็นควรปรับปรุ ง ให เป น ไปตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังน้ี 



๓ 
 

ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผงัรายการ 
สําหรบัการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 

ความคิดเหน็สาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ 

การจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม 
 “การใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่” 
หมายความวา การใหบริการการสงขาวสารสาธารณะหรือรายการไปยัง
เครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟงการใหบริการน้ันๆ ได ซึ่งไมตอง
ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม  
 “การใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนที่เปนการทั่วไป” 
หมายความวา การใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนที่ใชคลื่นความถ่ี
ที่ผูใชบริการสามารถรับชมไดเปนการทั่วไป โดยไมกําหนดเง่ือนไข ใน
การไดรับบริการทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวย
หลักเกณฑการเผยแพรกิจการโทรทัศนที่ใหบริการเปนการทั่วไป 
 “ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเพ่ือใหบริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการอนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน  
 “สถานี” หมายความวา สถานที่ที่ใชสําหรับทําการสงขาวสาร
สาธารณะหรือรายการของ  การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน ไมวาจะเปนการสงผานโครงขายของตนเองหรือของ
ผูอ่ืนก็ตาม  

โทรศัพทมือถือ/เคลื่อนที่  แท็บเล็ต ที่สามารถดู
รายการออนไลนดวยหรือไม 
- ควรมีนิยามเพ่ิมเติมในเรื่อง “กิจการทางธุรกิจ” 
และ “เวลาออกอากาศ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ทรู วิช่ันส จํากัด 
- ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการเผยแพร
กิจการโทรทัศนที่ใหบริการเปนการทั่วไป มิไดมีคํา
นิยาม “การใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนที่
เปนการทั่วไป” ดังน้ัน การใหคํานิยามคําดังกลาว
โดยอางอิงความหมายตามประกาศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑการเผยแพรกิจการโทรทัศนที่ใหบริการ
เปนการทั่วไป จึงไมถูกตองครบถวน 

 “คนพิการ” หมายความว า  บุคคลซึ่ งมี
ขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ
เขาไปมีสวนรวมทางสังคม เน่ืองจากมีความบกพรอง
ทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร 
จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญาและการเรียนรู
หรือความบกพรองอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคใน
ดานตางๆ และมีความจําเปนเปนพิเศษที่จะตองไดรับ
ความชวยเหลือดานหน่ึงดานใด เพ่ือใหสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทาง
สังคมไดอยางบุคคลทั่วไป ทั้งน้ี ตามประเภทและ
หลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยประกาศกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผงัรายการ 
สําหรบัการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 

ความคิดเหน็สาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ 

 “ผังรายการ” หมายความวา ขอมูลแสดงวันและเวลา
ออกอากาศรายการสําหรับการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
 “รายการ” หมายความวา เน้ือหาที่ผลิตข้ึนเพ่ือใหบริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศนที่มิใชโฆษณา โดยผลิตข้ึนเองหรือจัดหาจาก
ผูอ่ืน 
 “ภาษาไทย” หมายความวา ภาษาราชการ และใหรวมถึง
ภาษาไทยพ้ืนเมืองทองถิ่นตางๆ ของประเทศไทยดวย  
 “เด็ก” หมายความวา บุคคลอายุยังไมเกินสิบหาปบริบูรณ  
 “เยาวชน” หมายความวา บุคคลอายุเกินสิบหาปบริบูรณ แต
ยังไมถึงสิบแปดปบริบูรณ  
 “คนพิการ” หมายความวา คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรอง
ทางรางกาย ทางสติปญญาหรือทางจิตใจ ตามกฎหมายวาดวยการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ 
 “คนดอยโอกาส” หมายความวา ผูประสบปญหาความ
เดือดรอน และไดรับผลกระทบใน  ดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติและภัย
สงคราม รวมถึงผูที่ขาดโอกาสที่จะเขาถึงการบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐ 
ตลอดจนผูประสบปญหาที่ยังไมมีองคกรหลักรับผิดชอบ อันจะสงผลให
ไมสามารถดํารงชีวิตไดเทาเทียมกับผูอ่ืน  
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  
 “สํานักงาน กสทช.” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
 

 
 
 
 



๕ 
 

ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผงัรายการ 
สําหรบัการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 

ความคิดเหน็สาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ 

 “พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งคณะกรรมการแตงต้ัง
ใหปฏิบัติการตามประกาศน้ี 

๖  ขอ ๕ ผูรับใบอนุญาตตองจัดทําผังรายการใหเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคของการประกอบกิจการที่ ได รับใบอนุญาตสําหรับ
ใบอนุญาตแตละประเภท ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 

  

๗  ขอ ๖ ผูรับใบอนุญาตที่ใชคลื่นความถ่ี ตองจัดผังรายการใหมี
สัดสวนรายการเพ่ือใหบริการ แตละประเภท ดังน้ี 

(๑)  กิจการบริการสาธารณะ ใหมีรายการที่เปนขาวสาร
หรือสาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะในสัดสวนไมนอยกวารอยละเจ็ด
สิบ 

(๒)  กิจการบริการชุมชน ใหมีรายการที่เปนขาวสารหรือ
สาระที่เปนประโยชนตอชุมชนหรือทองถิ่นที่รับบริการในสัดสวนไมนอย
กวารอยละเจ็ดสิบ โดยตองที่มีรายการที่เกี่ยวกับชุมชนหรือทองถ่ินที่รับ
บริการ  และตองมีรายการที่ผลิตโดยคนในชุมชนหรือทองถิ่นที่รับ
บริการในสัดสวนไมตํ่ากวารอยละหาสิบของเวลาออกอากาศทั้งหมด 

(๓)  กิจการทางธุรกิจ ใหมีรายการที่เปนขาวสารหรือสาระ
ที่เปนประโยชนตอสาธารณะในสัดสวนไมนอยกวารอยละย่ีสิบหา โดย
กิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่นตองที่มีรายการที่ผูรับ
ใบอนุญาตผลิตเองในสัดสวนไม ตํ่ากวารอยละหาสิบของเวลา
ออกอากาศทั้งหมด 
 รายการที่เปนขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะ 
หมายความรวมถึง รายการขาวสาร รายการสงเสริมความรู ความเขาใจ

คุณชาญไชย วิกรวงษวนิช เครือขายครอบครัวเฝา
ระวังและสรางสรรคสื่อ 
- มีมติ ครม. ที่ระบุวารายการเด็กตองมีสัดสวนไม
นอยกวารอยละ ๑๕ ของเวลาที่ออกอากาศทั้งหมด 
 คุณอิมรอน เชษฐวัฒน ศูนยประสานงานเครือขาย
ผูปกครองในสถานศึกษา 
- รายการที่เปนขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชนตอ
สาธารณะ อยากใหทําการศึกษาภาพรวมของสภาพ
สังคมในปจจุบันประกอบดวย 

 
 

- รับไวเพ่ือพิจารณา ทั้งน้ี คณะกรรมการไดมีการ
กําหนดใหมีชองรายการสําหรับเด็กและเยาวชน
สําหรับการใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลไวแลว
เปนชองรายการ ดังน้ัน ในอนาคตเมื่อระบบดิจิตอลได
มีการเปดใหบริการรายการสําหรับเด็กและเยาวนก็จะ
สามารถรองรับตอแนวนโยบายแหงรัฐได แตอยางไรก็
ดี ก็เห็นควรกําหนดเพ่ิมเติมสาระสําคัญของรางใหสอด
รับตอการรับรองสิทธิของเด็กและเยาวชนไว ดังน้ี 
“คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดหรือแก ไข
เปลี่ยนแปลงสัดสวนและชวงเวลาออกอากาศที่
เหมาะสมสําหรับรายการดังกลาวเพ่ิมเติมได” 
- รายการที่เปนขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชนตอ
สาธารณะ เปนไปตามที่ พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กําหนดไว 



๖ 
 

ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผงัรายการ 
สําหรบัการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 

ความคิดเหน็สาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ 

ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รายการสงเสริมการศึกษา 
จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การใหความรูความเขาใจในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม 

๘  ขอ ๗ ใหผูรับใบอนุญาตที่ใชคลื่นความถี่ตองจัดใหมีการ
ออกอากาศรายการที่มีเน้ือหาสรางสรรคสังคมหรือรายการสําหรับเด็ก
และเยาวชน อยางนอยวันละสามสิบนาที ระหวางชวงเวลา ๑๖.๐๐ - 
๑๘.๐๐ น. ในวันจันทรถึงวันศุกร และระหวางชวงเวลา ๐๗.๐๐ – 
๐๙.๐๐ น. ในวันเสารและวันอาทิตย  
 ในระหวางชวงเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ซึ่งเปนชวงเวลาที่
มีจํานวนผูรับชมสูง ซึ่งเด็กและเยาวชนอาจรับชมอยูดวย ใหออกอากาศ
รายการที่มีเน้ือหาที่มีความเหมาะสมและจะไมเปนภัยตอการพัฒนาทั้ง
ในดานสติปญญา อารมณและสังคมของเด็กและเยาวชน ทั้ ง น้ี 
คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงสัดสวนและ
ชวงเวลาออกอากาศที่เหมาะสมสําหรับรายการดังกลาวเพ่ิมเติมได 

รายการที่มีเน้ือหาสรางสรรคสังคมหรือรายการสําหรับ
เด็กและเยาวชนตามวรรคแรก จะตองเปนรายการที่มีระดับความ
เหมาะสมของรายการในระดับ ป หรือ ด หรือ ท หรือ น๑๓ ตาม
ภาคผนวก ก  

คุณชาญไชย วิกรวงษวนิช เครือขายครอบครัวเฝา
ระวังและสรางสรรคสื่อ 
- อยากใหเพ่ิมเวลาของรายการเด็ก ระหวางชวงเวลา
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ในวันเสารและวันอาทิตยดวย 
- รายการที่มีความเหมาะสมระดับ “น๑๓” ควรตัด
ออก 
คุณจิตติมา ชัยประดิษฐพร 
- ขอใหตัดรายการที่มีความเหมาะสมระดับ “น๑๓” 
ออกจากกลุมรายการเด็ก 
- ใชหลักเกณฑในการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการอยางไร 
 
คุณอิมรอน เชษฐวัฒน ศูนยประสานงานเครือขาย
ผูปกครองในสถานศึกษา 
- รายการที่มีระดับความเหมาะสม “น๑๓” ควรตัด
ออก 
- ควรมีคูมือการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
ดวย 
คุณธันยภัทร 
- ควรเพ่ิมเวลารายการเด็กเปน ๖๐ นาท ี
- การออกอากาศรายการเด็ก ในวันจันทรถงึวันศุกร

เห็นควรปรับปรุงรางประกาศเปนดังน้ี 
 “ขอ ๗ ใหผูรับใบอนุญาตที่ใชคลื่นความถี่
ตองจัดใหมีการออกอากาศรายการที่ มี เ น้ือหา
สรางสรรคสังคมหรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชน 
อย างนอย วันละหกสิบนาที  ระหว า งช วง เวลา      
๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ของทุกวัน และระหวางชวงเวลา 
๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ในวันเสารและวันอาทิตย  
 ในระหวางชวงเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. 
ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีจํานวนผูรับชมสูง ซึ่งเด็กและ
เยาวชนอาจรับชมอยูดวย ใหออกอากาศรายการที่มี
เน้ือหาที่มีความเหมาะสมและจะไมเปนภัยตอการ
พัฒนาทั้งในดานสติปญญา อารมณและสังคมของเด็ก
และเยาวชน ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจประกาศกําหนด
หรื อแก ไ ข เปลี่ ยนแปลงสั ดส วนและช ว ง เ วลา
ออกอากาศที่ เหมาะสมสําหรับรายการดังกลาว
เพ่ิมเติมได 
 รายการที่มี เ น้ือหาสรางสรรคสังคมหรือ
รายการสําหรับเด็กและเยาวชนตามวรรคแรก จะตอง
เปนรายการที่มีระดับความเหมาะสมของรายการใน
ระดับ ป หรือ ด หรือ ท ตามภาคผนวก ก หรือตามที่
คณะกรรมการกําหนด” 



๗ 
 

ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผงัรายการ 
สําหรบัการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 

ความคิดเหน็สาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ 

ควรขยายเวลาเปน ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. 
 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
- ควรเพ่ิมเวลารายการสําหรับเด็กและเยาวชนเปน
อยางนอยวันละ ๖๐ นาท ี
- ขอเสนอใหตัด “น๑๓” ออก 
เครือขายครอบครัวเฝาระวังและสรางสรรคสื่อ 
- ควรกําหนดเพ่ิมชวงเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ใน
วันเสารและวันอาทิตยดวย 
- ขอใหพิจารณาสัดสวนรายการสําหรับเด็กและ
เยาวชนตามมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดใหออกอากาศ
รายการสําหรับเด็กและเยาวชนในสัดสวนรอยละ 
๑๕ ของเวลาออกอากาศ 
- ขอใหตัดรายการประเภท น๑๓ ออกจากกลุม
รายการในขอน้ี และนําเอารายการประเภท น๑๓ ไป
บรรจุไวในขอ ๑๑ แทน 
- ควรกําหนดหลักเกณฑที่เปนเครื่องมือในการจัด
ระดับความเหมาะสมของรายการในชวงวัยกอนการ
ประกาศใชรางประกาศอยางเปนทางการ 

๙  ขอ ๘ ใหผูรับใบอนุญาตที่ใชคลื่นความถ่ี จัดทําผังรายการให
สอดคลองกับระดับความเหมาะสมของรายการ รวมถึงกําหนดชวงเวลา
การออกอากาศตามความเหมาะสมของรายการแตละประเภท ทั้งน้ี ให
ระดับความเหมาะสมเปนไปตามภาคผนวก ก ทายประกาศน้ี 
 ในกรณีที่จําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะและประชาชน 

คุณอัญญา 
- เกณฑในการพิจารณาความเหมาะสมของรายการ 
ควรตองมีคูมือในการจัดระดับออกมาดวย 

 
รับไวพิจารณา 



๘ 
 

ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผงัรายการ 
สําหรบัการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 

ความคิดเหน็สาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ 

คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดใหมีรายการบางประเภทบาง
ลักษณะในชวงเวลาที่เหมาะสมเพ่ิมเติมได 

๑๐  ขอ ๙ ผูรับใบอนุญาตที่ใชคลื่นความถี่ที่ใหบริการเปนการ
ทั่วไป ตองจัดใหมีการออกอากาศรายการ ดังตอไปน้ี 
 (๑) เพลงชาติไทย ออกอากาศทุกวัน วันละสองครั้ง ในเวลา 
๘.๐๐ น. และเวลา ๑๘.๐๐ น. 
 (๒) ขาวในพระราชสํานัก  
  (๒.๑) กิจการกระจายเสียง ออกอากาศทุกวัน ใน
เวลาระหวาง ๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. 
  (๒.๒) กิจการโทรทัศน ออกอากาศทุกวัน ในเวลา
ระหวาง ๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.  
  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถออกอากาศขาว
ในพระราชสํานักไดในเวลาปกติใหออกอากาศในระหวางเวลา ๑๙.๐๐ - 
๒๒.๐๐ น. ได  
 การออกอากาศขาวตาม (๒) ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอ
พระราชทานพระมหากรุณาตามที่สํานักราชเลขาธิการกําหนด หรือตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

  

๑๑  ขอ ๑๐ ใหผูรับใบอนุญาต จัดใหมีการใหบริการเพ่ือสงเสริม
และคุมครองสิทธิของคนพิการและคนดอยโอกาสใหเขาถึงหรือรับรูและ
ใชประโยชนจากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนได
อยางเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป โดยอาจจัดใหมีบริการกระจายเสียงที่
ออกอากาศรายการอานหนังสือเต็มเวลา หรือบริการโทรทัศนที่จัดใหมี
ลามภาษามือ บริการคําบรรยายเปนอักษรว่ิง หรือบริการคําบรรยาย
เปนเสียง หรือบริการในรูปแบบอ่ืนใดที่ทําใหคนพิการและคนดอย

คุณวิชิต เอ้ืออารีวรกุล สมาคมเคเบิลทีวี 
- การจัดใหมีลามภาษามือตองทําทั้งกิจการที่ใชคลื่น
และไมใชคลื่นใชหรือไม 
 
 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
- การกําหนดมาตรการของคนพิการเห็นวาเหมาะสม

 
- ผูรับใบอนุญาตใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
ทั้งกิจการที่ใชคลื่นความถี่และกิจการที่ไมใชคลื่น
ความถี่จะตองจัดใหมีบริการตามประกาศ ขอ ๑๐ 
 
 
 



๙ 
 

ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผงัรายการ 
สําหรบัการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 

ความคิดเหน็สาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ 

โอกาสเขาถึงหรือรับรูการใหบริการได สําหรับรายการที่นําเสนอขอมูล
ขาวสารสาธารณะ ในเวลาออกอากาศอยางนอยวันละสามสิบนาท ี

แลว แตกรณีของคนดอยโอกาส ควรคํานึงถึง
ชองทาง วิธีการ อุปกรณ เครื่องมือในการรับขาวสาร
ดวย เพราะคนดอยโอกาสคือผูที่ประสบปญหาความ
เดือดรอน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
ภัยธรรมชาติ ฯลฯ 
- ควรเพ่ิมระยะเวลาการออกอากาศเปนอยางนอย
วันละ ๖๐ นาที 
 
บริษัท ทรู วิช่ันส จํากัด 
- สําหรับกิจการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่จะมีชอง
รายการที่ซื้อสิทธิออกอากาศจากตางประเทศ โดย
ไมไดรับสิทธิในการดัดแปลงหรือเพ่ิมเติมเน้ือหา
รายการ และไมมี อํานาจควบคุมผังรายการได        
บริษัทฯ เสนอใหกําหนดเปนขอยกเวนวาไมใชบังคับ
ในกรณีที่ซื้อสิทธิออกอากาศจากตางประเทศ แต
ไมไดรับสิทธิในการดัดแปลงหรือเพ่ิมเติมเน้ือหา
รายการดังกลาว 

 
 
 
 
 
- เห็นควรปรับระยะเวลาเพ่ิมเปน ๖๐ นาที 
 
 
 
- เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เน่ืองจากการประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนในประเทศไทย ผูที่
นําเอารายการหรือชองรายการมาเผยแพร หรือ
ใหบริการในประเทศไทยจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายภายในประเทศ 

๑๒  ขอ ๑๑ เพ่ือคุมครองเด็กและเยาวชน ในชวงเวลากอน 
๒๒.๐๐น. ของทุกวัน หามมิใหผูรับใบอนุญาตออกอากาศรายการที่มี
ร ะ ดั บค ว าม เหม าะสมขอ ง ร า ยก า ร ใน ร ะ ดับ  น๑ ๘  ห รื อ  ฉ               
ตามภาคผนวก ก หรือรายการที่มีลักษณะ ดังตอไปน้ี 

(๑) มีการกระทําซึ่งอาจเขาลักษณะลามกอนาจาร 
หรือย่ัวยุทางเพศ หรือแสดงถึงความรุนแรงทางเพศหรือการลวงละเมิด
ทางเพศ  หรือกระตุนใหเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบในทางเพศ หรือมี

คุณชาญไชย วิกรวงษวนิช เครือขายครอบครัวเฝา
ระวังและสรางสรรคสื่อ 
- อยากใหแบงเวลาออกอากาศเปน ๓ ชวง ดังน้ี 
ระดับ “น๑๓” ออกอากาศหลัง ๒๐.๓๐ น. 
ระดับ “น๑๘” ออกอากาศหลัง ๒๒.๐๐ น. 
ระดับ “ฉ” ออกอากาศหลัง ๒๔.๐๐ น. 
 

 
 

- เห็นควรปรับปรุงชวงเวลาการออกอากาศตามที่เสนอ 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผงัรายการ 
สําหรบัการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 

ความคิดเหน็สาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ 

เน้ือหาทางเพศ หรือการแตงกายที่ลอแหลมหรือไมเหมาะสม ไมวาจะ
เปนการใชภาพ เสียง เน้ือหาและพฤติกรรมตาง ๆ  

(๒) การใชภาษา หรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรุนแรง หรือนําไปสูความรุนแรง ทารุณโหดราย ที่กอใหเกิดผลตอ
ความรูสึกทางจิตใจอยางรุนแรง  

(๓) การนําเสนอที่กอใหเกิดการอคติ การเลือก
ปฏิบัติ การกระทําอันขัดตอหลักมนุษยธรรม ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ
ละเมิดศักด์ิศรีความเปนมนุษย  

(๔) การใชภาษา หรือมีพฤติกรรมที่ขัดตอศีลธรรม 
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ  

(๕) มีการกลาวอางหรือจูงใจใหเช่ือวาบุคคลใด
บุคคลหน่ึงหรือกลุมใดกลุมหน่ึงมีอํานาจพิเศษหรือความสามารถพิเศษ
เหนือธรรมชาติ 

(๖) ช้ีนําหรือใหขอมูลหรือแสดงออกเพ่ือจูงใจหรือ
สนับสนุนใหเกิดการเลนการพนัน 

(๗) แสดงภาพ สัญลักษณ หรือวิธีการที่เปนการ
สนับสนุนหรือย่ัวยุใหมีการใชหรือเสพยาเสพติด ผลิตภัณฑสุราหรือ
ยาสูบ 

 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
- การกําหนดเ น้ือหาของรายการกับชวงเวลา
เหมาะสมแลว แตรายการที่ไมเหมาะสมกับเด็กและ
เยาวชนซึ่งออกอากาศหลังเวลา ๒๒.๐๐ น. ไปแลว
น้ัน สามารถนํามาเปดดูยอนหลังไดจากอินเตอรเน็ต 
ทําใหเปนการยากที่จะควบคุมรายการเหลาน้ีไมให
เด็กและเยาวชนเขามาเปดชม 
- ขอน้ีมีผลบังคับหามเฉพาะผูรับใบอนุญาตที่ใชคลื่น
ความถี่เทาน้ันใชหรือไม 
- รายการระดับ น๑๘ ที่ออกอากาศในชวงเวลาน้ัน
อยูแลวจะทําอยางไร 
- ไมควรใหมีฉากหรือภาพที่มีการเสพยาเสพติด สุรา
หรือยาสูบในชวงเวลาน้ันๆ การเซ็นเซอร ยังไม
เพียงพอ เด็กยังสามารถเขาใจหรืออนุมานได 
 
เครือขายครอบครัวเฝาระวังและสรางสรรคสื่อ 
- ควรปรับชวงเวลาในการออกอากาศรายการดังน้ี 
๑) ในชวงเวลากอน ๒๐.๓๐ น. ของทุกวัน หามมิให
ผูรับใบอนุญาตออกอากาศรายการที่มีระดับความ
เหมาะสมของรายการในระดับ น๑๓+ และให
ออกอากาศไดจนถึงเวลา ๐๕.๐๐ น.ของวันถัดไป 
๒) ในชวงเวลากอน ๒๒.๐๐ น. ของทุกวัน หามมิให
ผูรับใบอนุญาตออกอากาศรายการที่มีระดับความ

 
 
 
- ผูรับใบอนุญาตใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
ทั้งกิจการที่ใชคลื่นความถี่และกิจการที่ไมใชคลื่น
ความถี่จะตองจัดใหมีบริการตามประกาศ ขอ ๑๑ 
- เห็นควรกําหนดบทเฉพาะกาลเพ่ิมเติม เพ่ือใหผู
ประกอบกิจการอยูกอนวันที่ประกาศมีผลบังคับใช มี
ระยะเวลาปรับปรุงผังรายการใหเปนไปตามประกาศ 
 
 
 
- เห็นควรปรับปรุงชวงเวลาการออกอากาศตามที่เสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผงัรายการ 
สําหรบัการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 

ความคิดเหน็สาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ 

เหมาะสมของรายการในระดับ น๑๘+ และให
ออกอากาศไดจนถึงเวลา ๐๕.๐๐ น.ของวันถัดไป 
๓) ในชวงเวลากอน ๒๔.๐๐ น. ของทุกวัน หามมิให
ผูรับใบอนุญาตออกอากาศรายการที่มีระดับความ
เหมาะสมของรายการในระดับ ฉ และใหออกอากาศ
ไดจนถึงเวลา ๐๕.๐๐ น.ของวันถัดไป 
- รายการที่มีลักษณะตาม (๑)-(๗) ควรจะตอง
กําหนดใหเปนหลักเกณฑในการใชเปนเครื่องมือใน
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการ หากมีการ
กําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนแลว เง่ือนไขตาม (๑)-(๗) 
ก็ไมมีความจําเปนตองกําหนดไวในประกาศ 
 
บริษัท ทรู วิช่ันส จํากัด 
- โดยปกติของการประกอบกิจการโทรทัศนที่ไมใช
คลื่นความถี่น้ัน จะมีหลายชองรายการที่มีเน้ือหา
รายการเดียวกันตลอด ๒๔ ช่ัวโมง การจัดผังรายการ
สวนใหญของกิจการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ จะ
นําเ น้ือหารายการที่ เคยออกอากาศไปแลวมา
ออกอากาศซ้ําในวันหรือเวลาที่ตางกัน เ พ่ือให
ผูบริโภคสามารถเลือกชมรายการดังกลาวในเวลาที่
ตนสะดวก ได  นอกจาก น้ี  ใ นช อ ง ร ายกา รที่
ออกอากาศโดยการเช่ือมโยงสัญญาณโดยตรงจาก
ตางประเทศตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ผูรับอนุญาตที่เจรจา
ซื้อสิทธิออกอากาศทําไดเพียงตรวจสอบเน้ือหา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เห็นควรยืนยันตามหลักการเดิม เ น่ืองจากการ
กําหนดชวงเวลาในการดําเนินการออกอากาศเปนการ
กําหนดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กําหนดใหมีการ
คุมครองเด็ก และเยาวชนไวเปนการเฉพาะ แตอยางไร
ก็ ดี เ พ่ือรองรับและกอใหเกิดความคลองตัวและ
เหมาะสมกับสภาพการประกอบกิจการ เห็นควร
เพ่ิมเติมรางประกาศในวรรคทาย เปน ดังน้ี 
 “คณะกรรมการอาจกําหนดการจัดทําผังรายการให
สอดคลองกับระดับความเหมาะสมของรายการและ
กําหนดชวงเวลาการออกอากาศตามความเหมาะสม
ของรายการในแตละประเภทกิจการเพ่ิมเติมได” 



๑๒ 
 

ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผงัรายการ 
สําหรบัการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 

ความคิดเหน็สาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ 

รายการโดยรวมวาไมขัดตอวัฒนธรรมไทย และเปน
การออกอากาศพรอมกันทั้งภูมิภาค การกําหนด
ชวงเวลาออกอากาศจึงไมสอดคลองกับการประกอบ
กิจการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่  
- บริษัทฯ จึงขอเสนอให กสทช. พิจารณานโยบาย
การกํากับดูแลผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ โดยการกําหนดใหแบง
ประเภทของชองรายการ แทนการจัดชวงเวลา
รายการ แลวจึงกําหนดมาตรการควบคุมตาม
ประเภทของชองรายการตอไป 

 

๑๓  ขอ ๑๒ ผูรับใบอนุญาตตองจัดทําและเสนอผังรายการ และ
สัดสวนรายการของสถานี ที่จะใหบริการในแตละประเภทใบอนุญาตตอ
คณะกรรมการกอนเริ่มใหบริการอยางนอยสิบหาวัน 
 การประกอบกิจการเพ่ือใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
ใหผูรับใบอนุญาตจัดทําและเสนอผังรายการหลักทุกสี่เดือนเสนอตอ
คณะกรรมการลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  
 การจัดทําผังรายการให เปนไปตามภาคผนวก ข และ
ภาคผนวก ค แนบทายประกาศน้ี โดย ใหผูรับใบอนุญาตย่ืนผังรายการ 
ขอมูลสัดสวนรายการ พรอมทั้งเอกสาร หลักฐานที่ เกี่ยวของที่มี
รายละเอียดครบถวน ดวยตนเองหรือทางไปรษณียตอบรับ ณ 
สํานักงาน กสทช. หรือโดยรูปแบบ วิธีการอ่ืนใดที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

คณะอนุกรรมการกําหนดโครงสรางคาธรรมเนียม
และอัตราคาบริการในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน  
- การกําหนดใหผูรับใบอนุญาตตองจัดทําและเสนอ
ผั งรายการทุก ๔ เ ดือนอาจจะเปนภาระมาก
จนเกิน ไป เ น่ืองจากตามกฎหมายหากมีการ
เปลี่ยนแปลงผังรายการทุกคร้ังตองแจงใหทราบ
ลวงหนาอยูแลว จึงเสนอใหจัดทําและเสนอผัง
รายการปละ ๑ ครั้งนาจะเพียงพอ 
- การพิจารณาสัดสวนรายการที่เปนรายการขาวหรือ
สาระที่ เปนประโยชนตอสาธารณะควรคํานวณ
สัดสวนรายการแบบถวงนํ้าหนัก โดยแบงเปนระดับ 
โดยใหพิจารณาหลายมิติเพ่ือแสดงใหเห็นถึงคุณภาพ
ที่แตกตางของรายการน้ันๆ 

 
 
 
- เห็นควรปรับปรุงรางประกาศตามที่เสนอ โดยใหผูรับ

ใบอนุญาตจัดทําและเสนอผังรายการหลักอยางนอย
ปละหน่ึงครั้งเสนอตอคณะกรรมการกอนออกอากาศ
ลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผงัรายการ 
สําหรบัการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 

ความคิดเหน็สาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ 

 
บจก. จีเอ็มเอ็ม แซท และ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 
- การดําเนินการชองรายการโทรทัศนดาวเทียม 
ประเภทถายทอดสัญญาณมาจากเจาของลิขสิทธ์ิใน
ตางประเทศ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง โดยปกติแลว 
เจาของลิขสิทธ์ิในตางประเทศจะเปนผูจัดทําผัง
รายการแตเพียงผูเดียว และจะแจงผังรายการหลักให
ผูประกอบกิจการทราบลวงหนาเพียง ๒-๓ วัน 
บ ริษั ทฯ  จึ ง ขอ เสนอ ให  กสทช .  ยก เ ว นการ
เปลี่ยนแปลงผังรายการประเภทการถายทอด
สัญญาณมาจากเจาของลิขสิทธ์ิในตางประเทศตลอด 
๒๔ ช่ัวโมงวาไมตองแจงตอคณะกรรมการ เพ่ือให
สอดคลองกับทางปฏิบัติและไมเปนภาระอันเกินควร
ตอของผูประกอบกิจการ 
- บริษัทฯ ขอเสนอให กสทช. ปรับเปลี่ยนระยะเวลา
การนําเสนอผังรายการหลัก และสัดสวนรายการเปน
ทุก ๖ เ ดือน เ พ่ือให เกิดความคลองตัวในการ
ดําเนินงานและลดภาระของผูประกอบกิจการ 
 
บริษัท ทรู วิช่ันส จํากัด 
- บริษัทฯ ขอเสนอให กสทช. พิจารณาหลักเกณฑ
สําหรับชองรายการประเภทขาวสารหรือขาว
สารบันเทิงในการนําเสนอรายการที่แตกตางจากผัง
รายการหลักโดยเฉพาะ เ พ่ือชวยสง เส ริมการ

 
 
- ระยะเวลาการนําเสนอผังรายการลวงหนา ๑๕ วัน 
เปนไปตามตามที่มาตรา ๓๔ แหง พ.ร.บ. การ
ประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดไว 
 
 
 
- ตามรางประกาศไดกําหนดใหมีการเผยแพรรายการที่
มีความสําคัญ และมีเหตุจําเปนเฉพาะไวแลว 



๑๔ 
 

ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผงัรายการ 
สําหรบัการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 

ความคิดเหน็สาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ 

ดําเนินงานของผูประกอบการในการนําเสนอขาวสาร
ตอประชาชน เชน การถายทอดสดเหตุการณสําคัญ
ที่อยูในความสนใจ การรายงานสดจากที่ตางๆ 

๑๔  ขอ ๑๓ ในกรณีที่คณะกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมายเห็นวา
ผังรายการของผูรับใบอนุญาตไมเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด และเห็นควรใหแกไขผังรายการ ใหผูรับใบอนุญาต
แกไขผังรายการใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับต้ังแตไดรับแจงจากพนักงาน
เจาหนาที่ หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด เพ่ือใหคณะกรรมการหรือผู
ที่ไดรับมอบหมายพิจารณา  
 เมื่อคณะกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมายเห็นชอบผังรายการ
ที่ผูรับใบอนุญาตไดแกไขตามวรรคแรกแลว ใหสํานักงาน กสทช. แจงผล
ใหผูรับใบอนุญาตทราบเปนหนังสือ ภายในสิบหาวันทําการ เวนแตเปน
กรณีที่มีเหตุเรงดวนอาจแจงผลใหผูรับใบอนุญาตทราบทางโทรสาร หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกสกอนการแจง ดวยหนังสือก็ได 
 หลังจากไดรับแจงผลจากสํานักงาน กสทช. ตามวรรคสองแลว 
ใหผูรับใบอนุญาตเร่ิมใหบริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน
ตามผังรายการที่คณะกรรมการเห็นชอบแลวได 

  

๑๕  ขอ ๑๔ การเปลี่ยนแปลงผังรายการที่คณะกรรมการเห็นชอบแลว 
ใหผูรับใบอนุญาตยื่นขอมูลผังรายการและเอกสารประกอบที่ตองการ
เปลี่ยนแปลงตอคณะกรรมการพิจารณากอนทําการเปลี่ยนแปลงไมนอยกวา
เจ็ดวัน โดยใหนําเอาความในขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม และการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงผังรายการใหนําเอาความในขอ ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  

๑๖  ขอ ๑๕ ในกรณีที่มี เหตุจําเปนเรงดวนที่มีผลกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ ภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุอ่ืนใดที่

  



๑๕ 
 

ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผงัรายการ 
สําหรบัการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 

ความคิดเหน็สาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ 

คณะกรรมการกําหนด ผูรับใบอนุญาตอาจดําเนินรายการที่แตกตางจาก         
ผังรายการหลักที่คณะกรรมการเห็นชอบแลวได แตตองแจงเหตุผล 
ความจําเปน และรายละเอียดที่เกี่ยวของใหคณะกรรมการหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายทราบภายในสามวันนับต้ังแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงผัง
รายการ 

๑๗   - เพ่ือใหผูที่ประกอบกิจการอยูกอนวันที่ประกาศมีผล
บังคับใช มีระยะเวลาปรับปรุงผังรายการใหเปนไปตาม
ประกาศ เห็นควรเพ่ิมเติมดังน้ี 
“ขอ ๑๖ ใหผูมีสิทธิประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาลแหง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ และผูไดรับสิทธิประกอบ
กิจการจากคณะกรรมการกอนวันที่ประกาศน้ีมีผลบังคับใช 
จัดทําและเสนอผังรายการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดในประกาศน้ีภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
ประกาศน้ีมีผลใชบังคับ” 

๑๘ ภาคผนวก ก 
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการ 

ตัวอักษร สัญลักษณ เสียงประกอบ 

ป 

 

ร า ย ก า ร ต อ ไ ป นี้  เ ป น
รายการสําหรับเด็กปฐมวัย 
ผลิตขึ้นสําหรับผูชมในวัย 
๓-๕ ป 

เครือขายครอบครัวเฝาระวังและสรางสรรคสื่อ 
- ตัวอักษรที่เปนตัวแทนสัญลกัษณ ควรใชตัวอักษรที่
สอดคลองกับสัญลักษณในทุกที่ที่ปรากฏ เชน 
“ป๓+” “ด๖+” “น๑๓+” “น๑๘+” เปนตน 
 
บริษัท ทรู วิช่ันส จํากัด 
- บริษัทฯ ขอความชัดเจนวาการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการตามภาคผนวก ก ของราง
ประกาศฯ ใชสําหรับผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

 
- ยืนยันตามรางเดิม เน่ืองจากเปนการอางอิงเน้ือหา
จากคูมือการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน โดยกรมประชาสัมพันธ 
 
 
- เปนไปตามตามประกาศขอ ๘  



๑๖ 
 

ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผงัรายการ 
สําหรบัการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 

ความคิดเหน็สาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ 

ด 

 

ร า ย ก า ร ต อ ไ ป นี้  เ ป น
รายการสําหรับเด็ก ผลิตข้ึน
สําหรับผูชมในวัย ๖-๑๒ ป 

ท 

 

ร า ย ก า ร ต อ ไ ป นี้  เ ป น
รายการ ท่ั ว ไป  สามารถ
รับชมไดทุกวัย 
 

น๑๓ 

 

รายการตอไปนี้ เหมาะสําหรับ
ผูชมท่ีมีอายุ ๑๓ ปข้ึนไป อาจ
มีภาพ เสียง หรือเนื้อหาท่ีตอง
ใชวิจารณญาณในการรับชม 
ผูชมท่ีมีอายุนอยกวา ๑๓ ป 
ควรไดรับคําแนะนํา 

น๑๘ 

 

รายการต อ ไปนี้  เหมาะ
สําหรับผูชมท่ีมีอายุ ๑๘ ป
ขึ้นไป อาจมีภาพ เสียง หรือ
เนื้อหา ท่ีไมเหมาะสมดาน
พฤติกรรม ความรุนแรง 
เพศ และการใชภาษา ซ่ึง
ตองใชวิจารณญาณในการ
รับชม ผูชมท่ีมีอายุนอยกวา 

กระจายเสียงเพ่ือใหบริการกระจายเสยีงดวยหรือไม 



๑๗ 
 

ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผงัรายการ 
สําหรบัการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 

ความคิดเหน็สาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ 

๑๘ ป ควรไดรับคําแนะนํา 

ฉ 

 

รายการตอไปนี้ อาจมีภาพ 
เ สี ย ง  ห รื อ เ นื้ อ ห า ท่ี ไ ม
เหมาะสม ดานพฤติกรรม 
ความรุนแรง เพศ และการ
ใชภาษา เด็กและเยาวชนไม
ควรรับชม   

๑๘ ภาคผนวก ข 
ขอมูลผงัรายการสาํหรบัการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 

ใหจัดทําขอมูลผังรายการสําหรับการใหบริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศนโดยมีรายละเอียดอยางนอย ดังตอไปน้ี 

๑. ประเภทการใหบริการ  
[......]     กิจการกระจายเสียง         [......]   กิจการ
โทรทัศน 
[......]  บริการสาธารณะ 
        [......]  ประเภทที่ ๑ .......................................... 
        [......]  ประเภทที่ ๒ .......................................... 
        [......]  ประเภทที่ ๓ ........................................... 
 [......] บริการชุมชน 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
- ควรนําไปใชกอน แลวคอยปรับปรุงใหเหมาะสม
ตอไป ทั้งน้ี ควรมีคําอธิบายหรือตัวอยางในการกรอก
แตละประเภทการใหบริการดวย 
 
บริษัท ทรู วิช่ันส จํากัด 
- ควรมีตัวเลือกวาเปนกิจการที่ใชคลื่นหรือไมใชคลื่น
กอน และหากเปนกิจการที่ใชคลื่นจึงแบงเปนบริการ
สาธารณะ ชุมชน ธุรกิจ เน่ืองจากกิจการที่ไมใชคลื่น
ยังไมมีการกําหนดแยกประเภทของบริการ อาจ
กอใหเกิดความสับสนใจการกรอกขอมูลได 
- การสงสัญญาณโทรทัศนบางรายการเปนการสงโดย

 
 
 
 
 
 
- รับไวพิจารณา 
 
 
 
 
- รับไวพิจารณา 



๑๘ 
 

ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผงัรายการ 
สําหรบัการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 

ความคิดเหน็สาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ 

 [......] บริการทางธุรกิจ 
                [......] ระดับทองถิ่น อําเภอ....................  
 จังหวัด ............................................... 
                [......] ระดับภูมิภาค ระบุพ้ืนที่การใหบริการ 
 จังหวัด ............................................... 
                 [......] ระดับชาติ ระบุพ้ืนที่การใหบริการ                                      

๒. รูปแบบการใหบริการ 
[......]  แบบใหบริการเปนการทั่วไป     
[......]   แบบบอกรับสมาชิก 

๓. ผังรายการ พรอมทั้งแนบผังรายการรายสี่เดือน ระบุระดับ
ความเหมาะสมของรายการ และสรุปสาระสําคัญรายการ 
(ตามตัวอยางแนบทาย) 
[......] วันจันทร-ศุกร ชวงเวลา...... น. ถึงเวลา.....น. 
[......] วันเสาร-อาทิตย ชวงเวลา....น. ถึงเวลา..... น. 
[......] อ่ืน ๆ ........................... 

 ๔. ขอมูลเกี่ยวกับสิทธิในทางทรัพยสินทางปญญา (ตามแบบ
แสดงขอมูลแนบทาย) 

ใชระบบ ๒ ภาษา ซึ่งผูชมสามารถเลือกภาษาที่
ตองการในการรับชมได บริษัทฯจึงขอเสนอให
กําหนดตัวเลือกที่ระบุวาเปนการเผยแพรดวยระบบ 
๒ ภาษาดวย 

๑๙ ภาคผนวก ค 
สัดสวนรายการเพื่อใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
๑. สัดสวนรายการ ใหแสดงขอมลูอยางนอย ดังตอไปน้ี 

 
 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
- การคิดสัดสวน (รอยละ) ควรแจงวาเปนสัดสวน
ของจํานวนรายการ หรือสัดสวนจํานวนช่ัวโมงที่
ออกอากาศ หรือสัดสวนของการผลิตรายการ (ผลิต
เอง, นํารายการจากผูอ่ืน, ใหผูอ่ืนเชาเวลา) 
บริษัท ทรู วิช่ันส จํากัด 
- ควรเพ่ิมความชัดเจนวา กสทช. คํานวณสัดสวน

 
- รับทราบความเห็น และจะได ดําเนินการจัดทํา
คําอธิบายตอไป 



๑๙ 
 

ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผงัรายการ 
สําหรบัการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 

ความคิดเหน็สาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ 

หมายเหตุ    ประเภทรายการ เชน ขาว, สาระความรู, บันเทิง, กีฬา, 
เด็ก เยาวชน และครอบครัว เปนตน 

๒. ที่มาของรายการ 
๒.๑ ผลิตรายการออกอากาศดวยตนเอง จํานวน ...... 

รายการ  คิดเปนสัดสวนรอยละ................. 
๒.๒ นํารายการจากผูอ่ืนมาดําเนินการออกอากาศ จํานวน 

....... รายการ  คิดเปนสัดสวนรอยละ ..............  โดย
นํามาจาก .............................................................. 

๔. ๒.๓ การใหผูอ่ืนเชาเวลา จํานวน ........ รายการ คิดเปน
สัดสวนรอยละ........................................ 

ลําดับ ประเภทของ
รายการ 

จํานวน
รายการ 

จํานวนชั่วโมงที่
ออกอากาศตอ
สัปดาห 

คิดเปน
สัดสวน 
(รอยละ) 

หมายเหตุ 
 

      
      
      

รายการคิดเปนรอยละของจํานวนรายการหรือคิด
เปนรอยละของจํานวนช่ัวโมงที่ออกอากาศ 

๒๐ ตัวอยาง 
การแสดงผังรายการของสถาน ี

  

๒๑ แบบแสดงขอมูลสิทธิการเผยแพรรายการ 
และขอมูลทรพัยสนิทางปญญา 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
- ควรนําไปใชกอน แลวคอยปรับปรุงใหเหมาะสม
ตอไป  

 

 


