
๑ 
 

สรุปผลการรับฟังความคิดเหน็สาธารณะต่อ 
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บรกิารกระจายเสยีงหรือโทรทศัน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ..... 
ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

 
ลําดับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทํา

ผังรายการสําหรับการให้บรกิารกระจายเสยีงหรือ
โทรทัศน์ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ..... 

ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 
ตามผลการรับฟังความคิดเหน็สาธารณะ 

๑ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
เพื่อให้การออกอากาศรายการข่าวในพระราชสํานัก
สามารถออกอากาศได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง 
(๖) และ (๒๔) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๒๗ 
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการ
สําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพิ่มเติม ดังนี้ 

ไม่ม ี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 



๒ 
 

ลําดับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทํา
ผังรายการสําหรับการให้บรกิารกระจายเสยีงหรือ

โทรทัศน์ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ..... 

ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 
ตามผลการรับฟังความคิดเหน็สาธารณะ 

๒ ข้อ  ๑  ประกาศ นี้ เรี ยก ว่ า  “ประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .....” 

ไม่ม ี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 

๓ ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ไม่ม ี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 

๔ ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ วรรคสอง 
แห่งประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
ออกอากาศข่าวในพระราชสํานักได้ในเวลาปกติ  
ให้ออกอากาศในระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. 
ได้ โดยผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งเหตุผล ความจําเป็น  
และรายละเอียดที่ เ กี่ยวข้อง เพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการ” 

 
ประกาศ ณ วันที่                       พ.ศ. .... 

 
 
 

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
     สนับสนุนการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการฯ โดยเสนอให้
ใช้ข้อความต่อไปนี้ 
     “ ในกรณีที่ มี เห ตุจํ า เ ป็นทํ า ใ ห้ ไม่สามารถ
ออกอากาศข่าวในพระราชสํานักได้ในเวลาปกติ ให้
ออกอากาศในระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. 
ได้" 
     เหตุผล : เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีความ
เหมาะสมเพราะประชาชนจํานวนมากสามารถ
เข้าถึงการรับชมได้ 
 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด และบรษิัท จี
เอ็มเอ็ม วัน ทวีี จํากัด 
     บริษัทฯ เห็นว่า การกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาต
ต้องแจ้งเหตุผล ความจําเป็น และรายละเอียดที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  เ พื่ อ เ สนอขอค ว าม เ ห็ น ชอบ ต่ อ

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินการและเหมาะสมต่อ
การประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาต พิจารณาประกอบกับ
การออกอากาศข่าวในพระราชสํานักในช่วงเวลาพิเศษ ควรจะต้อง
มีการแจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงเหตุจําเป็น จึงเห็นควรแก้ไข
ข้อ ๓ วรรคสอง เป็น 
     “ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถออกอากาศข่าวใน
พระราชสํานักได้ในเวลาปกติ ให้ออกอากาศในระหว่างเวลา 
๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ได้ โดยผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งเหตุผล ความ
จําเป็น และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการ ให้คณะกรรมการทราบ เว้นแต่คณะกรรมการจะมี
ความเห็นเป็นอย่างอื่น” 



๓ 
 

ลําดับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทํา
ผังรายการสําหรับการให้บรกิารกระจายเสยีงหรือ

โทรทัศน์ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ..... 

ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 
ตามผลการรับฟังความคิดเหน็สาธารณะ 

พันเอก 
           (นที  ศุกลรัตน์) 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ       
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

คณะกรรมการ กรณีที่ไม่สามารถออกอากาศข่าวใน
พระราชสํานักในเวลาปกติ จะเป็นอุปสรรคต่อ
การดําเนินการของผู้รับใบอนุญาต ด้วยเหตุผลดังนี้ 
     ๑. ในการดําเนินการออกอากาศรายการของ
สถานีในปัจจุบัน นอกเหนือจากการออกอากาศ
รายการตามผังรายการที่ได้รับการอนุมั ติจาก 
กสทช. แล้วอาจมีบางกรณีที่มีรายการพิเศษจากทาง
รัฐบาล หรือมีเหตุการณ์สําคัญที่จําเป็นต้องรายงาน
ให้แก่ประชาชนอย่างทันท่วงที โดยที่ทางสถานีไม่
ทราบกําหนดการล่วงหน้า ซึ่ งการออกอากาศ
รายการพิเศษดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบกับเวลา
ออกอากาศของรายการ อื่นๆ  รวมถึ งข่ าว ใน
พระราชสํานักที่ต้องเลื่อนเวลาออกไปอย่างไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ การกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องขอ
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการก่อน หากไม่
สามารถออกอากาศในเวลาปกติ จึงไม่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานจริงของทางสถานีโทรทัศน์ 
     ๒. ปัจจุบัน ช่องทีวีดิจิตอลจะรับสัญญาณข่าว
ในพระราชสํานักจากช่องฟรีทีวีเดิม ซึ่งจะมีส่ง
สัญญาณข่าวมาในเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. และ
เพื่อความสมบูรณ์เรียบร้อยในการออกอากาศ ทาง
สถานีจึงจะใช้วิธีการบันทึกเทปข่าวในพระราชสํานัก
ไว้ก่อน แล้วจึงนํามาออกอากาศทันทีที่สัญญาณสด
ของข่าวสิ้นสุดลง ซึ่งคือเวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น. 



๔ 
 

ลําดับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทํา
ผังรายการสําหรับการให้บรกิารกระจายเสยีงหรือ

โทรทัศน์ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ..... 

ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 
ตามผลการรับฟังความคิดเหน็สาธารณะ 

อย่างไรก็ดี ในบางวันทางช่องฟรีทีวีเดิมอาจมี
ความจําเป็นบางประการที่ไม่อาจทราบล่วงหน้า
ทําให้ส่งสัญญาณข่าวในพระราชสํานักมาล่าช้า 
จึงส่งผลให้กระทบกับเวลาออกอากาศของทางสถานี
ที่ไม่สามารถออกอากาศได้ทันในเวลาปกติ ดังนั้น 
การกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจะต้องขอความเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมการก่อนหากไม่สามารถออกอากาศ
ในเวลาปกติจึงเป็นอุปสรรคในการดําเนินการของ
ทางสถานีโทรทัศน์ 
     ทางบริษัทฯ ให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการออก 
อากาศข่าวในพระราชสํานัก และยินดีที่จะปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากการแก้ไข
เพิ่มเติมประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทํา
ผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๙ วรรคสอง ที่กําหนดให้
ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งเหตุผล ความจําเป็น และ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมการหากไม่สามารถออกอากาศข่าวใน
พระราชสํานักได้ในเวลาปกติ เป็นแนวทางที่จะเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งในการทํางานของทางสถานีโทรทัศน์ 
และไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงที่ควรจะมี
ความยืดหยุ่นในเรื่องเวลา เพื่อให้เหมาะสมกับ
ลักษณะที่แท้จริงของกิจการสถานีโทรทัศน์ มิฉะนั้น
แล้วทางสํานักงาน กสทช. ก็จําเป็นจะต้องจัดเตรียม



๕ 
 

ลําดับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทํา
ผังรายการสําหรับการให้บรกิารกระจายเสยีงหรือ

โทรทัศน์ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ..... 

ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 
ตามผลการรับฟังความคิดเหน็สาธารณะ 

ระบบเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถแจ้งขอความเห็นชอบ 
รองรับไว้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ผู้รับใบอนุญาต
ที่มี เจตนาที่ ดี ในการปฏิบัติตากฎระเบียบของ 
กสทช. จะต้องฝ่าฝืนกฎโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
นอ ก จ า ก นั้ น  สํ า ห รั บ ก า ร นํ า เ ส น อ ข่ า ว ใ น
พระราชสํานักนอกเวลาปกติในช่วงเวลาตามที่
อนุโลมไว้ในข้อ ๙ วรรคสอง ก็จะสามารถทราบได้
จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผังรายการที่ทางช่อง
จะต้องยื่นต่อคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับ
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๖ 
ข้อ ๑๔ อยู่แล้ว การต้องยื่นเพื่อขอความเห็นชอบ
อีกตามการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯ นี้ จึงเป็น
ขั้นตอนที่ซ้ําซ้อน และเป็นภาระต่อผู้รับใบอนุญาต
จนเกินควร ทางบริษัทฯ จึงเห็นว่า ข้อกําหนดเดิม
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผัง
รายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ .ศ .๒๕๕๖ ข้อ ๙ วรรคสอง ที่ผู้รับ
ใบอนุญาตไม่ต้องแจ้งเหตุผล ความจําเป็น และ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมการหากไม่สามารถออกอากาศข่าวใน
พระราชสํานักได้ในเวลาปกตินั้น มีความเหมาะสม
แล ะสอดคล้ อ ง กั บ ก า รป ฏิ บั ติ ง า น จ ริ ง ข อ ง



๖ 
 

ลําดับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทํา
ผังรายการสําหรับการให้บรกิารกระจายเสยีงหรือ

โทรทัศน์ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ..... 

ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 
ตามผลการรับฟังความคิดเหน็สาธารณะ 

สถานีโทรทัศน์อยู่แล้ว จึงควรดําเนินการตาม
ประกาศฉบับเดิมโดยไม่ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

๕ ข้อเสนอแนะอื่นๆ สถานีวิทยุครสิเตียนจังหวัดแพร่ (Truelove 
Radio 87.5 MHz) 
     ใ น ก ร ณี ไ ม่ ส า ม า ร ถ อ อกอ า ก า ศ ข่ า ว ใ น
พระราชสํานักได้ในเวลาปกติ ให้ออกอากาศใน
ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. โดยขอให้ กสทช. 
มีช่องทางหรือเทปย้อนหลังของข่าวที่จะดาวโหลด
มาเปิดได้ ขอเสนอให้มีหน่วยงานที่จะบริการข่าว
ย้อนหลังให้โหลดข่าวด้วย โดยให้สถานีลงทะเบียน
เพื่อโหลด จะได้ทราบข้อมูลประจําวันด้วยว่าทั่ว
ประเทศสถานีไหนเปิดเวลาไหน 
 

 
 
     กรมประชาสัมพันธ์ได้มีบริการข่าวย้อนหลังอยู่แล้ว ดังนั้น ทาง
สถานีสามารถติดต่อกับทางกรมประชาสัมพันธ์ได้โดยตรง 

 


