


 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์  เพื่อให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการได้ทราบล่วงหน้าเก่ียวกับลักษณะรายการ  สัดส่วนรายการ  
และกระบวนการพิจารณาผังรายการ  รวมถึงเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการพิจารณาผังรายการ  
ระยะเวลาการพิจารณาผังรายการ  เพื่อใช้ในการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  (๖)  และ  (๒๔)  และมาตรา  ๔๑  แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ประกอบกับมาตรา  ๒๗  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๖  
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  
และมาตรา  ๔๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
จึงกําหนดหลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคบัตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้

ซ่ึงขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์”  หมายความว่า  การให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะ

หรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟังการให้บริการนั้น ๆ  ได้  ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบ
คล่ืนความถี่  ระบบสาย  ระบบแสง  ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า  หรือระบบอ่ืน  ระบบใดระบบหนึ่งหรือ 
หลายระบบรวมกัน  หรือการให้บริการอ่ืนทํานองเดียวกันที่คณะกรรมการกําหนดให้เป็นกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์   

“การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คล่ืนความถี่” หมายความว่า  การให้บริการ   
การส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟังการให้บริการนั้น ๆ  ได้   
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ซ่ึงต้องขอรับการจัดสรรคล่ืนความถี่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม 

“การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คล่ืนความถี่” หมายความว่า  การให้บริการ 
การส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟังการให้บริการนั้นๆ  ได้   
ซ่ึงไม่ต้องขอรับการจัดสรรคล่ืนความถี่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม   

“การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป” หมายความว่า  การให้บริการ 
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คล่ืนความถี่ที่ผู้ใช้บริการสามารถรับชมได้เป็นการทั่วไป  โดยไม่กําหนด
เงื่อนไข  ในการได้รับบริการทั้งหมด  ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป 

“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน ์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียง 
หรือโทรทัศน์   

“สถานี” หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้สําหรับทําการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการของ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  ไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านโครงข่ายของตนเอง 
หรือของผู้อ่ืนก็ตาม   

“ผังรายการ” หมายความว่า  ข้อมูลแสดงวันและเวลาออกอากาศรายการสําหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

“รายการ”  หมายความว่า  เนื้อหาที่ผลิตขึ้นเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่มิใช่โฆษณา  
โดยผลิตขึ้นเองหรือจัดหาจากผู้อ่ืน 

“ภาษาไทย”  หมายความว่า  ภาษาราชการ  และให้รวมถึงภาษาไทยพื้นเมืองท้องถิ่นต่าง ๆ  
ของประเทศไทยด้วย   

“เด็ก”  หมายความวา่  บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์   
“เยาวชน”  หมายความว่า  บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์  แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์   
“คนพิการ”  หมายความว่า  บุคคลซ่ึงมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ 

เข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม  เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น  การได้ยิน  การเคล่ือนไหว  การส่ือสาร  
จิตใจ  อารมณ์  พฤติกรรม  สติปัญญาและการเรียนรู้หรือความบกพร่องอ่ืนใด  ประกอบกับมีอุปสรรค 
ในด้านต่าง ๆ  และมีความจําเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด  เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป  ทั้งนี้  ตามประเภท
และหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ประกาศกําหนด 

“คนด้อยโอกาส”  หมายความว่า  ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน  และได้รับผลกระทบในด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา  สาธารณสุข  การเมือง  กฎหมาย  วัฒนธรรม  ภัยธรรมชาติและภัยสงคราม  
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รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ  ตลอดจนผู้ประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลัก
รับผิดชอบ  อันจะส่งผลให้ไม่สามารถดํารงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อ่ืน   

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
“สํานักงาน  กสทช.”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามประกาศนี้ 
ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทําผังรายการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ 

ที่ได้รับใบอนุญาตสําหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท  ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้คล่ืนความถี่  ต้องจัดผังรายการให้มีสัดส่วนรายการเพื่อให้บริการ  
แต่ละประเภท  ดังนี้ 

(๑) กิจการบริการสาธารณะ  ให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ 

(๒) กิจการบริการชุมชน  ให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่น
ที่รับบริการในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ  โดยต้องที่มีรายการที่เก่ียวกับชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการ  
และต้องมีรายการที่ผลิตโดยคนในชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการในสัดส่วนไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าสิบของเวลา
ออกอากาศทั้งหมด 

(๓) กิจการทางธุรกิจ  ให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า  โดยกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นต้องที่มีรายการที่ผู้รับใบอนุญาต
ผลิตเองในสัดส่วนไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าสิบของเวลาออกอากาศทั้งหมด 

รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  หมายความรวมถึง  รายการข่าวสาร  
รายการส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  รายการส่งเสริมการศึกษา  
จริยธรรม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  คุณภาพชีวิต  
และส่ิงแวดล้อม 

ข้อ ๗ ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ ใช้คล่ืนความถี่ต้องจัดให้มีการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหา
สร้างสรรค์สังคมหรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชน  อย่างน้อยวันละหกสิบนาที  ระหว่างช่วงเวลา  
๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐  น.  ของทุกวัน  และระหว่างช่วงเวลา  ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐  น.  ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

ในระหว่างช่วงเวลา  ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐  น.  เป็นช่วงเวลาที่มีจํานวนผู้รับชมสูง  ซ่ึงเด็กและเยาวชน
อาจรับชมอยู่ด้วย  ให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาที่มีความเหมาะสมและจะไม่เป็นภัยต่อการพัฒนา 
ทั้งในด้านสติปัญญา  อารมณ์และสังคมของเด็กและเยาวชน  ทั้งนี้  คณะกรรมการอาจประกาศกําหนด
หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงสัดส่วนและช่วงเวลาออกอากาศที่เหมาะสมสําหรับรายการดังกล่าวเพิ่มเติมได้ 
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รายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชนตามวรรคแรก  จะต้อง
เป็นรายการที่มีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ  ป  หรือ  ด  หรือ  ท  ตามภาคผนวก  ก   
หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ข้อ ๘ ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้คล่ืนความถี่  จัดทําผังรายการให้สอดคล้องกับระดับความเหมาะสม
ของรายการ  รวมถึงกําหนดช่วงเวลาการออกอากาศตามความเหมาะสมของรายการแต่ละประเภท  ทั้งนี้  
ให้ระดับความเหมาะสมเป็นไปตามภาคผนวก  ก  ท้ายประกาศนี้ 

ในกรณีที่จําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะและประชาชน  คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดให้มี
รายการบางประเภทบางลักษณะในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพิ่มเติมได้ 

ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้คล่ืนความถี่ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป  ต้องจัดให้มีการออกอากาศรายการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพลงชาติไทย  ออกอากาศทุกวัน  วันละสองครั้ง  ในเวลา  ๘.๐๐  น.  และเวลา  ๑๘.๐๐  น. 
(๒) ข่าวในพระราชสํานัก   
 (๒.๑) กิจการกระจายเสียง  ออกอากาศทุกวัน  ในเวลาระหว่าง  ๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐  น. 
 (๒.๒) กิจการโทรทัศน์  ออกอากาศทุกวัน  ในเวลาระหว่าง  ๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐  น.   
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถออกอากาศข่าวในพระราชสํานักได้ในเวลาปกติ  ให้ออกอากาศ

ในระหว่างเวลา  ๑๙.๐๐ - ๒๒.๐๐  น.  ได้   
การออกอากาศข่าวตาม  (๒)  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอพระราชทานพระมหากรุณา

ตามที่สํานักราชเลขาธิการกําหนด  หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๐ ให้ผู้รับใบอนุญาต  จัดให้มีการให้บริการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ 

และคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป  โดยอาจจัดให้มีบริการกระจายเสียงที่ออกอากาศรายการอ่านหนังสือ 
เต็มเวลา  หรือบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ  บริการคําบรรยายเป็นอักษรวิ่ง  หรือบริการคําบรรยาย
เป็นเสียง  หรือบริการในรูปแบบอ่ืนใดที่ทําให้คนพิการและคนด้อยโอกาสเข้าถึงหรือรับรู้การให้บริการได้  
สําหรับรายการที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะ  ในเวลาออกอากาศอย่างน้อยวันละหกสิบนาที 

ข้อ ๑๑ เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทําผังรายการให้สอดคล้องกับ 
ระดับความเหมาะสมของรายการและกําหนดช่วงเวลาการออกอากาศตามความเหมาะสมของรายการ 
แต่ละประเภท  ดังนี้ 

(ก) รายการที่มีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ  น๑๓  ห้ามมิให้ออกอากาศ 
ในช่วงเวลาก่อน  ๒๐.๓๐  น.  ของทุกวัน  และให้ออกอากาศได้จนถึงเวลา  ๐๕.๐๐  น.ของวันถัดไป 

(ข) รายการที่มีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ  น๑๘  หรือรายการที่มีลักษณะ  
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  ห้ามมิให้ออกอากาศในช่วงเวลาก่อน  ๒๒.๐๐  น.  ของทุกวัน   
และให้ออกอากาศได้จนถึงเวลา  ๐๕.๐๐  น.  ของวันถัดไป   
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(ค) รายการที่มีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ  ฉ  ห้ามมิให้ออกอากาศในช่วงเวลา
ก่อน  ๒๔.๐๐  น.  ของทุกวัน  และให้ออกอากาศได้จนถึงเวลา  ๐๕.๐๐  น.  ของวันถัดไป  โดยให้รวมถึง
รายการดังต่อไปนี้ด้วย 

 (๑) มีการกระทําซ่ึงอาจเข้าลักษณะลามกอนาจาร  หรือยั่วยุทางเพศ  หรือแสดงถึง 
ความรุนแรงทางเพศหรือการล่วงละเมิดทางเพศ  หรือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบในทางเพศ  
หรือมีเนื้อหาทางเพศ  หรือการแต่งกายที่ล่อแหลมหรือไม่เหมาะสม  ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาพ  เสียง  
เนื้อหาและพฤติกรรมต่าง ๆ   

 (๒) การใช้ภาษา  หรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรุนแรง  หรือนําไปสู่ความรุนแรง  
ทารุณโหดร้าย  ที่ก่อให้เกิดผลต่อความรู้สึกทางจิตใจอย่างรุนแรง   

 (๓) การนําเสนอที่ก่อให้เกิดการอคติ  การเลือกปฏิบัติ  การกระทําอันขัดต่อหลักมนุษยธรรม  
ละเมิดสิทธิมนุษยชน  หรือละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   

 (๔) การใช้ภาษา  หรือมีพฤติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรม  วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของชาติ   

 (๕) มีการกล่าวอ้างหรือจูงใจให้เชื่อว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอํานาจพิเศษ
หรือความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ 

 (๖) ชี้นําหรือให้ข้อมูลหรือแสดงออกเพื่อจูงใจหรือสนับสนุนให้เกิดการเล่นการพนัน 
ทั้งนี้  การออกอากาศรายการที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น  ให้ผู้รับใบอนุญาตดําเนินการจัดทํา

เนื้อหารายการโดยต้องไม่ขัดกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
คณะกรรมการอาจกําหนดการจัดทําผังรายการให้สอดคล้องกับระดับความเหมาะสมของรายการ

และกําหนดช่วงเวลาการออกอากาศตามความเหมาะสมของรายการในแต่ละประเภทกิจการเพิ่มเติมได้ 
ข้อ ๑๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทําและเสนอผังรายการ  และสัดส่วนรายการของสถานีที่จะให้บริการ

ในแต่ละประเภทใบอนุญาตต่อคณะกรรมการก่อนเริ่มให้บริการอย่างน้อยสิบห้าวัน 
การประกอบกิจการเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทําและเสนอ

ผังรายการหลักอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเสนอต่อคณะกรรมการก่อนออกอากาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน   
การจัดทําผังรายการให้เป็นไปตามภาคผนวก  ข  และภาคผนวก  ค  แนบท้ายประกาศนี้   

โดยให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นผังรายการ  ข้อมูลสัดส่วนรายการ  พร้อมทั้งเอกสาร  หลักฐานที่เก่ียวข้องที่มี
รายละเอียดครบถ้วน  ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ตอบรับ  ณ  สํานักงาน  กสทช.  หรือโดยรูปแบบ  
วิธีการอ่ืนใดที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ขอ้ ๑๓ ในกรณีที่คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นว่าผังรายการของผู้รับใบอนุญาต 
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  และเห็นควรให้แก้ไขผังรายการ  ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตแก้ไขผังรายการให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือตามที่
คณะกรรมการกําหนด  เพื่อให้คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณา   
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เม่ือคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นชอบผังรายการที่ผู้รับใบอนุญาตได้แก้ไขตาม 
วรรคแรกแล้ว  ให้สํานักงาน  กสทช.  แจ้งผลให้ผู้รับใบอนุญาตทราบเป็นหนังสือ  ภายในสิบห้าวันทําการ  
เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุเร่งด่วนอาจแจ้งผลให้ผู้รับใบอนุญาตทราบทางโทรสาร  หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ก่อนการแจ้ง  ด้วยหนังสือก็ได้ 

หลังจากได้รับแจ้งผลจากสํานักงาน  กสทช.  ตามวรรคสองแล้ว  ให้ผู้รับใบอนุญาตเริ่มให้บริการ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามผังรายการที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้วได้ 

ข้อ ๑๔ การเปล่ียนแปลงผังรายการที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้ว  ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นข้อมูล
ผังรายการและเอกสารประกอบที่ต้องการเปล่ียนแปลงต่อคณะกรรมการพิจารณาก่อนทําการเปล่ียนแปลง  
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  โดยให้นําเอาความในข้อ  ๑๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  และการพิจารณาเปล่ียนแปลง
ผังรายการให้นําเอาความในข้อ  ๑๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ  ภัยพิบัติหรือมี 
เหตุฉุกเฉิน  หรือเหตุอ่ืนใดที่คณะกรรมการกําหนด  ผู้รับใบอนุญาตอาจดําเนินรายการที่แตกต่างจาก 
ผังรายการหลักที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้วได้  แต่ต้องแจ้งเหตุผล  ความจําเป็น  และรายละเอียดที่เก่ียวข้อง
ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบภายในสามวันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปล่ียนแปลงผังรายการ 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และผู้ไดร้ับสิทธิประกอบกิจการจากคณะกรรมการก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลบังคับใช้  จัดทําและเสนอผังรายการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศนี้ภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พันเอก  นที  ศุกลรัตน์ 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง   

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



ภาคผนวก ก 
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการ 

 
ตัวอักษร สัญลักษณ์ เสียงประกอบ 

ป 

 

รายการต่อไปน้ี เป็นรายการสําหรบัเด็กปฐมวัย 
ผลิตข้ึนสําหรับผู้ชมในวัย ๓-๕ ปี 

ด 

 

รายการต่อไปน้ี เป็นรายการสําหรับเด็ก ผลิต
ข้ึนสําหรับผู้ชมในวัย ๖-๑๒ ปี 

ท 

 

รายการต่อไปน้ี เป็นรายการทั่วไป สามารถ
รับชมได้ทุกวัย 
 

น๑๓ 

 

รายการต่อไปน้ี เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ ๑๓ 
ปีข้ึนไป อาจมีภาพ เสียง หรือเน้ือหาที่ต้องใช้
วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 
๑๓ ปี ควรได้รับคําแนะนํา 

น๑๘ 
 

รายการต่อไปน้ี เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ ๑๘ 
ปีข้ึนไป อาจมีภาพ เสียง หรือเน้ือหา ที่ไม่
เหมาะสมด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ 
และการใช้ภาษา ซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการ
รับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า ๑๘ ปี ควรได้รับ
คําแนะนํา 

ฉ 

 

รายการต่อไปน้ี อาจมีภาพ เสียง หรือเน้ือหาที่
ไม่เหมาะสม ด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ 
และการใช้ภาษา เด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม  

 

 



๒ 
 

ภาคผนวก ข 

ข้อมูลผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

----------------------------------------- 
ให้จัดทําข้อมูลผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์โดยมรีายละเอียดอย่างน้อย 

ดังต่อไปน้ี 
๑. ประเภทการให้บริการ  

[......] ผู้รับใบอนุญาตท่ีใช้คล่ืนความถี ่  [......]   ผู้รับใบอนุญาตท่ีไม่ใช้คลื่นความถี ่
 [......]     กิจการกระจายเสยีง          
 [......]    กิจการโทรทัศน์ 

 [......]   กิจการกระจายเสยีง          
 [......]   กิจการโทรทัศน์ 

 [......]   บริการสาธารณะ 
 [......]   ประเภทท่ี ๑  
  .......................................... 
 [......]   ประเภทท่ี ๒   
  .......................................... 
 [......]   ประเภทท่ี ๓  
  .......................................... 

 

 [......]  บริการชุมชน  
 [......]  บริการทางธุรกิจ 
     [......]  ระดับท้องถิ่น  
  อําเภอ.......................................  
  จังหวัด...................................... 
       [......]  ระดับภูมิภาค (ระบุพ้ืนที่การให้บริการ) 
  จังหวัด ..................................... 
           [......]  ระดับชาต ิ(ระบุพ้ืนที่การให้บริการ) 
  ................................................. 

 

๒. รูปแบบการให้บริการ 
[......]  แบบให้บริการเป็นการทั่วไป    [......]   แบบบอกรับสมาชิก 

๓. ผังรายการ พร้อมทัง้แนบผังรายการ ระบรุะดับความเหมาะสมของรายการ และสรุปสาระสําคัญ
รายการ (ตามตัวอย่างแนบท้าย) 
[......] วันจันทร-์ศุกร์ ช่วงเวลา.................น. ถึงเวลา..............น. 
[......] วันเสาร-์อาทิตย์ ช่วงเวลา.................น. ถึงเวลา...........น. 
[......] อื่น ๆ ........................................................................... 

๔. ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในทางทรัพย์สินทางปญัญา (ตามแบบแสดงข้อมูลแนบท้าย) 



๓ 
 

ภาคผนวก ค 
สัดส่วนรายการเพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

-------------------------------------- 

๑. สัดส่วนรายการ  

๑.๑ ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 

ลําดับ ช่ือรายการ ประเภทของรายการ จํานวนรายการ จํานวนนาทีที่ออกอากาศ
ต่อสัปดาห์ 

คิดเปน็สัดส่วน 
(ร้อยละ)  

หมายเหตุ 
 

       

       

       

รวมทั้งส้ิน     

 

๑.๒ รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ............ 

หมายเหตุ :   - ประเภทรายการ เช่น ข่าวสาร, ส่งเสรมิความรู,้ บันเทงิ, กฬีา, เด็กและเยาวชน เป็นต้น 
- การคิดสัดส่วนของประเภทรายการ คํานวณจากจํานวนนาทีของรายการที่ออกอากาศ
ทั้งหมดในสัปดาห์  

 
๒. ที่มาของรายการ 

๒.๑ ผลิตรายการออกอากาศด้วยตนเอง จํานวน ...... รายการ  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ................. 

๒.๒ นํารายการจากผูอ้ื่นมาดําเนินการออกอากาศ จํานวน ....... รายการ  

  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ .............. โดยนํามาจาก ................................................................... 

๒.๓ การใหผู้้อื่นเช่าเวลา จํานวน ........ รายการ คิดเป็นสัดสว่นร้อยละ........................................ 
 

หมายเหตุ :   - การคิดสัดส่วนของทีม่าของรายการ คํานวณจากจํานวนเวลาที่ใช้ในการออกอากาศของ
รายการทั้งหมดในสปัดาห ์



๔ 
 ตัวอย่าง 

การแสดงผังรายการของสถานี............................................................................... ระหว่างเดือน ......................... - ............................... พ.ศ. ๒๕..... 
 

เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์  เสาร์  อาทิตย์ 

๖.๐๐ น. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ……………….. 

  ประเภทรายการ       [….] ประเภทรายการ       [….] ประเภทรายการ       [….] ประเภทรายการ       [….] ประเภทรายการ       [….] ประเภทรายการ       [….] ประเภทรายการ       [….] 

  ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….] 

  ภาษาที่ใช้              [….]  ภาษาที่ใช้              [….]  ภาษาที่ใช้              [….]  ภาษาที่ใช้              [….]  ภาษาที่ใช้              [….]  ภาษาที่ใช้              [….]  ภาษาที่ใช้              [….]  

๗.๐๐ น. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ……………….. 

ประเภทรายการ       [….] ประเภทรายการ       [….] ประเภทรายการ       [….] ประเภทรายการ       [….] ประเภทรายการ       [….] ประเภทรายการ       [….] ประเภทรายการ       [….] 

  ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….] 

  ภาษาที่ใช้              [….]  ภาษาที่ใช้              [….]  ภาษาที่ใช้              [….]  ภาษาที่ใช้              [….]  ภาษาที่ใช้              [….]  ภาษาที่ใช้              [….]  ภาษาที่ใช้              [….]  

หมายเหตุ :  ให้กรอกข้อมูลโดยการนําเอารหัสไปกรอกใน [….]  ให้ครบถ้วน 
รหัส ประเภทรายการ ระดับความเหมาะสม ภาษาที่ใช้ 
๐๑ รายการข่าวสาร ป ภาษาราชการ 
๐๒ รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ด ภาษาไทยท้องถิ่น 
๐๓ รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ท ภาษาต่างประเทศ 
๐๔ รายการให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม น๑๓ 

  

๐๕ รายการเด็กและเยาวชน น๑๘ 

๐๖ รายการท้องถิ่น ฉ 

๐๗ รายการวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 

  

๐๘ รายการกีฬา 
๐๙ รายการข่าวสารและบันเทิง 
๑๐ รายการบันเทิง 
๑๑ รายการพิเศษ 
๑๒ รายการเพลง 
๑๓ รายการภาพยนตร์ 
๑๔ รายการตลก 
๑๕ รายการละคร 
๑๖ รายการภาพยนตร์สารคดี 



 

สํานักงาน กสทช. 

แบบแสดงข้อมูลสิทธกิารเผยแพรร่ายการ  
และข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 

หมายเลขเอกสาร 
แบบ ปส. ๐๖ 

หน้า ..... จาก ..... 

เลขรับที่....................... 

วันที่รับ........................ 

 

หมายเหตุ:  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการของสถานี จะดําเนินการแสดงข้อมลูทีเ่กี่ยวข้องตามตารางข้างต้น
ต่อคณะกรรมการตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 

เรียน คณะกรรมการ 
 
  ตามที่............................................................................ได้ย่ืนขอรับใบอนุญาต/รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ จึงขอย่ืนข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการเผยแพร่รายการ และสิทธิ
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของรายการ ไว้ต่อคณะกรรมการ ดังน้ี  
ลําดบัที ่ รายการ* แหล่งกําเนดิ 

รายการ 
(ผลิตเอง/ร่วมผลิต/

ได้รับสิทธิ) 

ประเภทรายการ 
(ข่าวสาร/สาระ/
บันเทิง/อ่ืนๆ 

(ระบุ)) 

ภาษาที่ใช้ในการ
ออกอากาศ  
(ภาษาไทย/ 

ภาษาต่างประเทศ) 

สิทธิในการเผยแพร่ 
 

ได้รับสิทธิ์ เจ้าของสิทธิ์ 

๑.       
๒.       
๓.       
๔.       
๕.       
๖.       
๗.       
๘.       
๙.       
๑๐.       
๑๑.       

ผู้รับใบอนุญาต ขอรับรองว่าการดําเนินการแพร่ภาพออกอากาศของสถานี เป็นการดําเนินการโดย
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗ หรือกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วทุกประการ 

 
ลงช่ือ.......................................................ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน  
        (………………………..…………..) 
        
ลงช่ือ.......................................................ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน  
        (………………………..…………..) 
       วัน/เดือน/ปี...................................... 


