
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ 
ให้เข้าถึงหรือรบัรูแ้ละใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์  (ฉบบัที่  ๓) 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแกไ้ขเพ่ิมเตมิประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ เรื่อง  การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และ
ใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์  ลงวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๕๙  เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการ
สามารถจัดท าบริการล่ามภาษามือ  ค าบรรยายแทนเสียง  และเสียงบรรยายภาพให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงหรือรับรู้  และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างหลากหลาย  โดยไม่ถูกจ ากัด 
ให้เข้าถึงเฉพาะรายการประเภทข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม 
ให้คนพิการสามารถเข้าถึงการให้บริการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไปมากยิ่งขึ้น   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  (๖)  (๑๓)  และ  (๒๔)  และมาตรา  ๕๒  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ประกอบกับมาตรา  ๒๗  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  
มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๕๑  และมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 

ในประกาศนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในขอ้  ๕  ของประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ เรื่อง  การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และ
ใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์  ลงวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๕ ผู้รับใบอนุญาตแต่ละประเภทต้องจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ  ค าบรรยายแทนเสียง  
เสียงบรรยายภาพ  และบริการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก าหนดในรายการที่ออกอากาศประเภทข่าวสาร
หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  หรือรายการประเภทอื่นใด  โดยผู้รับใบอนุญาตต้องจัดบริการ
ดังกล่าวให้สอดคล้อง  เหมาะสมกับรูปแบบของแต่ละรายการ  ดังนี้ 

(๑) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ  ต้องจัดให้มีบริการอย่างน้อย  ดังนี้ 
 (๑.๑) บริการล่ามภาษามือ  จัดให้มีบริการไม่น้อยกว่าหกสิบนาทีต่อวันภายในระยะเวลา

ที่ก าหนดในภาคผนวก 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มีนาคม   ๒๕๖๓



 (๑.๒) บริการค าบรรยายแทนเสียง  จัดให้มีบริการไม่น้อยกว่าหกสิบนาทีต่อวัน  และ 
ต้องจัดให้มีเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีต่อวัน  และหนึ่งร้อยแปดสิบนาทีต่อวัน  ตามล าดับ  
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในภาคผนวก 

 (๑.๓) บริการเสียงบรรยายภาพ  จัดให้มีบริการไม่น้อยกว่าสามสิบนาทีต่อวัน  และ 
ต้องจัดให้มีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าหกสิบนาทีต่อวัน  ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในภาคผนวก 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ  ต้องจัดให้มีบริการอย่างน้อย  ดังนี้ 
 (๒.๑) บริการล่ามภาษามือ  จัดให้มีบริการไม่น้อยกว่าหกสิบนาทีต่อวัน  ภายในระยะเวลา 

ที่ก าหนดในภาคผนวก 
 (๒.๒) บริการค าบรรยายแทนเสียง  จัดให้มีบริการไม่น้อยกว่าหกสิบนาทีต่อวัน  และ 

ต้องจัดให้มีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยย่ีสิบนาทีต่อวัน  ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในภาคผนวก 
 (๒.๓) บริการเสียงบรรยายภาพ  จัดให้มีบริการไม่น้อยกว่าสามสิบนาทีต่อวัน  และ 

ต้องจัดให้มีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าหกสิบนาทีต่อวัน  ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในภาคผนวก 
เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าบริการตามวรรคหนึ่ง  การค านวณระยะเวลาการจัดให้มีบริการ

ดังกล่าว  ให้ค านวณตามจ านวนระยะเวลาการออกอากาศตามผังรายการที่ผู้รับใบอนุญาตได้จัดท าบริการ
ล่ามภาษามือ  ค าบรรยายแทนเสียง  เสียงบรรยายภาพ” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในขอ้  ๖  ของประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ เรื่อง  การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และ
ใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์  ลงวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๖ การคิดสัดส่วนรายการที่จัดให้มีบริการตามข้อ  ๕  ในกรณีที่รายการใดมีการออกอากาศซ้ า  
ให้คิดค านวณระยะเวลาเฉพาะการออกอากาศซ้ าไม่เกินสองครั้ง” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกภาคผนวกท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ เรื่อง  การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และ
ใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์   ลงวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๕๙  และให้ใช้ภาคผนวก 
ท้ายประกาศนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก สุกิจ  ขมะสนุทร 
กรรมการกิจการกระจายเสยีง  กิจการโทรทศัน์   

และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
ท าหนา้ที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง   

กิจการโทรทศัน์  และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มีนาคม   ๒๕๖๓



ภาคผนวก 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ 
ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ 

______________ 

 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้ เข้าถึงหรือรับรู้  และใช้ประโยชน์จากรายการ                 
ของกิจการโทรทัศน์ตามมาตรการพ้ืนฐาน ผู้ รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่ มีบริการล่ามภาษามือ                         
ค าบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ในรายการที่ออกอากาศประเภทข่าวสารหรือสาระที่ เป็นประโยชน์ต่อ           
สาธารณะ หรือรายการประเภทอ่ืนโดยมีระยะเวลาการออกอากาศอย่างน้อย ดังนี้ 
 

๑. กิจการบริการสาธารณะ 
 

ประเภทบริการ ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ ปีท่ี ๕ 
บริการ 

ล่ามภาษามือ 
หกสิบนาที หกสิบนาที หกสิบนาที หกสิบนาที หกสิบนาที 

บริการ 
ค าบรรยายแทนเสียง 

หกสิบนาที หกสิบนาที หนึ่งร้อยยี่สิบ
นาท ี

หนึ่งร้อยยี่สิบ
นาท ี

หนึ่งร้อย 
แปดสิบนาที 

บริการ 
เสียงบรรยายภาพ 

สามสิบนาที สามสิบนาที หกสิบนาที หกสิบนาที หกสิบนาที 

 
๒. กิจการทางธุรกิจ 

 
ประเภทบริการ ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ ปีท่ี ๕ 

บริการ 
ล่ามภาษามือ 

หกสิบนาที หกสิบนาที หกสิบนาที หกสิบนาที หกสิบนาที 

บริการ 
ค าบรรยายแทนเสียง 

หกสิบนาที หกสิบนาที หกสิบนาที หกสิบนาที หนึ่งร้อยยี่สิบนาที 

บริการ 
เสียงบรรยายภาพ 

สามสิบนาที สามสิบนาที สามสิบนาที หกสิบนาที หกสิบนาที 

 
 
 
 
 
 
 

 


