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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
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เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์   
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โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เพื่อให้การกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เก่ียวกับการจัดทําผังรายการเป็นไปโดยถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  (๖)  และ  (๒๔)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร  
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม   
พ.ศ.  ๒๕๕๓  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงกําหนดหลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียง 
หรือโทรทัศน์เพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้  

ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกภาคผนวก  ค  สัดส่วนรายการเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์   

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๖   
และให้ใช้ภาคผนวก  ค  สัดส่วนรายการเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์แนบท้ายประกาศนี้แทน 
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ภาคผนวก ค 

สัดส่วนรายการเพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
                 ------------------------------------------------ 
 ๑. สัดส่วนรายการ 

     ๑.๑ ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 

ลําดับ ชื่อรายการ ประเภทของรายการ จํานวนรายการ จํานวนนาททีี่ออกอากาศ
ต่อสัปดาห ์

คิดเป็นสัดส่วน (รอ้ยละ) หมายเหตุ 

       
       
       

รวมท้ังส้ิน     

 
 ๑.๒ รายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ........... 
หมายเหตุ  :   - ประเภทรายการ เช่น ข่าวสาร ส่งเสริมความรู้ บันเทิง กีฬา เด็กและเยาวชน เป็นต้น 

 - การคิดสัดส่วนของประเภทรายการ คํานวณจากจํานวนนาทีของรายการท่ีออกอากาศท้ังหมดในสัปดาห์  
 ๒. ท่ีมาของรายการ 

       ๒.๑ ผลิตรายการออกอากาศด้วยตนเอง จํานวน...............รายการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ................ 
 ๒.๒ นํารายการจากผู้อ่ืนมาดําเนินการออกอากาศ จํานวน..............รายการ 
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 ๒.๓ การให้ผู้อ่ืนเช่าเวลา จํานวน..................รายการ  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ..................................... 
 

หมายเหตุ :   - การคิดสัดส่วนของท่ีมาของรายการ คํานวณจากจํานวนเวลาท่ีใช้ในการออกอากาศของ 
   รายการท้ังหมดในสัปดาห์ 
 
 
 
 



 
                   ตัวอย่าง 
การแสดงผังรายการของสถานี..............................................................................ระหว่างเดือน ...................................... - ...................................... พ.ศ. ๒๕............... 
เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย ์

๖.๐๐ น. ชื่อรายการ : ……………….
ประเภทรายการ       [….] 
ระดับความเหมาะสม [….] 
ภาษาที่ใช้              [….] 

ชื่อรายการ : ………………. 
ประเภทรายการ        [….] 
ระดับความเหมาะสม  [….] 
ภาษาที่ใช้               [….] 

ชื่อรายการ : ………………. 
ประเภทรายการ       [….] 
ระดับความเหมาะสม [….] 
ภาษาที่ใช้              [….] 

ชื่อรายการ : ………………. 
ประเภทรายการ       [….] 
ระดับความเหมาะสม [….] 
ภาษาที่ใช้              [….] 

ชื่อรายการ : ……………….
ประเภทรายการ       [….] 
ระดับความเหมาะสม [….] 
ภาษาที่ใช้              [….] 

ชื่อรายการ : ……………….
ประเภทรายการ       [….] 
ระดับความเหมาะสม [….] 
ภาษาที่ใช้              [….] 

ชื่อรายการ : ……………….
ประเภทรายการ       [….] 
ระดับความเหมาะสม [….] 
ภาษาที่ใช้              [….] 

๗.๐๐ น. ชื่อรายการ : ……………….
ประเภทรายการ       [….] 
ระดับความเหมาะสม [….] 
ภาษาที่ใช้              [….] 

ชื่อรายการ : ……………….
ประเภทรายการ       [….] 
ระดับความเหมาะสม [….] 
ภาษาที่ใช้              [….] 

ชื่อรายการ : ……………….
ประเภทรายการ       [….] 
ระดับความเหมาะสม [….] 
ภาษาที่ใช้              [….] 

ชื่อรายการ : ……………….
ประเภทรายการ       [….] 
ระดับความเหมาะสม [….] 
ภาษาที่ใช้              [….] 

ชื่อรายการ : ……………….
ประเภทรายการ       [….] 
ระดับความเหมาะสม [….] 
ภาษาที่ใช้              [….] 

ชื่อรายการ : ……………….
ประเภทรายการ       [….] 
ระดับความเหมาะสม [….] 
ภาษาที่ใช้              [….] 

ชื่อรายการ : ……………….
ประเภทรายการ       [….] 
ระดับความเหมาะสม [….] 
ภาษาที่ใช้              [….] 

หมายเหต ุ: ให้กรอกข้อมูลโดยการนําเอารหัสไปกรอกใน [….] ให้ครบถ้วน 
 
รหัส ประเภทรายการ ระดับความเหมาะสม ภาษาที่ใช้ 
๐๑ รายการข่าวสาร ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันหรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงที่เปน็ประเด็นสาธารณะและเป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบรายการข่าว เล่าข่าว และวิเคราะห์ข่าว รายการสนทนาปัญหาเหตุการณ์ปัจจุบัน และรวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่มีความคิดเห็นโต้แย้งกันในสังคม ประเด็นทางการเมืองทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ ซึ่งไม่รวมเนื้อหา
ที่เป็นเรื่องบันเทงิ                                                                                                                                                                     
รายการข่าว ได้แก่ รายการที่นําเสนอเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งให้เห็นองค์ประกอบในเชิงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ในแง่ของใคร ทําอะไร หรือเกิดอะไรขึ้น 
ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร และผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าว โดยอยู่บนพื้นฐานทางจริยธรรมด้านวารสารศาสตร์                                                            
รายการเล่าข่าว ได้แก่ รายการที่นําเนื้อหาขา่วมาเล่าให้ผู้รับชมหรือผู้รับฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยยึดโยงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เปน็ข่าว ซึ่งจะต้องปราศจาก
อคติหรือความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ดําเนินรายการ ทั้งนี้ โดยให้อยู่บนพื้นฐานทางจริยธรรมด้านวารสารศาสตร์                                                          
รายการวิเคราะห์ขา่ว ได้แก่ รายการที่นําเสนอข่าวด้วยการเจาะลึกข้อมูล การตรวจสอบถึงที่มา องค์ประกอบของปัญหา หรือปรากฏการณ์ที่เป็นข่าวอย่างรอบด้าน
และลุ่มลึก เพื่อเป็นฐานสําหรับความเข้าใจและการอภิปรายอย่างมีเหตุมีผลในประเด็นข่าวดังกล่าวโดยให้อยู่บนพื้นฐานทางจริยธรรมด้านวารสารศาสตร์       
รายการสนทนาปัญหาเหตุการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ รายการที่มีการนําเสนอข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันผ่านการสนทนาระหว่างผู้ดําเนินรายการและผู้ที่เป็นแขกรับเชิญ
ในรายการ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์หรือปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาและแสวงหา
ทางออกที่เป็นไปได้ โดยให้อยู่บนพื้นฐานทางจริยธรรมด้านวารสารศาสตร์ 

ป ภาษาราชการ 
ด ภาษาไทยท้องถิ่น 
ท ภาษาต่างประเทศ 

น๑๓  
น๑๘ 
ฉ 
 



รหัส ประเภทรายการ ระดับความเหมาะสม ภาษาที่ใช้ 
๐๒ รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

รูปแบบการปกครองและระบบสังคมที่ให้หลักประกันพื้นฐานสําหรับสิทธิเสรีภาพ โดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงออก สิทธิทางการเมือง สิทธิพลเมือง  
สิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ทั้งที่ผ่านการเลือกตั้งและการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน การกระจายอํานาจส่วนท้องถิ่น ธรรมาภิบาล
ขององค์กรภาครัฐ และองค์กรอิสระ และการสร้างความเท่าเทียมในสังคม และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  

๐๓ รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมค่านิยม การประพฤติปฏิบัติที่ดีงามและสํานึกเกี่ยวกับความถูกและผิดบนบรรทัดฐานและมาตรฐานทางพฤติกรรมที่เหมาะสมและ   
เป็นที่ยอมรับของสังคม หรือเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานด้วยฝีมือและทักษะเฉพาะ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมวิถีการดําเนินชีวิตและการแสดงออกผ่านภาษา ดนตรี 
วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครการแสดงพื้นบ้านและวัฒนธรรมนิยม เป็นต้น 

๐๔ รายการให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการในการจัดสรรทรัพยากร การผลิต การจําหน่ายจ่ายแจก การบริโภค และการใช้สอยสิ่งต่างๆ ในสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มคนในสังคม ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในด้านต่างๆ การสร้างความพร้อมและเสริมศักยภาพให้คนในสังคม ทั้งใน
ด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา จิตใจ คุณธรรม การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตในสังคมในทุกขั้นตอนของชีวิต การให้ความสําคัญและตระหนักถึงคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ อาทิ ป่าไม้  สัตว์ป่า อากาศ ดิน น้ํา แร่ธาตุ เป็นต้น 

๐๕ รายการเด็กและเยาวชน ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในระบบวิธีคิด ความรู้ในเรื่องวิชาการ ตลอดจนความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ 
การพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม การเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต การเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจ และชื่นชมความหลากหลายในสังคม หรือการพัฒนาความสัมพันธ์
ของคนในครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งต้องไม่มีเนื้อหาที่แสดงออกถึงพฤติกรรมด้านความรุนแรง เรื่องทางเพศ และภาษา 

๐๖ รายการท้องถิ่น ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและความสามารถหรือศักยภาพของท้องถิ่น เปิดโอกาสให้คนในสังคมหรือท้องถิ่น
ได้แสดงออก และอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการนําเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น และการนําประเด็นปัญหาในท้องถิ่นมาถกเถียงเพื่อหาทางออก 

๐๗ รายการวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต กระบวนการ
ที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ การใช้เหตุผลและการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ เทคโนโลยี นวัตกรรม การเสริมสร้างภาวะที่สมบูรณ์ 
ทั้งทางร่างกายและจิตใจของคนในสังคม ตลอดจนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออํานวยไปสู่ภาวะดังกล่าว 

 



 
รหัส ประเภทรายการ ระดับความเหมาะสม ภาษาที่ใช้ 
๐๘ รายการกีฬา ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเภทของกีฬา ส่งเสริม พัฒนาการเล่นกีฬาและการออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี 

รวมทั้งส่งเสริมการมีน้ําใจนักกีฬาและการเคารพกติกา และให้รวมถึงรายการถ่ายทอดกีฬาและรายการปกิณกะเกี่ยวกับกีฬา 
  

๐๙ รายการข่าวสารและบันเทิง ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนําเสนอเนื้อหาอันผสมผสานกันระหว่างรายการข่าวสารและรายการที่ให้ความสําราญและ
ความเพลิดเพลิน และรวมถึงประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ เช่น ข่าวดารา ข่าวบันเทิง เป็นต้น 

๑๐ รายการบันเทิง ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความสําราญ ความเพลิดเพลิน ความพึงพอใจแก่ผู้รับชม ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบเกมโชว์ ทอล์คโชว์ หรือ   
วาไรตี้ แต่ไม่รวมถึงรายการที่ขายสินค้าและบริการ 

๑๑ รายการพิเศษ ได้แก่ รายการที่ไม่ได้ปรากฏในผังรายการตามปกติซึ่งอาจเป็นการสร้างขึ้น หรือถ่ายทอดออกอากาศจากเหตุการณ์จริงก็ได้ หรืออาจออกอากาศเป็น
วาระที่ไม่ต่อเนื่อง 

๑๒ รายการเพลง ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนําเสนอภาพและเสียงอันเกิดจากเครื่องดนตรี เสียงร้อง ในจังหวะ ทํานองและการเรียบเรียงที่แสดงออกถึง
สุนทรียะและอารมณ์    

๑๓ รายการภาพยนตร์ ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนําเสนอภาพและเสียง หรือภาพเพียงอย่างเดียว ซึ่งสามารถนํามาฉายให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวอย่าง
ต่อเนื่องเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ หรือเป็นการแสดงหรือสร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้สร้างก็ได้ 

๑๔ รายการตลก ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนําเสนอเนื้อหาอันน่าขบขัน ชวนหัว และเบาสมอง 

๑๕ รายการละคร ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนําเสนอเรื่องราวผ่านตัวละครอันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ ความขัดแย้ง และธรรมชาติของมนุษย์ โดยใช้   
การแสดงและบทสนทนา 

๑๖ รายการภาพยนตร์สารคดี ได้แก่ รายการภาพยนตร์ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริง หรือประวัติศาสตร์ ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยอาศัยแหล่งข้อมูลทางเอกสารหรือแหล่งข้อมูลบุคคลที่เป็นทางการ วิชาการ หรือสามารถตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือได้ 
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