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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ให้เข้าถึง
หรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ดําเนินการ
ให้คนพิการสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับ
บุคคลทั่วไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๑๓) มาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๒
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๗ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๓
มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึง
หรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้
และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อ บัง คับหรือ คํา สั่งอื่นใด ในส่ว นที่มีกําหนดไว้แล้ ว
ในประกาศนี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“การให้บริการโทรทัศน์” หมายความว่า การให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการ
ไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมและรับฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถี่
ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน
หรือการให้บริการอื่นทํานองเดียวกันที่คณะกรรมการกําหนดให้เป็นกิจการโทรทัศน์
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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“ผู้ได้รับการแบ่งเวลาให้ดําเนินรายการ” หมายความว่า ผู้ผลิตรายการหรือนํารายการเผยแพร่ผ่าน
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของผู้รับใบอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดําเนินรายการ
“ผู้รับใบอนุญาตให้บริการแบบประยุกต์” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการแบบประยุกต์
ประเภทการให้บริการข้อมูล ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยกําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับใบอนุญาตให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕
“ผังรายการ” หมายความว่า ข้อมูลแสดงวันและเวลาออกอากาศรายการสําหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์
“รายการ” หมายความว่า เนื้อหาที่ผลิตขึ้นเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่มิใช่โฆษณา โดยผลิตขึ้นเอง
หรือจัดหาจากผู้อื่น
“คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือเข้าไป
มีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ
อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญาและการเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ
และมีความจําเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภท และหลักเกณฑ์
ที่รฐั มนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกําหนด
“บริ ก ารล่ามภาษามื อ ” หมายความว่ า บริก ารโทรทั ศ น์ที่ จั ดให้ มีการบรรยายด้ วยภาษามื อ
ในช่ ว งเวลาเดี ย วกั บ ที่ ร ายการมี เ สี ย งพู ด หรื อ เสี ย งประกอบเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ค นพิ ก ารทางการได้ ยิ น
หรือสื่อความหมาย เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้น
“บริการคําบรรยายแทนเสียง” หมายความว่า บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคําบรรยายเป็นอักษรวิ่ง
หรือตัวอักษร สัญลักษณ์ ภาพ หรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูด
หรือเสียงประกอบเกิดขึ้น และผู้รับชมสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ เพื่อให้
คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์
ได้มากขึ้น
“บริการเสียงบรรยายภาพ” หมายความว่า บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคําบรรยายภาพด้วยเสียง
หรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยาย
ตามปกติ เพื่อให้คนพิการทางการเห็น หรือผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาเข้าถึงหรือรับรู้ และใช้ประโยชน์
จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้น
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“รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ” หมายความว่า รายการข่าวสาร
รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม
ศิลปะ วัฒนธรรม รายการให้ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
“องค์กรแต่ละประเภทความพิการ” หมายความว่า องค์กรคนพิการแต่ละประเภทที่เป็นองค์กร
สมาชิกระดับชาติตามประเภทความพิการที่ได้แจ้งชื่อไว้กับสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ
“ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้น และคาดหมายได้ว่า
เหตุดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายในชีวิต ทรัพย์สิน สิทธิ หรือเสรีภาพของประชาชนในวงกว้าง
และให้หมายถึงสาธารณภัยต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
“สํานักงาน กสทช.” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หมวด ๑
มาตรการพื้นฐาน
ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง เสียง บรรยายภาพ
และบริการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนดในรายการที่ออกอากาศประเภทข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ โดยผู้รับใบอนุญาตต้องจัดบริการดังกล่าวให้สอดคล้อง เหมาะสมกับรูปแบบของแต่ละรายการ
โดยอย่างน้อยต้องมีสัดส่วน ดังนี้
(๑) บริการล่ามภาษามืออย่างน้อยร้อยละ ๕ ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต และต้องจัดให้มีเพิ่มขึ้นจนถึงร้อยละ ๙
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในภาคผนวก ซึ่งเมื่อรวมเวลาที่จัดให้มีบริการดังกล่าวตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้ว
ต้องไม่น้อยกว่าหกสิบนาทีต่อวัน
(๒) บริการคําบรรยายแทนเสียงอย่างน้อยร้อยละ ๔๐ ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต และต้องจัดให้มีเพิ่มขึ้นจนถึง
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ร้อยละ ๖๐ ภายในระยะเวลาที่กําหนดในภาคผนวก ซึ่งเมื่อรวมเวลาที่จัดให้มีบริการดังกล่าวตลอดทั้งวัน
เฉลี่ยแล้วต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบนาทีต่อวัน
(๓) บริการเสียงบรรยายภาพอย่างน้อยร้อยละ ๕ ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสาร หรือสาระ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต และต้องจัดให้มีเพิ่มขึ้นจนถึง
ร้อยละ ๑๐ ภายในระยะเวลาที่กําหนดในภาคผนวก ซึ่งเมื่อรวมเวลาที่จัดให้มีบริการดังกล่าวตลอดทั้งวัน
เฉลี่ยแล้วต้องไม่น้อยกว่าหกสิบนาทีต่อวัน
ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการโทรทัศน์ตาม (๑) (๒) และ (๓) อย่างน้อยตามสัดส่วน
และระยะเวลาที่กําหนดในภาคผนวก แนบท้ายประกาศนี้ หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการ
อาจกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีบริการอื่นใดนอกเหนือจากบริการโทรทัศน์ ตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมก็ได้
ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๖ การคิดสัดส่วนรายการที่จัดให้มีบริการตามข้อ ๕ ในกรณีที่รายการใดมีการออกอากาศซ้ํา
ให้คิดคํานวณเฉพาะการออกอากาศครั้งแรกเท่านั้น
ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงประเภทบริการตามข้อ ๕ ในผังรายการที่เสนอต่อคณะกรรมการ
ก่อนเริ่มให้บริการ หรือก่อนทําการเปลี่ยนแปลงผังรายการแล้วแต่กรณี
ข้อ ๘ มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบรายการ
กับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๙ การให้บริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ ต้องกระทําโดยล่ามภาษามือที่ได้
จดแจ้งเป็นล่ามภาษามือตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยบริการล่ามภาษามือตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมีระดับ
ความรู้ความสามารถของการเป็นล่ามภาษามือตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๑๐ การให้บริการโทรทัศน์ที่มีบริการเสียงบรรยายภาพต้องกระทําโดยวิธีการจัดช่องสัญญาณ
เสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกัน
ข้อ ๑๑ ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ต้องให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตที่จัดให้มีบริการโทรทัศน์
ตามข้อ ๕ ในช่องรายการของผู้รับใบอนุญาตผ่านโครงข่ายได้โดยตรงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการเปลี่ยน
ดัดแปลง หรือตัดทอน บริการดังกล่าว
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้รับใบอนุญาตดําเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉิน
และต้ อ งจั ด ให้ มี บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ ที่ มี บ ริ ก ารล่ า มภาษามื อ คํ า บรรยายแทนเสี ย ง เสี ย งบรรยายภาพ
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ตามความเหมาะสมเพิ่มเติมในรายการที่เป็นการออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบด้วย
เพื่อประโยชน์ของคนพิการในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้ทันท่วงที
หมวด ๒
มาตรการส่งเสริม
ข้อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญาตที่จัดให้มีบริการโทรทัศน์ตามข้อ ๕ ในรายการที่ออกอากาศมีสัดส่วน
เกินกว่าที่กําหนดในมาตรการพื้นฐานมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดมาตรการส่งเสริมเป็นพิเศษในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต จัดให้มี
บริการคําบรรยายแทนเสียง หรือเสียงบรรยายภาพ หรือทั้งสองบริการ สําหรับรายการที่ออกอากาศในช่วงเวลา
ที่มีจํานวนผู้รับชมสูง
ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ให้บริการผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจขอรับการส่งเสริม
และสนับสนุนจากกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๑๔ การส่งเสริมและสนับสนุนผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนด
ราคาตลาดที่เหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนใช้ประกอบการพิจารณา เสนอความเห็น
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ข้อ ๑๕ ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุน ตามหมวดนี้
จะต้องจัดทําและเสนอแผนการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คําบรรยาย แทนเสียง
เสียงบรรยายภาพ ตามมาตรการส่งเสริมต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบล่วงหน้าหกสิบวัน
ก่อนเริ่มต้นปีปฏิทิน หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบแผนการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้ผู้รับใบอนุญาตรายดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุน โดยคณะกรรมการ
นําส่งข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติต่อไป
ผู้รับใบอนุญาตให้บริการแบบประยุกต์ และผู้ได้รับการแบ่งเวลาให้ดําเนินรายการ อาจขอรับ
การส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนด้วยก็ได้ โดยจัดทําแผนการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ ตามมาตรการ
ส่งเสริมรวมกับแผนการจัดให้มีบริการตามมาตรการส่งเสริมของผู้รับใบอนุญาตที่ตนใช้บริการ
ข้อ ๑๖ การขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนตามข้อ ๑๕ ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการจัดให้มีบริการตามมาตรการส่งเสริมอย่างชัดเจนและครบถ้วน โดยอย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
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(๑) ประเภทรายการและรูปแบบบริการที่จะขอรับการส่งเสริม และระยะเวลาในการให้บริการ
(๒) แนวทางในการดําเนินงานเพื่อจัดให้มีบริการ
(๓) แนวทางการมีส่วนร่วม การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อรายการที่เลือกนํามาขอรับ
การส่งเสริมจากองค์กรแต่ละประเภทความพิการที่เกี่ยวข้อง
(๔) ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีบริการที่จะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุน
(๕) แนวทางการประเมินผล
ข้อ ๑๗ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น จากกองทุ น อาจเสนอขอแก้ ไ ข
ปรับปรุงแผนการจัดให้มีบริการตามมาตรการส่งเสริมต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบได้
โดยจะต้องแสดงเหตุผล ความจําเป็น และมูลค่าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ การดําเนินการ
ขอแก้ไข ปรับปรุงแผนการจัดให้มีบริการดังกล่าวให้นําข้อ ๑๓ - ๑๖ มาบังคับใช้ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ การขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การใช้จ่ายเงิน การติดตาม และการประเมินผลเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ข้อ ๑๙ องค์กรแต่ละประเภทความพิการอาจเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อขอให้มี
แผนการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง และเสียง
บรรยายภาพ ในรายการที่ออกอากาศให้มีสัดส่วนเกินกว่าที่กําหนดในมาตรการพื้นฐานก็ได้
หมวด ๓
การกํากับดูแล และประเมินผล
ข้อ ๒๐ ให้ผู้รับใบอนุญาตรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรแต่ละประเภทความพิการ องค์กร
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ในการจัดให้มีบริการที่เหมาะสมตามมาตรการพื้นฐาน และมาตรการส่งเสริมเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการ
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้พิการให้เข้าถึงหรือรับรู้ และใช้ประโยชน์ จากรายการ
ในกิจการโทรทัศน์ องค์กรแต่ละประเภทความพิการ องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอาจเสนอความคิดเห็น
หรือความต้องการในการเลือกรับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการแบบใดก็ได้ตามประกาศฉบับนี้ ต่อสํานักงาน
กสทช. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีบริการในรายการที่ตรงตามความต้องการของคนพิการ
ซึ่งรวมถึงประเภทบริการ ช่วงเวลาในการจัดให้มีบริการ ประเภทรายการที่ต้องการให้มีบริการ และคุณภาพ
ของบริการด้วย
ข้อ ๒๑ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ร ายการที่ มี บ ริ ก ารล่ า มภาษามื อ
คําบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ให้สาธารณะทราบเป็นการทั่วไป โดยอาจประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องรายการของผู้รับใบอนุญาตก็ได้ โดยไม่ให้ถือการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นการโฆษณา
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ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงสัญลักษณ์ เสียงประกอบ ให้ผู้ใช้บริการทราบว่ารายการที่
จะออกอากาศเป็นเป็นรายการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ
แล้วแต่กรณีตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทําและรายงานผลการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการ
ล่ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ เสนอต่อคณะกรรมการเป็นรายปี โดยให้จัดส่ง
พร้อมกับผังรายการประจําปี ซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) รายละเอียดประเภทรายการและรูปแบบบริการที่ได้ให้บริการ
(๒) สัดส่วนที่ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีบริการตามข้อ ๕
(๓) รายงานการรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรแต่ละประเภทความพิการที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง
(๔) หลักฐานการออกอากาศตามความจําเป็นหรือที่คณะกรรมการร้องขอ
ข้อ ๒๔ ให้สํานักงาน กสทช. จัดให้มีการประเมินคุณภาพการให้บริการตามที่ผู้รับใบอนุญาต
รายงาน โดยให้องค์กรแต่ละประเภทความพิการที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน คุณภาพการให้บริการ
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๒๕ คณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารกองทุนอาจใช้รายงานผลการจัดให้มีบริการ
ตามข้อ ๒๓ และผลการประเมินคุณภาพการให้บริการตามข้อ ๒๔ ประกอบการพิจารณาส่งเสริม
และสนับสนุนจากกองทุนให้แก่ผู้รับใบอนุญาตก็ได้
ข้อ ๒๖ กรณีผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
จากกองทุนถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้สิทธิการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนสิ้นสุดลงด้วย
ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่า ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนจากกองทุนไม่ดําเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการตามมาตรการส่งเสริมที่แจ้งไว้โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร คณะกรรมการอาจพิจารณาเสนอให้ยกเลิกการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนได้
ในกรณีที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกยกเลิกการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุน ให้ผู้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนดังกล่าวส่งคืนเงินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากกองทุนตามจํานวนที่เหลืออยู่ พร้อมรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายที่ได้ดําเนินการไปแล้วให้สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบด้วย เว้นแต่ กรณีที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
หรือถูกยกเลิกการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนเนื่องจากผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
กระทําการโดยทุจริต ให้คืนเต็มจํานวนที่ได้รับจากกองทุน
ข้อ ๒๗ ผู้ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น จากกองทุ น ต้ อ งจั ด ทํ า แผนและรายงานผล
ความก้าวหน้าของการดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การใช้จ่ายเงิน การติดตาม และการประเมินผลเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะด้วย

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๓๕ ง

๑๙

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

หมวด ๔
บทกําหนดโทษ
ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต หรือ ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติ
ตามประกาศฉบับนี้ ให้มีโทษตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศได้เนื่องจากมีเหตุหรือข้อจํากัด
ทางเทคนิคซึ่งเกิดจากความจุของโครงข่ายโทรทัศน์ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดําเนินการตามประกาศนี้ ผู้รับใบอนุญาต
ต้องจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คําบรรยายเป็นอักษรวิ่ง หรือคําบรรยายเป็นเสียง
ในเวลาออกอากาศแล้วแต่กรณีอย่างน้อยวันละหกสิบนาทีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และเมื่อ
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับแล้ว ๑ ปี ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ
คําบรรยายเป็นอักษรวิ่ง และคําบรรยายเป็นเสียงในเวลาออกอากาศรวมกันอย่างน้อยวันละหกสิบนาที
เมื่อประกาศนี้มีผลใช้บังคับแล้ว ๒ ปี ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการ
ล่ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ตามมาตรการพื้นฐานอย่างน้อย ตามสัดส่วน
และระยะเวลาที่กําหนดในข้อ ๕ และภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้ สําหรับการดําเนินการจัดให้มีบริการ
โทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ตามมาตรการส่งเสริม
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๓๐ ในปีแรกที่มีการดําเนินตามประกาศนี้ และยังไม่มีรายงานผลการจัดให้มีบริการโทรทัศน์
ที่มีบริการล่ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ตามข้อ ๒๓ และผลการประเมิน
คุณภาพการจัดให้มีบริการตามข้อ ๒๔ คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกองทุนอาจพิจารณา
ส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนได้ตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ภาคผนวก
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์
-------------------------------การส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องคนพิ ก ารให้ เ ข้ า ถึ ง หรื อ รั บ รู้ และใช้ ป ระโยชน์ จ าก
รายการของกิ จ การโทรทั ศ น์ ต ามมาตรการพื้ น ฐาน ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งจั ด ให้ มี บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ ที่ มี
บริ การล่ามภาษามื อ คํ าบรรยายแทนเสียง และเสี ยงบรรยายภาพ ตามสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสาร
หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ดังนี้
ประเภทบริการ
บริการล่ามภาษามือ
(ร้อยละ)
บริการคําบรรยายแทนเสียง
(ร้อยละ)
บริการเสียงบรรยายภาพ
(ร้อยละ)

ปีที่ ๑
๕

ปีที่ ๒
๕

ปีที่ ๓
๗

ปีที่ ๔
๗

ปีที่ ๕
๙

๔๐

๔๐

๕๐

๕๐

๖๐

๕

๕

๗

๗

๑๐

ทั้ ง นี้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งจั ด ให้ มี บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ ที่ มี บ ริ ก ารล่ า มภาษามื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า
หกสิ บ นาที ต่ อ วั น บริ ก ารคํ า บรรยายแทนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ นาที ต่ อ วั น และบริ ก าร
เสียงบรรยายภาพไม่น้อยกว่าหกสิบนาทีต่อวัน

