
แนวทางการจดัท าแผนขั้นตอนการปฏิบัตหิน้าที่ของผู้ประกอบกิจการ
และแนวทางปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

ปฏิบัติงานของผู้ประกอบกจิการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ในกรณี
เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน

จัดท าโดย 
ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง

ส านักงาน กสทช.







หลักการและเหตุผล

• เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน

• มุ่งหมายให้ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่จ าเป็นต่อการเตรียมพร้อม เพื่อป้องกัน แก้ไขและบรรเทาเหตุภัยพิบัติ
หรือเหตุฉุกเฉิน

• การน าเสนอข่าวสารหรือข้อมูลต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือไดแ้ละไม่ก่อให้เกดิ
ความต่ืนตระหนกกับประชาชน



ลักษณะส าคัญของประกาศ 

• แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์จะต้องมีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างทันท่วงที ทั้ง
ก่อน ขณะเกิดเหตุและหลังจากเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉนิ และจะต้อง
ระมัดระวังไม่กอ่ให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน



ความหมายของภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน

ภัยพิบัติหรือ
เหตุฉุกเฉิน

เหตุใดๆ อันอาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้น และคาดหมาย
ได้ว่าเหตุดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย            

ในชีวิต ทรัพย์สิน สิทธิ หรือเสรีภาพของประชาชน
ในวงกว้าง

สาธารณภัยต่างๆ ตาม กฎหมายว่าด้วยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาด
มนุษย์

โรคระบาด
สัตว์

การระบาด
ศัตรูพืช

ภัยทาง
อากาศ

การก่อ
วินาศกรรม

ภัยอื่นๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสาธารณะ ซึ่ง
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ ชีวิต ร่างกาย 

ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ



แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

แหล่งข้อมูล
ที่เชื่อถือได้

แหล่งที่มาของข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงที่มี
ความน่าเชื่อถือ  
และสามารถใช้

สาระส าคัญ              
ของข้อมูลหรือ

ข้อเท็จจริงเพื่อแจ้ง
ข่าวหรือเตือนภัย

เกี่ยวกับภัยพิบัติหรือ
เหตุฉุกเฉินให้

ประชาชนทราบ

ส านักนายกรัฐมนตรี  

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 

กรมอุตุนิยมวิทยา 

กรมทรัพยากรธรณี 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

กสทช.

จังหวัดโดยผู้ว่าฯ และ กทม.

กองทัพไทย/กองทัพบก/เรือ/อากาศ/ต ารวจ

หน่วยงานที่รัฐบาลจัดต้ังขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายเพือ่ท า
หน้าที่ระงับยับยั้งภยัพิบตัิหรือเหตุฉุกเฉิน

หน่วยงานที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นแหล่งขอ้มลูที่เชื่อถือได้



หลักการทั่วไปของประกาศฯ

ผู้ประกอบกิจการทุกรายมีหน้าที่ต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางและ

ขั้นตอนที่ก าหนดในประกาศฯ

 เมื่อมีภัยพิบัติหรือ
เหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น  

 โดยให้ด าเนินการตามที่รัฐบาลร้องขอ
หรือตามแผนขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่

ของผู้ประกอบกิจการ

แนวทางและขั้นตอน 
๓ ระยะ (ก่อน/ขณะ/

หลังเกิดเหตุ) 

ผู้ประกอบกิจการ
จะต้องจัดท าและส่ง
ให้ กสทช. ภายใน 
๓๐ วัน นับตั้งแต่

วันที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการฯ



แนวทางและขั้นตอนการด าเนินงานกรณเีกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน



แนวทางการจัดท าแผนขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ฯ
ข้อ ข้อก าหนด อ้างองิ

1 มีการก าหนดชื่อ โทรศัพท์ โทรสาร email ที่อยู่ของผู้ประสานงานอย่างชัดเจน  (และมีชื่อส ารอง) ข้อ 5

2 มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านการรับหรือแสวงหาข้อมูลหรือข้อเทจ็จริง (เช่น แหล่งข้อมลูที่

เชื่อถือได้ และมกีารจ าแนกข้อมูลว่าเป็นการแจ้งเพื่อทราบ เฝ้าระวัง หรือเตือน)

ข้อ 6

3 มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านการออกอากาศ (ทางเสียง ทางภาพ ทางตัวอักษร หรือวธิีอืน่ๆ) ข้อ 7

4 แผนขั้นตอนไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ เงือ่นไขใบอนุญาต และมีการทบทวนแผนทุกปี ข้อ 8

5 มีผู้รับผิดชอบในการควบคุมการออกอากาศที่ชัดเจนและแนวทางในการใช้ดุลยพินิจในการตัด/

เชื่อม/เปลีย่นแปลง สญัญาณการออกอากาศ

ข้อ 9 และข้อ 10  

6 กิจการโทรทัศน์จะต้องมีตัวอักษรวิ่งเป็นอย่างน้อยและข้อมูลแจ้งเตอืนภัยห้ามแสดงความคิดเห็น ข้อ 11 วรรคแรก

7 การรายงานข้อมูลในลักษณะการถ่ายทอดภาคสนามหรือโทรศัพท์มีแนวปฏิบัติเกีย่วกับการบันทึก

และแสดงชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์

ข้อ 11 วรรค 3

8 มีแนวปฏิบัติการตัดการออกอากาศ ในกรณีที่การออกอากาศอาจท าให้สร้างความตระหนกตกใจ

แก่ประชาชน

ข้อ 11 วรรค 4

9 มีหลักจรรยาบรรณในการน าเสนอหรือรายงานภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ข้อ 12

10 มีแนวทางการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานจากผู้ร้องขอให้ออกอากาศ ผังรายการกรณีภัยพิบัติ 

หรือ หนังสือขอความร่วมมือจากภาครัฐ หรือเอกชน

ข้อ 14



กรอบแนวทางจัดท าแผน (Action plan) : ๑

๑. มีการก าหนดชื่อ โทรศัพท์ โทรสาร email ที่อยู่ของผู้ประสานงานอย่างชัดเจน  (และมีชื่อส ารอง)
 

แนวทาง

๑.๑ ผู้ประกอบกิจการฯ ต้องก าหนดบุคคลท าหน้าที่ประสานงานและผู้ประสานงานส ารอง กับ กสทช. 
รัฐบาล หรือหน่วยงานรัฐอื่นๆ ในกรณีเกิดภัยพิบัติ
๑.๒ ผู้ประสานงานจะต้องสามารถติดต่อประสานงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๑.๓ ผู้ประกอบกิจการฯ ต้องจัดหาเครื่องมือสื่อสารที่จ าเป็น และก าหนด เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร 
และ email หรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

วิธีการ



กรอบแนวทางจัดท าแผน (Action plan) : ๒

๒. มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านการรับหรือแสวงหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
 

แนวทาง

๒.๑ ผู้ประกอบกิจการฯ ต้องก าหนดแหล่งข้อมูล (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ต าแหน่งและหน่วยงาน) และมีการ
จ าแนกเป็นความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ  
๒.๒ ผู้ประกอบกิจการฯ ต้องจ าแนกข้อมูลส าหรับข่าวสารอย่างชัดเจน ๓ ระดับ ได้แก่
      - ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง “เพื่อทราบ” (Advisory)
      - ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง “เพื่อการเฝ้าระวัง” (Watch) 
      - ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง “เพื่อการแจ้งเตือน” (Warning) 

วิธีการ
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14ที่มา : ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ, http://www.ndwc.go.th/
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กรอบแนวทางจัดท าแผน (Action plan) : ๓

๓. มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านการออกอากาศ 
 

แนวทาง

๓.๑ ผู้ประกอบกิจการฯ ต้องเตรียมความพร้อมด้านการออกอากาศ เช่น
      - ทางเสียง ไดแ้ก่ การอ่านค าแถลงการณ์ การบรรยายข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ เป็นต้น 
      - ทางภาพ ได้แก่ ภาพหนังสือแถลงการณ์ ภาพล่ามภาษามือ เป็นต้น
      - ทางตัวอักษร ได้แก่ ตัวอักษรวิ่ง  
      - วิธีอ่ืนๆ เช่น สัญลักษณ์หรือสีตามมาตรฐานที่หน่วยงานรัฐก าหนด เช่น สีเหลือง (แจ้งข่าว) สีส้ม 
(เฝ้าระวัง) สีแดง (แจ้งเตือน) สีฟ้า (ยกเลิกสถานการณ์)

วิธีการ



กรอบแนวทางจัดท าแผน (Action plan) : ๔

๔. แผนขั้นตอนฯ มีความชัดเจนไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ เงื่อนไขใบอนุญาต และมีการทบทวน
แผนทุกปี  

 

แนวทาง

๔.๑ แผนขั้นตอนมีการก าหนดหน้าที่ของผู้รบัผิดชอบตา่งๆ ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และ
ภายหลังเกิดเหตุ รวมถึงการแจ้งยกเลิกสถานการณ์ ของสถานีอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้จริง
๔.๑ การจัดท าแผนขั้นตอนฯ จะต้องไม่มีขั้นตอนหรือวิธีการที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย ประกาศ 
ระเบียบ หรือเงื่อนไขใบอนุญาตฯ และนอกจากนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อจะต้องไม่เป็นการขัดค าสั่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและบรรเทาเหตุภัยพิบัติ
๔.๒ ผู้ประกอบกิจการฯ ต้องมีการก าหนดแนวทางในการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ า
ทุกปี เพื่อให้มีความสอดคล้องกบัหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการ



กรอบแนวทางจัดท าแผน (Action plan) : ๕

๕. มีผู้รับผิดชอบในการควบคุมการออกอากาศที่ชัดเจนและแนวทางในการใช้ดุลยพินิจในการตัด/เชื่อม/
เปลี่ยนแปลงสัญญาณการออกอากาศ

 

แนวทาง

๕.๑ ผู้ประกอบกิจการฯ ต้องมีขั้นตอนและกระบวนการการด าเนินการตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงาน
ของรัฐร้องขออย่างชัดเจน
๕.๑ ผู้ประกอบกิจการฯ ต้องก าหนดรายชื่อผู้อ านวยการสถานีหรือผู้รับผิดชอบในการควบคุมการ
ออกอากาศ
๔.๒ ผู้ประกอบกิจการฯ ต้องมีแนวทางในการใช้ดุลยพินิจในการตัดสัญญาณจากผังรายการที่
ออกอากาศอยู่ เพื่อเข้าสู่การออกอากาศแจง้ข่าวหรือเตือนภัย 

วิธีการ



กรอบแนวทางจัดท าแผน (Action plan) : ๖

๖. กิจการโทรทัศน์จะต้องมีตัวอักษรวิ่งเป็นอย่างน้อย และข้อมูลการเตือนภัยห้ามแสดงความคิดเห็น 

 

แนวทาง

๖.๑ เมื่อเกิดภัยพิบตัิหรือเหตุฉุกเฉิน การรายงานข่าวในโทรทศัน์จะต้องก าหนดให้มีตัวอักษรวิ่ง (ควรมี
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)
๖.๒ การรายงานข้อมูลในลักษณะ“การเตือนภัย” ต้องห้ามแสดงความคิดเห็น เว้นแต่ความคิดเห็นจาก
เจ้าหน้าที่รัฐ หรือนักวิชาการ ที่ได้มีการก าหนดไว้ในแผน

วิธีการ



กรอบแนวทางจัดท าแผน (Action plan) : ๗

๗. การรายงานข้อมูลในลักษณะการถ่ายทอดภาคสนามหรือโทรศัพท์มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการบันทึกและ
แสดงชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์

 

แนวทาง

๗.๑ ในกรณีมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือการถ่ายทอดสดจากผู้สื่อข่าวในท้องที่ เจ้าหน้าที่ หรือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ประกอบกิจการฯ ต้องมีแนวทางในการบันทึกชื่อของผู้ใหข้้อมูล

๗.๒ ผู้ประกอบกิจการฯ จะต้องจัดให้มีการบันทึกรายการที่ได้ออกอากาศไปแล้ว และเก็บรักษาไว้เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบได้ (มาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑)

วิธีการ



กรอบแนวทางจัดท าแผน (Action plan) : ๘

๘. มีแนวปฏิบัติการตัดการออกอากาศ ในกรณีที่การออกอากาศอาจท าให้สร้างความตระหนกตกใจแก่
ประชาชน

 

แนวทาง

๘.๑ ผู้ประกอบกิจการฯ ต้องก าหนดรายชื่อผู้อ านวยการสถานีหรือผู้รับผิดชอบในการควบคุมการ
ออกอากาศ

๘.๒ ผู้ประกอบกิจการฯ ต้องมีแนวทางในการใช้ดุลยพินิจในการตัดสัญญาณการออกอากาศ ที่อาจท า
ให้ตื่นตระหนกตกใจแก่ประชาชน

วิธีการ



กรอบแนวทางจัดท าแผน (Action plan) : ๙

๙. มีหลักจรรยาบรรณในการน าเสนอหรือรายงานภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน

 

แนวทาง

๙.๑ ผู้ประกอบกิจการฯ ต้องมีหลักจรรยาบรรณในการน าเสนอหรือรายงานข่าวเหตุภัยพิบัติ เช่น การ
ไม่น าเสนอภาพผู้เสียชีวิต การไม่น าเสนอข่าวที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนหรืออ้างอิงได้ (ข่าวลือ) เป็นต้น  
๙.๒ จรรยาบรรณ จะต้องมีลักษณะครอบคลุมถึงผู้ทีท่ าหน้าที่ในการรายงานข่าว เช่น ผู้รายงานข่าว 
ช่างภาพ ช่างเทคนิคตัดต่อ  เป็นต้น

 

วิธีการ



กรอบแนวทางจัดท าแผน (Action plan) : ๑๐

๑๐.มีแนวทางการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานจากผู้ร้องขอให้ออกอากาศ ผังรายการกรณีภัยพิบัติ หรือ 
หนังสือขอความร่วมมือจากภาครัฐ หรือเอกชน

 

แนวทาง

๑๐.๑ ผูป้ระกอบกิจการฯ ต้องแนวทางการเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ผงัรายการการ
ออกอากาศ หรือ หนังสือขอความร่วมมือต่างๆ เพื่อให้ กสทช. สามารถตรวจสอบถึงการใช้อ านาจของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการด าเนินการของสถานี

 

วิธีการ



แนวทางการจัดท าแผนขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ฯ
ข้อ ข้อก าหนด อ้างองิ

1 มีการก าหนดชื่อ โทรศัพท์ โทรสาร email ที่อยู่ของผู้ประสานงานอย่างชัดเจน  (และมีชื่อส ารอง) ข้อ 5

2 มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านการรับหรือแสวงหาข้อมูลหรือข้อเทจ็จริง (เช่น แหล่งข้อมลูที่

เชื่อถือได้ และมกีารจ าแนกข้อมูลว่าเป็นการแจ้งเพื่อทราบ เฝ้าระวัง หรือเตือน)

ข้อ 6

3 มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านการออกอากาศ (ทางเสียง ทางภาพ ทางตัวอักษร หรือวธิีอืน่ๆ) ข้อ 7

4 แผนขั้นตอนไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ เงือ่นไขใบอนุญาต และมีการทบทวนแผนทุกปี ข้อ 8

5 มีผู้รับผิดชอบในการควบคุมการออกอากาศที่ชัดเจนและแนวทางในการใช้ดุลยพินิจในการตัด/

เชื่อม/เปลีย่นแปลง สญัญาณการออกอากาศ

ข้อ 9 และข้อ 10  

6 กิจการโทรทัศน์จะต้องมีตัวอักษรวิ่งเป็นอย่างน้อยและข้อมูลการเตือนภัยห้ามแสดงความคิดเห็น ข้อ 11 วรรคแรก

7 การรายงานข้อมูลในลักษณะการถ่ายทอดภาคสนามหรือโทรศัพท์มีแนวปฏิบัติเกีย่วกับการบันทึก

และแสดงชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์

ข้อ 11 วรรค 3

8 มีแนวปฏิบัติการตัดการออกอากาศ ในกรณีที่การออกอากาศอาจท าให้สร้างความตระหนกตกใจ

แก่ประชาชน

ข้อ 11 วรรค 4

9 มีหลักจรรยาบรรณในการน าเสนอหรือรายงานภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ข้อ 12

10 มีแนวทางการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานจากผู้ร้องขอให้ออกอากาศ ผังรายการกรณีภัยพิบัติ 

หรือ หนังสือขอความร่วมมือจากภาครัฐ หรือเอกชน

ข้อ 14



สิ้นสุดการน าเสนอ

25



26































จัดท าโดย กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง ส านักงาน กสทช. 

สรุปสาระส าคัญของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน 

 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช .) ได้มีค าสั่งที่  ๑๖/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าแผน
ด าเนินงานวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ในภาวะภัยพิบัติ (คณะอนุกรรมการฯ ) โดยมี กสทช . สุภิญญา   
กลางณรงค์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ มีวาระในการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ปี โดยมีอ านาจหน้าที่ในการศึกษา
ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบการจัดท านโยบาย  หลักเกณฑ์ และมาตรการในการ
ด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อการเตือนภัยและในภาวะภัยพิบัติ และจัดท าร่างประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติ
หรือเหตุฉุกเฉิน  ซึ่งต่อมาคณะอนุกรรมการฯ ได้ด าเนินการยกร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจก ารโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน  ซึ่งได้
ด าเนินการจัดท าประชุมความเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Focus group)  และมีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่
ปาร์ค  ตามหลักเกณฑ์ของมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

ซึ่งภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าว  กสทช . ได้พิจารณาและปรับปรุง
ร่างประกาศฯ ความความคิดเห็นที่ได้ รับ เพ่ือให้มีประกาศฯ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและได้พิจารณาอนุมัติก่อน
ด าเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นผล
ให้ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

  
เจตนารมณ์ของประกาศ 

เพ่ือให้การก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม ประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบันที่
ประเทศไทยประสบภัยพิบัติธรรมชาติอย่างร้ายแรงและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเหตุที่ก่อให้เกิ ดความเสียหายต่อชีวิต 
ทรัพย์สิน สิทธิ หรือเสรีภาพของประชาชนในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้ การปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์จึงมีความส าคัญในการเผยแพร่และน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อการ
เตรียมพร้อม เพื่อป้องกัน แก้ไขและบรรเทาเหตุภัยพิบัติห รือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคต 

 



จัดท าโดย กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง ส านักงาน กสทช. 

หลักการและเหตุผล  

เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ใน
กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน โดยมุ่งหมายให้ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่จ าเป็นอย่างครบถ้วน ถูกต้องและจ าเป็นต่อการด ารงชีพ และการน าเสนอข่าวสารหรือข้อมูลจะต้องเป็น
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและไม่ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกของประชาชน 

 

ลักษณะส าคัญของร่างประกาศ  

โดยที่ในปัจจุบัน ที่ประเทศไทยประสบภัยธรรมชาติอย่างร้ายแรงและต่อเนื่อง ประกอบกับ                
ผู้ประกอบกิจการหลายรายยังไม่ได้เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์จาก 
กสทช . ดังนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เท่าทันต่อเหตุภัย
พิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน การจัดท าประกาศดังกล่าวจึงมีลักษณะส าคัญดังนี้  

 ๑. การด าเนินการตามร่างประกาศดังกล่าวมีลักษณะเป็นการขอความร่วมมือกับผู้ประกอบ
กิจการทุกรายที่ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

 ๒. แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จะต้องมี
ความชัดเจนและสามาร ถปฏิบัติได้จริงอย่างทันท่วงที ทั้งก่อน ขณะเกิดเหตุและหลังจากเกิดภัยพิบัติหรือเหตุ
ฉุกเฉิน และจะต้องไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ประกอบกิจการเกินสมควร  

 ๓. กสทช . จะต้องไม่แทรกแซงเสรีภาพในการเสนอข่าวของสื่อมวลชน ซึ่งเป็นสิทธิและ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

สาระส าคัญของประกาศ 

  โดยที่ประกาศฯ กสทช . ฉบับนี้ได้ก าหนดหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ไว้ ซึ่งตามนิยามของประกาศฯ นี้ ได้ก าหนดนิยามของ “ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และมีความหมายรวมถึงผู้รับอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ ดังนั้น การบังคับใช้ตามประกาศก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ  

๑. ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามที่กฎหมายได้
ก าหนดไว้  

๒. ผู้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  
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แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปัจจุบันผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการกระจายเสียงหลาย
ราย ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบของใบอนุญาตตามกฎหมาย การด าเนินการของผู้ปร ะกอบกิจการนั้นๆ ก็ควรที่จะ
ด าเนินการตามประกาศนี้ อันมีลักษณะเป็นการ “ขอความร่วมมือ ” เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบ
กิจการมีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกัน  

นอกจากนี้ กสทช . ยังได้ก าหนดนิยามค าว่า “ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ” เพ่ือให้ผู้ประก อบ
กิจการฯ ได้มีความเข้าใจความหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดย ค าว่า ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ดังกล่าวนั้น ได้
กล่าวถึงเหตุการณ์ใดๆ ที่ “อาจ” เกิดข้ึน หรือ “เกิดข้ึน” และคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายในชีวิต 
ทรัพย์สิน สิทธิ หรือเสรีภาพของประชาชนในวงกว้าง และ นอกจากนี้ กสทช . ยังได้ก าหนดนิยามให้มี
ความหมายรวมถึงสาธารณภัยต่างๆ ตามกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกด้วย  

ซึ่งตามกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น ตาม พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ได้ก าหนดนิยามของค าต่างๆ ไว้ ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

“สาธารณภัย” หมายความว่า  อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์
โรคระบาดสัตว์  โรคระบาดสัตว์น้้า  การระบาดของศัตรูพืช  ตลอดจนภัยอื่น  ๆ อันมีผลกระทบต่อ
สาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ  มีผู้ท้าให้เกิดขึ้น  อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด  ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่
ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความ
รวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย 

“ภัยทางอากาศ” หมายความว่า ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 
“การก่อวินาศกรรม” หมายความว่า  การกระท้าใด  ๆ อันเป็นการมุ่งท้าลายทรัพย์สิน

ของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน  ขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบการ
ปฏิบัติงานใด  ๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมืองการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของรัฐ และในส่วนที่
มีความส้าคัญประกาศนี้อีกประการหนึ่ง คือ การก้าหนด 
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  ในส่วนของ “แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้” นั้น ก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะท าให้การ
น าเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้อง กสทช. จึงได้ก าหนด หน่วยงานที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งที่มาของ
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถใช้สาระส าคัญของข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพื่อแจ้งข่าวหรือ
เตือนภัยเกี่ยวกับภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินให้ประชาชนทราบ ซึ่งได้แก่  

๑. ส านักนายกรัฐมนตรี 
๒. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
๓. กรมทรัพยากรธรณี 
๔. กรมอุตุนิยมวิทยา 
๕. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖. ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
๗. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
๘. กรุงเทพมหานคร และจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
๙. กองบัญชาการกองทัพไทย /กองทัพบก /กองทัพเรือ /กองทัพอากาศ /ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ 
๑๐.  หน่วยงานที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายเพื่อท าหน้าที่ระงับยับยั้งภัย

พิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน 
๑๑. หน่วยงานที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

 

ลักษณะทั่วไปของประกาศฉบับนี้ ได้ก าหนดให้มีลักษณะที่มีการแบ่งหน้าที่ของผู้ประกอบ
กิจการให้มีความชัดเจน โดยก าหนดขั้นตอนหลักๆ เป็น 3 ระยะ คือ ระยะการเตรียมพร้อมของผู้ประกอบ
กิจการ (ก่อนเกิดเหตุ )  ระยะเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (ขณะเกิดเหตุ ) และระยะภัยพิบัติหรื อเหตุฉุกเฉิน
สิ้นสุด (หลังเกิดเหตุ ) โดยแต่ละระดับขั้นตอนผู้ประกอบกิจการฯ จะมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อการรายงาน
ข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติตนที่แตกต่างกัน ดังนี้  

๑. ระยะการเตรียมพร้อมของผู้ประกอบกิจการ (ก่อนเกิดเหตุ) 

 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการในระยะการเตรียมพร้อมของผู้ประกอบกิจการ (ก่อน
เกิดเหต)ุ นั้น จะมีลักษณะเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบกิจการในด้านต่างๆ ทั้งหมด ๔ ด้าน ดังนี้  

 ๑.๑ การเตรียมความพร้อมด้านบุคคล  เป็นการก าหนดภาระหน้าที่ตามข้อ ๕ ของประกาศ 
ดังกล่าว ซึ่งผู้ประกอบกิจการทุกรายมีหน้าที่ต้องแจ้งชื่อผู้ประสานงานพร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการ
ติดต่อประสานงานต่อเลขาธิการ กสทช . ภายใน ๓๐ วัน โดยการแจ้งข้อมูลต่างๆ นี้ จะเป็นการจัดท า
ฐานข้อมูลในการประสานงานในขณะเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ซึ่งผู้ประสาน งานตามท่ีผู้ประกอบกิจการได้
ก าหนดไว้นั้น จะต้องมีความพร้อมที่จะสามารถรับการติดต่อประสานงานกับ กสทช . ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดย
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มีแหล่งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสารหรือด้วยวิธีการใด ที่สามารถท าหน้าการติดต่อสื่อสารเพ่ือการระงับยับยั้ง
ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้  ส าหรับผู้ท าหน้าที่ในการติดต่อประสานงานนั้นผู้ประกอบกิจการอาจก าหนด
จ านวนที่มากกว่า ๑ คนก็ได้ (แต่ควรจะต้องมีผู้ประสานงานหลัก) 

 และนอกจากนี้ หากผู้ประกอบกิจการมีความประสงค์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงาน                
ผู้ประกอบกิจการจะต้องแจ้งต่อเลขาธิการ กสท ช. เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง   

 ๑.๒ การเตรียมความพร้อมด้านการรับหรือแสวงหาข้อมูล  อีกหนึ่งปัจจัยที่ท าหน้าการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นไปได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบกิจการฯ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การเตรียมพร้อมในด้านการรับหรือแสวงหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน เพื่อ
ประโยชน์ในการออกอากาศแจ้งข่ าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ ซึ่งผู้ประกอบกิจการควรจะต้องมีการ
จัดท าฐานข้อมูลนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ หรือรายชื่อเจ้าหน้าที่ท่ีมีความเก่ียวข้องกับภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน 
และนอกจากนี้การแสดงหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่าง ควรมาจาก “แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ” ซึ่ง ได้กล่าวไว้ใน
เบื้องต้นแล้ว  

 นอกจากการเตรียมความพร้อมด้านการก าหนดแหล่งข้อมูลแล้ว การจ าแนกข้อมูลที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันของผู้ประกอบกิจการก็มีความส าคัญอย่างยิ่ง การจ าแนกข้อมูลในประกาศนี้จึงได้ก าหนด
เป็น ๓ ระดับ ดังนี้  

๑) ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงข่าวสาร  “เพื่อทราบ : (Advisory)” ได้แก่ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
ทั่วไปอันอาจมีผลไปสู่ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินได้ 

๒) ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพื่อ  “เฝ้าระวัง : (Watch)” ได้แก่ ประกาศหรือข้อมูลที่มุ่งหมาย
ให้หน่วยงานองค์กร หรือประชาชนเตรียมพร้อมและเฝ้าระวังเหตุ 

๓) ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เพ่ือ “แจ้งเตือน : (Warning)” ได้แก่ ประกาศ ค าสั่ง หรือ
หลักเกณฑ์ใดๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นการก าหนดให้หน่วยงาน องค์กร หรือ
ประชาชนจะต้องปฏิบัติตามเพ่ือป้องกันหรือระงับยับยั้งเหตุ  

นอกจากข้อมูล ๓ ประการนี้แล้ว ในการของการแจ้งเหตุเตือนภัยยังมีข้อมูลที่ส าคัญ อีก ๑ 
ข้อมูลคือ ข้อมูลอันเป็นการแจ้งยกเลิกเหตุ ซึ่งแจ้งให้หน่วยงาน องค์กรหรือประชาชนทราบว่าเหตุหรือภัย
ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งตามประกาศฉบับนี้ได้ก าหนดไว้แล้วในระยะภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินสิ้นสุด (หลัง
เกิดเหต)ุ  

๑.๓ การเตรียมพร้อมด้านการออกอากาศ  การออกอากาศของผู้ประกอบกิจการเพื่อให้มี
ความครอบคลุมทั่วถึงประชาชนผู้รับข่าวสาร ผู้ประกอบกิจการจึงความมีความเตรียมพร้อมในรูปแบบและ
วิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้  
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 ๑) การออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยทางเสียง ได้แก่ การอ่านค าแถลงการณ์ การบรรยาย
ลักษณะเหตุการณ์อันเป็นข้อเท็จจริงของเหตุการณ ์

๒) การออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยทางภาพ ได้แก่ การออกอากาศภาพหนังสือ
แถลงการณ์ที่แสดงให้ประชาชนเห็นและสามารถอ่านได้สะดวก การออกอากาศภาพล่ามภาษามือ  

 ๓) การออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยทางตัวอักษร ได้แก่ การออกอักษรวิ่ง  

๔) การออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยด้วยวิธีอ่ืนๆ เช่น สัญลักษณ์หรือสีตามมาตรฐานที่
หน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบเป็นผู้ก าหนด  

 ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมด้านการออกอากาศนั้น เป็นมาตรการในการเตรียมพร้อมในการ
ออกอากาศเพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่อ งทางต่างๆ อย่างหลากหลาย แต่อย่างไรก็
ตาม ส าหรับการออกอากาศในกิจการโทรทัศน์นั้น ประกาศฉบับนี้ได้ก าหนดไว้ให้ต้องออกอากาศเป็นอักษรวิ่ง
เป็นอย่างน้อย 

๑.๔ การเตรียมความพร้อมด้านแผนปฏิบัติการ  แผนขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบ
กิจการในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ถือเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ประกอบกิจการจะต้องถือปฏิบัติโดยการยึดโดย
การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการท างานอย่างเป็นระบบอย่างมีแบบแผน  

การจัดท าแผนขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการฯ นั้น ประกาศได้ก าหนดไว้ให้ผู้
ประกอบกิจการทุ กรายจัดท าและส่งให้ กสทช . เพ่ือทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 
ซึ่งประกาศมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผู้ประกอบกิจการจะต้องจัดส่งให้ กสทช . ภายในวันที่ ๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ส าหรับผู้ประกอบกิจการรายใหม่ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์จะต้องด าเนินการจัดส่งแผนขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ฯ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ใบอนุญาตเช่นเดียวกัน  

และนอกจากนี้ ผู้ประกอบกิจการจะต้องมีการทบทวนแผนขั้นตอนและจัดส่งให้
คณะกรรมการทราบเป็นประจ าทุกปี โดยการปรับประยุกต์แผนให้เข้ ากับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปใน
อนาคตอีกด้วย  

ส าหรับการด าเนินการตาม แผนขั้นตอนนั้น ตามประกาศดังกล่าวได้ก าหนดแนวทางส าคัญ
อันเป็นแนวทางพ้ืนฐาน ที่ผู้ประกอบกิจการจะต้องด าเนินการและมีบรรจุไว้ในแผนฯ ๑๐ ข้อ ดังนี้  
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ข้อ ข้อก าหนด อ้างอิง 

1
 ๑ 

มีการก าหนดชื่อ โทรศัพท์ โทรสาร email ที่อยู่ของผู้ประสานงานอย่างชัดเจน  
(และมีชื่อส ารอง) 

ข้อ ๕ 

2
 ๒ 

มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านการรับหรือแสวงหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง  (เช่น 
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และมีการจ าแนกข้อมูลว่าเป็นการแจ้งเพ่ือทราบ เฝ้า
ระวัง หรือเตือน) 

ข้อ ๖ 

3
 ๓ 

มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านการออกอากาศ (ทางเสียง ทางภาพ ทาง
ตัวอักษร หรือวิธีอ่ืนๆ) 

ข้อ ๗ 

4
 ๔ 

แผนขั้นตอนไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ เงื่อนไขใบอนุญาต และมีการ
ทบทวนแผนทุกปี 

ข้อ ๘ 

5
 ๕ 

มีผู้รับผิดชอบในการควบคุมการออกอากาศที่ชัดเจนและแนวทางในการใช้
ดุลยพินิจในการตัด/เชื่อม/เปลี่ยนแปลง สัญญาณการออกอากาศ 

ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ 

(
๖ 

กิจการโทรทัศน์จะต้องมีตัวอักษรวิ่งเป็นอย่างน้อยและข้อมูลการเตือนภัยห้าม
แสดงความคิดเห็น 

ข้อ ๑๑ วรรคแรก 

7
 ๗ 

การรายงานข้อมูลในลักษณะการถ่ายทอดภาคสนามหรือโทรศัพท์มีแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบันทึกและแสดงชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ 

ข้อ ๑๑ วรรค ๓ 

8
 ๘ 

มีแนวปฏิบัติการตัดการออกอากาศ ในกรณีที่การออกอากาศอาจท าให้สร้าง
ความตระหนกตกใจแก่ประชาชน 

ข้อ ๑๑ วรรค ๔ 

9
 ๙ 

มีหลักจรรยาบรรณในการน าเสนอหรือรายงานภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ข้อ ๑๒ 

1
๑๐ 

มีแนวทางการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานจากผู้ร้องขอให้ออกอากาศ ผัง
รายการกรณีภัยพิบัติ หรือ หนังสือขอความร่วมมือจากภาครัฐ หรือเอกชน 

ข้อ ๑๔ 
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๒. ระยะเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (ขณะเกิดเหตุ) 

 การปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการใน ระยะเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (ขณะเกิดเหตุ ) นี้ สามารถ
แบ่งการด าเนินการเป็น ๒ ด้าน ได้แก่  

 ๒.๑ กรณีท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องร้องขอ  โดยที่มาตรา ๓๕ พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ ได้ก าหนดหน้าที่ผู้รับใบอนุญาตไว้ให้จะต้อง
ออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบเมื่อรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องร้องขอ  

 

 

 

 

  ประกาศดังกล่าวในฐานะกฎหมายล าดับรองจึงต้องก าหนดมาตรการในลักษณะที่เป็นการ
สอดคล้องกับตัวบทกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยผู้ประกอบกิจการจะต้องด าเนินการตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงาน
ของรัฐร้องขอโดยเคร่งครัด  

 ๒.๒ กรณีท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องไม่ได้ร้องขอ  เป็นอ านาจหน้าที่ของ  “ผู้อ านวยการ
สถานี” หรือ “ประธานโทรทั ศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ” ในการใช้ดุลยพินิจในการตัดสัญญาจาก
ผังรายการที่ออกอากาศอยู่ เข้าเพื่อสู่การออกอากาศแจ้งเหตุหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ ในการใช้
ดุลยพินิจดังกล่าว เพื่อให้เป็นการปฏิบัติ ที่ไม่เป็นการใช้สิทธิเกินสมควรของผู้ประกอบกิจการ ผู้อ านวยการ
สถานีหรือประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จะต้องด าเนินการให้มีความสอดคล้องกับ 
“แผนขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ” ที่ได้ส่งให้ กสทช . 
ทราบล่วงหน้าแล้ว  

  อย่างไรก็ตาม การใช้อ านาจดุลยพินิจของผู้อ านวยการสถานีหรือประธานโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ก็จะต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะหรือคาดหมายได้ว่าเหตุดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายในชีวิต ทรัพย์สิน สิทธิ หรือเสรีภาพของประชาชนในวงกว้าง และอยู่ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ
ของสื่อสารมวลชนด้วย  

  แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการ 

  และเนื่องจากในกรณีตาม ๒.๑ และ ๒.๒ ที่กล่าวมาเบื้องต้น จะเป็นแนวปฏิบัติในการ
ควบคุมการออกอากาศ แต่ทั้งสองกรณีดังกล่าวยังจะต้องด าเนินการตามประกาศฯ ที่ก าหนดภาระหน้าที่และ
หลักการพื้นฐานไว้ คือ การน ามาซึ่งข้อมูลจะต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ด้วยความรอบคอบและ

“มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีกรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก้าหนด ซึ่งมีความจ้าเป็นต้องออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ เมื่อรัฐบาลหรือ
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องร้องขอ ให้ผู้รับใบอนุญาตด้าเนินการตามที่ร้องขอนั้น” 
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ระมัดระวัง ไม่ก่อให้เกิดความตระหนกตกใจแก่ประชาชน ทั้งนี้ ส าหรับกิจการโทรทัศน์นั้น ประกาศฯ ยังได้
ก าหนดมาตรการขั้นต่ าเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้ อมูลข่าวสาร โดยการก าหนดให้จะต้องมีตัวอักษรวิ่งเป็น
อย่างน้อย  

  นอกจากนี้ เนื่องจากในกรณีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินนั้น การน าเสนอข้อมูลใดๆ ย่อมจะเป็นที่
สนใจแก่ประชาชนและจะมีผลต่อการตัดสินใจ ในการใช้ชีวิต  รวมถึงการปฏิบัติตัวของประชาชนทั้งที่ประสบ
เหตุ และก าลังประสบเหตุ ดังนั้น การน าเสนอข้อมูลในลักษณะที่เป็น “การเตือนภัย” จึงได้ถูกก าหนด “ห้าม” 
การสอดแทรกหรือแสดงความคิดเห็นจากผู้รายงานข่าว เว้นแต่ จะเป็นการแสดงความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่มีความเก่ียวข้อง หรือจากนักวิชาการท่ีมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเหตุการณ์ดังกล่าว   

  ส าหรับมาตรการอันเป็นการป้องกันการก่อให้เกิดความตื่นกระหนกตกใจแก่ประชาชนนั้น 
ประกาศฯ นี้ได้ก าหนดหน้าที่ให้ผู้ประกอบกิจการจะต้องมีมาตรการหรือวิธีในการบันทึกชื่อของผู้ให้ข้อมูล ใน
กรณีท่ีเป็นการรายงานถ่ายทอดภาพหรือเสียงจากผู้สื่อข่าวในท้องที่  เจ้าห น้าที่ หรือผู้ประสบภัยพิบัติหรือเหตุ
ฉุกเฉินในสถานที่เกิดเหตุ เพ่ือเป็นการให้ทราบถึงแหล่งที่มาของแหล่งข้อมูลหรือตัวบุคคลที่เป็นผู้ให้ข้อมูล อัน
จะเป็นหลักประกันการให้ข่าวหรือข้อมูลที่อาจท าให้ประชาชนทั่วไปที่ได้รับข่าวสารตื่นตระหนกตกใจได้  

  อย่างไรก็ดี หากกร ณีการให้ข้อมูลข่าวสารนั้น อาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกตกใจแก่
ประชาชน ประกาศฯ ดังกล่าวยังได้ก าหนดหน้าที่ให้ผู้อ านวยการสถานีหรือผู้ท าหน้าที่ควบคุมรายการของแต่
ละช่อง ท าการตัดสัญญาณการออกอากาศ การสัมภาษณ์ หรือการกระท าการใดๆ หากเห็นว่า การออกอากาศ
นั้นๆ อาจจะสร้างความตระหนกตกใจแก่ประชาชน  

  และประการสุดท้ายนั้น คือการที่ผู้ประกอบกิจการและผู้อ านวยการสถานีจะต้องมีความ
รับผิดชอบร่วมกันในการออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัย ส าหรับกรณีท่ีการออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัย
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ผู้ประกอบกิจการหรือผู้อ านวยการสถานีมิได้รู้เห็น
หรือยินยอมในการกระท าให้เกิดความเสียหายดังกล่าว และได้ใช้ความระมัดระวัง ในการป้องกันตามหลักแห่ง
จรรยาบรรณวิชาชีพแล้ว  อนึ่ง กรณีการรับผิดชอบร่วมกันของผู้รับใบอนุญาตนั้นเป็นมาตรการตามกฎหมายที่
มีการก าหนดไว้ในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วย 

 

 

 

 

 

มาตรา ๒๙ ในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  ให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งบุคคล
ซึ่งมีสัญชาติไทย เป็นผู้อ้านวยการสถานีประจ้าแต่ละสถานีเพื่อควบคุมดูแลให้มีการออกอากาศให้เป็นไปตามที่
ได้รับอนุญาต  และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการจัดรายการ  การด้าเนินรายการ  และการออกอากาศของ
สถานีให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ที่คณะกรรมการประกาศก้าหนด 

มาตรา ๓๐ ผู้รับใบอนุญาตต้องรับผิดในการกระท้าของผู้อ้านวยการสถานีที่ได้กระท้าไปในการ
ควบคุมดูแลและบริหารกิจการกร ะจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เสมือนเป็นการกระท้าของตนเองเว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่าการกระท้าดังกล่าว  ตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วยและได้ใช้ความระมัดระวังในการป้องกันตาม
สมควรแล้ว 



จัดท าโดย กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง ส านักงาน กสทช. 

๓. ระยะภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินสิ้นสุด (หลังเกิดเหตุ)  

  ภายหลังจากภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินสิ้นสุดลงแล้วนั้น หลักส าคัญประการหนึ่งของผู้ประกอบ
กิจการคือการที่ผู้อ านวยการสถานี จะต้องท าหน้าที่เป็นผู้แจ้งข่าวสาร ข้อมูล หรือค าสั่งจากหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการ “ยกเลิกสถานการณ์  : (Terminate) ” เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารและเข้า              
สู่สภาวการณ์ปกติ  

  นอกจากนี้ ยังก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการจะต้องแจ้งข้อมูลที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ใน
กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ให้คณะกรรมการทราบภายใน ๓๐ วัน หลักจากที่ได้รับประกาศยกเลิก
สถานการณ์ โดยมีข้อมูลที่จะต้องจัดส่ง ดังนี้  

๑) รายชื่อผู้รับผิดชอบของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐในกรณีที่มีการร้องขอให้ออกอากาศ
แจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชน พร้อมด้วยวิธีการร้องขอโดยสังเขป 

๒) ผังรายการในการออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ  
๓) เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้

ประชาชน เช่น หนังสือขอความร่วมมือ ประกาศข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ เอกชน หรือ
ประชาชน เป็นต้น  

๔) เอกสารอื่นใดตามที่ กสทช. ร้องขอ 

 

.............................................................................................. 
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน 

 
 

ด้วยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  กําหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  มีอํานาจกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ถูกต้องและเป็นธรรม  
ประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยประสบภัยธรรมชาติอย่างร้ายแรงและต่อเนื่อง  ซ่ึงเป็นเหตุ 
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หรือเสรีภาพของประชาชนในวงกว้าง  ด้วยเหตุนี้  การปฏิบัติงาน
ของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จึงมีความสําคัญในการเผยแพร่และนําเสนอข้อมูลข่าวสาร
ที่จําเป็นต่อการเตรียมพร้อม  เพื่อป้องกัน  แก้ไขและบรรเทาเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 
หรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๖)  (๒๔)  และมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการที่เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  
มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๔  วรรคท้าย  
มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๕๗  และมาตรา  ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการที่เก่ียวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรภีาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕  
มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๗  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ในประกาศนี้   
“ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน”  หมายความว่า  เหตุใด ๆ  อันอาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้น  และคาดหมาย

ได้ว่าเหตุดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายในชีวิต  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หรือเสรีภาพของประชาชนในวงกว้าง
และให้หมายถึงสาธารณภัยต่าง ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย   



 หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ    ๑๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

“แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้”  หมายความว่า  แหล่งที่มาของข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่มีความน่าเชื่อถือ  
และสามารถใช้สาระสําคัญของข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพื่อแจ้งข่าวหรือเตือนภัยเก่ียวกับภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน 
ให้ประชาชนทราบ  ได้แก่  สํานักนายกรัฐมนตรี  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  กรมทรัพยากรธรณี   
กรมอุตุนิยมวิทยา  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  กรุงเทพมหานคร  จังหวัดโดย
ผู้ว่าราชการจังหวัด  กองบัญชาการกองทัพไทย  กองทัพบก  กองทัพเรือ  กองทัพอากาศ  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
และหน่วยงานทีร่ัฐบาลจัดตัง้ขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายเพื่อทําหน้าที่ระงับยับยั้งภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน  
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

“ผู้ประกอบกิจการ”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
และให้หมายความรวมถึงผู้รับอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาจากส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มีผลบังคับใช้   

“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ข้อ ๒ ผู้ประกอบกิจการทุกรายมีหน้าที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอน 

ที่กําหนดในประกาศฉบับนี้  โดยเม่ือมีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น  ให้ดําเนินการตามแผนขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ประกอบกิจการที่ได้จัดส่งต่อคณะกรรมการตามข้อ  ๘  อย่างเคร่งครัด   

ในระหว่างที่ผู้ประกอบกิจการยังไม่มีหรือยังไม่ได้จัดส่งแผนขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการ
ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินให้คณะกรรมการตามข้อ  ๘  ในกรณีที่จําเป็นคณะกรรมการอาจมีคําส่ัง
อย่างใดอย่างหนึ่งให้ผู้ประกอบกิจการถือปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกัน  แก้ไขหรือบรรเทาเหตุภัยพิบัติ
หรือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ 

ข้อ ๓ ให้ผู้ประกอบกิจการทุกรายประสานความร่วมมือกับรัฐบาล  หน่วยงานภาครัฐ 
หรือหน่วยงานภาคเอกชน  และออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ  เม่ือรัฐบาลหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่เก่ียวข้องร้องขอ   

การดําเนินการของผู้ประกอบกิจการทุกรายในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน  ให้เป็นไปตาม
ประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด  เว้นแต่มีเหตุจําเป็น  คณะกรรมการอาจมีคําส่ังยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศฉบับนี้ในบางข้อ 

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับนับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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ส่วนที่  ๑ 
การเตรียมพร้อมของผู้ประกอบกิจการ 
 

 

ข้อ ๕ ให้ผู้ประกอบกิจการทุกรายแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานพร้อมข้อมูลที่มีประโยชน์เพื่อ 
การติดต่อประสานงานในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินต่อเลขาธิการภายในเวลาสามสิบวัน  นับแต่วันที่
ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมีความประสงค์จะเปล่ียนแปลงผู้ประสานงาน  ให้แจ้งต่อเลขาธิการ
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   

ข้อ ๖ ให้ผู้ประกอบกิจการทุกรายจัดเตรียมความพร้อมในการรับหรือแสวงหาข้อมูล 
หรือข้อเท็จจริงเก่ียวกับภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  เพื่อประโยชน์ในการออกอากาศ
แจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ  ซ่ึงผู้ประกอบกิจการจะต้องจําแนกข้อมูลสําหรับแจ้งข่าว 
หรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงข่าวสารเพื่อทราบ  ซ่ึงได้แก่  ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงทั่วไปที่อาจมีผล
สืบเนื่องหรือนําไปสู่ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน  เป็นต้น 

(๒) ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพื่อการเฝ้าระวัง  ซ่ึงได้แก่  ประกาศหรือข้อมูลที่มุ่งหมายให้หน่วยงาน  
องค์กร  หรือประชาชนเตรียมพร้อมและเฝ้าระวังภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน 

(๓) ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพื่อการแจ้งเตือน  ซ่ึงได้แก่  ประกาศ  คําส่ัง  หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ  
ของหน่วยงานภาครัฐ  ที่เป็นการกําหนดให้หน่วยงาน  องค์กร  หรือประชาชนจะต้องปฏิบัติตามเพื่อการป้องกัน
หรือระงับยับยั้งความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน 

ข้อ ๗ ให้ผู้ประกอบกิจการทุกรายจัดเตรียมความพร้อมสําหรับการออกอากาศแจ้งข่าว 
หรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ  โดยการออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ  ให้กระทํา
ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้   

(๑) การออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยทางเสียง  ซ่ึงได้แก่  การอ่านคําแถลงการณ์  การบรรยาย
ลักษณะเหตุการณ์  หรือวิธีการปฏิบัติตนของประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน  เป็นต้น 

(๒) การออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยทางภาพ  ซ่ึงได้แก่  การออกอากาศภาพหนังสือ
แถลงการณ์ที่แสดงให้ประชาชนเห็นและสามารถอ่านได้อย่างสะดวก  การออกอากาศภาพล่ามภาษามือ  เป็นต้น 

(๓) การออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยทางตัวอักษร  ซ่ึงได้แก่  การออกอากาศคําบรรยาย
เป็นอักษรวิ่ง  เป็นต้น   

(๔) การออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยด้วยวิธีอ่ืน ๆ  เช่น  สัญลักษณ์หรือสีตามมาตรฐาน 
ที่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบเป็นผู้กําหนด  ที่สามารถทําให้คนพิการหรือคนด้อยโอกาสสามารถเข้าใจ
ความหมายนั้นได้  เป็นต้น 
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ข้อ ๘ ให้ผู้ประกอบกิจการทุกรายจัดทําแผนขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการ 
ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินและส่งให้คณะกรรมการเพื่อทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้
มีผลใช้บังคับ 

แผนขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  จะต้องเป็นแผนปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  
เงื่อนไขใบอนุญาต  คําส่ังของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาเหตุ  ตามกรอบจรรยาบรรณ
ของส่ือสารมวลชน   

ผู้ประกอบกิจการทุกรายจะต้องทบทวนแผนขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและจัดส่ง 
ให้คณะกรรมการทราบเป็นประจําทุกปีเพื่อให้การปฏิบัติงานเก่ียวกับการป้องกัน  แก้ไขหรือบรรเทาเหตุภัยพิบัติ
หรือเหตุฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 

ส่วนที่  ๒ 
การปฏิบัติตนของผู้ประกอบกิจการ 
ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน 

 
 

ข้อ ๙ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินให้ผู้ประกอบกิจการดําเนินการตามที่รัฐบาล 
หรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องร้องขอโดยเคร่งครัด   

ข้อ ๑๐ หากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องมิได้ร้องขอตามข้อ  ๙  ให้ผู้อํานวยการสถานี
หรือประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้วแต่กรณี  ใช้ดุลยพินิจในการตัดสัญญาณจากผังรายการ
ที่ออกอากาศอยู่เพื่อเข้าสู่การออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ   

การใช้อํานาจดุลยพินิจตามวรรคแรก  จะต้องคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะหรือคาดหมายได้ว่าเหตุดังกล่าว
อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายในชีวิต  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หรือเสรีภาพของประชาชนในวงกว้าง  และอยู่ภายใต้
กรอบจรรยาบรรณของสื่อสารมวลชน 

ข้อ ๑๑ การออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบจะต้องเป็นการรายงานข้อมูล 
ที่จําเป็นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  ด้วยความรอบคอบ  และระมัดระวังไม่ก่อให้เกิดความตระหนกตกใจ
แก่ประชาชน  ทั้งนี้  สําหรับการออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยในกิจการโทรทัศน์จะต้องออกอากาศ 
คําบรรยายเป็นอักษรวิ่งเพื่อแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบเป็นอย่างน้อย 

การรายงานข้อมูลในลักษณะการเตือนภัย  ห้ามนําเสนอข้อมูลในลักษณะเป็นการแสดงความคิดเห็น  
เว้นแต่จะเป็นความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่รัฐ  หรือนักวิชาการที่มีความรู้และความเช่ียวชาญในเหตุดังกล่าว 

การรายงานข้อมูลในลักษณะเป็นการถ่ายทอดเสียงจากผู้ส่ือข่าวในท้องที่  หรือเจ้าหน้าที่  หรือ
ผู้ประสบภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินโดยตรงในสถานที่เกิดเหตุ  ไม่ว่าจะทางโทรศัพท์หรือการถ่ายทอดสด
จะต้องมีการบันทึกชื่อของผู้ให้ข้อมูลและจะต้องไม่เป็นการรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้น ๆ   
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การออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยไม่ว่าจะเป็นการรายงานสดหรือไม่ก็ตาม  ให้ผู้อํานวยการสถานี 
หรือผู้มีหน้าที่ควบคุมรายการของแต่ละช่องตัดการออกอากาศ  การสัมภาษณ์  หรือการกระทําการใด ๆ  
หากเห็นว่าการออกอากาศนั้น ๆ  จะเป็นการสร้างความตระหนกตกใจแก่ประชาชน   

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบกิจการและผู้อํานวยการสถานีจะต้องรับผิดชอบในกรณีการออกอากาศแจ้งข่าว
หรือเตือนภัยให้ประชาชนที่ก่อให้เกิดความเสียหายของประชาชน  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทําดังกล่าว  
ตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วยและได้ใช้ความระมัดระวังในการป้องกันตามหลักแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพแล้ว   

ส่วนที่  ๓ 
การดําเนินการภายหลังภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินส้ินสุด 

 
 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้อํานวยการสถานีแจ้งข่าวการประกาศยกเลิกสถานการณ์ตามข้อมูลหรือคําส่ัง 
จากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับสถานการณ์ดังกล่าว 

ข้อ ๑๔ ให้ผู้อํานวยการสถานีแจ้งข้อมูลการดําเนินการเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีเกิดภัยพิบัติ
หรือเหตุฉุกเฉิน  ให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวัน  หลังจากได้รับประกาศยกเลิกสถานการณ์ 
ตามข้อมูลหรือคําส่ังจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

(๑) รายชื่อผู้รับผิดชอบของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐในกรณีที่มีการร้องขอให้ออกอากาศแจ้งข่าว
หรือเตือนภัยให้ประชาชน  พร้อมด้วยวิธีการร้องขอโดยสังเขป 

(๒) ผังรายการในการออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ   
(๓) เอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการดําเนินการออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชน  

เช่น  หนังสือขอความร่วมมือประกาศข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ  เอกชน  หรือประชาชน  เป็นต้น   
(๔) เอกสารอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการร้องขอ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

พันเอก  นที  ศุกลรัตน์ 
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน  ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 


