
 

คู่มือการกรอกแบบฟอร์มผังรายการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง) 

 
คู่มือการกรอกแบบฟอร์มผังรายการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นคู่มือการกรอกข้อมูล       

ผังรายการลงในไฟล์ Excel ก่อนนำไฟล์ดังกล่าวเข้าสู่ระบบ e-BCS โดยผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงต้องกรอกข้อมูล  
ผังรายการท้ังหมดลงในแบบฟอร์ม Excel โดยปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๔ (๗.๒) และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556  
 
คู่มือการกรอกแบบฟอร์มผังรายการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง ประกอบด้วย  

1. หน้าคู่มือการใช้งาน – คำอธิบายและขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 
 

 

รูป 1 : ข้อมูลแสดงขั้นตอนการกรอกและบันทึกข้อมูลผังรายการ 

 
2. หน้า Summary และหน้า 7 Days – หน้าสรุปการข้อมูลบันทึกรายการท้ังหมดท่ีได้กรอกไว้ในแต่ละวัน   

โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก ่ 
  2.1 หน้า Summary คือ หน้าสรุปรายละเอียดและสัดส่วนของข้อมูลรายการท้ังหมดท่ีได้กรอกไว้      
ในแต่ละวัน 

2.2 หน้า 7 Days คือ หน้าสรุปข้อมูลการออกอากาศท้ัง 7 วัน 
ท้ังนี้ ไม่ต้องกรอกข้อมูลลงทั้ง 2 หน้านี้ 
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รูป 2.1.1 : ข้อมูลแสดงจำนวนรายการ/วัน, เวลาเร่ิมต้น, เวลาสิ้นสุด, ระยะเวลาออกอากาศ, ระยะเวลาโฆษณา, ประเภทรายการ ฯลฯ 

 
 

 
รูป 2.1.2 : ข้อมูลแสดงสรุปรายการทั้งหมด 
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รูป 2.2 : ข้อมูลแสดงรายการที่ออกอากาศ 7 วัน (กรณีไม่ได้ออกอากาศ 7 วัน ข้อมูลจะแสดงเท่าที่สถานีออกอากาศ) 
 

 
2. หน้ากรอกบันทึกข้อมูลผังรายการ 7 วัน – กรอกข้อมูลรายการแต่ละวัน ท้ังหมด 7 วัน 

 
รูป 3 : แสดงหน้าการกรอกบันทึกข้อมูลรายการแต่ละวัน ทั้งหมด 7 วัน โดยแบ่งตามสีของวันจันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ 
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4. รายละเอียดการกรอกบันทึกรายการของแต่ละวัน ประกอบด้วย 
  4.1 เวลาเร่ิมต้น คือ ระบุเวลาเริ่มต้นในการออกอากาศของสถานี โดยให้ใช้เคร่ืองหมายทวิภาค (:)   
ในการกรอกเวลา  
  4.2 เวลาสิ้นสุด คือ เวลาส้ินสุดของการออกอากาศแต่ละรายการ (ไม่ต้องกรอก เนื่องจากคิดตามนาที
ที่ออกอากาศตามอัตโนมัติ) 

4.3 ระยะเวลารายการรวม (นาที) คือ ผลรวมของจำนวนเวลาท่ีออกอากาศท้ังหมด โดยคิดจาก 
ระยะเวลาเนื้อรายการ + ระยะเวลาโฆษณา (กรณีประเภทกิจการท่ีอนุญาตให้มีโฆษณาได้) ซึ่งคิดเป็นนาที (ไม่ต้องกรอก 
เนื่องจากคิดตามนาทีที่ออกอากาศตามอัตโนมัติ) 
  4.4 ระยะเวลาโฆษณา (นาที) คือ ระบุจำนวนเวลาโฆษณาท่ีออกอากาศในแต่ละรายการหรือแต่ละช่ัวโมง 
ซึ่งคิดเป็นนาที (กรณีประเภทกิจการท่ีอนุญาตให้มีโฆษณาได้) ซึ่งสามารถกรอกได้ต้ังแต่เวลา 0 นาที ถึง 12.30 นาที 
เท่านั้น (หากเกินระบบจะไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้) และหากโฆษณามีความยาว 30 วินาที ให้บันทึกเป็น 0.30 นาท ี
  4.5 ระยะเวลาเนื้อหารายการ (นาที) คือ ระบุจำนวนระยะเวลาของเนื้อหาแต่ละรายการท่ีออกอากาศ 
ซึ่งคิดเป็นนาที โดยไม่รวมระยะเวลาโฆษณา (กรณีประเภทกิจการท่ีอนุญาตให้มีโฆษณาได้) 

***กรณรีะยะเวลาที่มีจุดทศนิยม (วินาที) นั้น การคำนวณระยะเวลาที่เกินกว่า 60 วินาที จะปัดเป็น 1 นาที  
กล่าวคือ หากระยะเวลารวมเป็น 80 วินาที จะเท่ากับ 1.20 นาที (1 นาที 20 วินาท)ี  

เนื่องจาก 1 นาที มี 60 วินาที*** 
โดยระยะเวลาโฆษณาต้องเป็นไปตามข้อ 14 (16) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

อนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 การหารายได้จากการโฆษณาให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ท่ีใช้คลื่นความถ่ี ให้เป็นไปตามภาคผนวก ก , ภาคผนวก ข 

หรือภาคผนวก ค 

 
รูป 4 : ตัวอย่างแสดงกิจการกระจายเสียง โดยเวลาออกอากาศเร่ิมต้น 05:00 น. และเวลาสิ้นสุดรายการ 05:30 น. 

และแสดงจำนวนระยะเวลารายการรวม 30 นาที โดยคิดจาก ระยะเวลารายการเน้ือหารายการ 30 นาที รวมกับ ระยะเวลาโฆษณา 0 นาที 
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4.6 ชื่อรายการ ระบุช่ือของรายการ เช่น รายการธรรมะ, รายการข่าวต้นช่ัวโมง เป็นต้น 

4.7 เนื้อหารายการโดยย่อ ระบรุายละเอียดเนื้อหารายการแบบย่อ 

 
รูป 5 : ตัวอย่างแสดงชื่อรายการ และเน้ือหารายการโดยย่อ ของแต่ละรายการ  

 

4.8 ประเภทรายการ คือ ประเภทรายการของแต่ละรายการ มีท้ังหมด 16 ประเภทรายการ โดยให้ระบุ
ประเภทรายการ 01 – 16 ลงในช่องประเภทรายการ ท้ังนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการ
สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับ
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2559  

4.9 ระดับความเหมาะสม คือ ระดับความเหมาะสมของแต่ละรายการ ประกอบด้วย 
 ป (ปฐมวัย) 
 ด (เด็กและเยาวชน) 
 ท (ท่ัวไป) 
 น13 (สำหรับอายุ 13 ปีข้ึนไป) 
 น18 (สำหรับอายุ 18 ปีข้ึนไป)  
 ฉ (รายการเฉพาะ)  

โดยให้ระบุระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ออกอากาศของแต่ละรายการ และให้ปฏิบัติตามข้อ 8 และข้อ 

11 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556  
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รูป 6 : ตัวอย่างแสดงประเภทรายการ 04 (ประเภทรายการทั้งหมด 01 – 16) และระดับความเหมาะสม ท (ทั่วไป)   

 
  4.10 รายการสารประโยชน์ต่อสาธารณะ คือ รายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์          

ต่อสาธารณะ หมายความรวมถึง รายการข่าวสาร รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม คุณภาพชีวิต และส่ิงแวดล้อม โดยให้ระบุว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ ในช่องรายการสารประโยชน์ต่อสาธารณะ          

ท้ังนี้ สัดส่วนรายการสารประโยชน์ต่อสาธารณะให้เป็นไปตามข้อ 6 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำ      

ผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 

 
รูป 7 : ตัวอย่างแสดงรายการสารประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยเลือก ใช่ ในรายการที่เป็นรายการสารประโยชน์ต่อสาธารณะ 
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  4.11 รูปแบบการจัดรายการ คือ รูปแบบของรายการ แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ จัดรายการสด, 

เช่ือมโยงสัญญาณ และเผยแพร่โดยส่ืออื่นๆ โดยให้ระบุรูปแบบของแต่ละรายการว่าเป็นการออกอากาศรูปแบบไหน 

 
รูป 8 : ตัวอย่างแสดงรูปแบบการจัดรายการ แบบจัดรายการสด 

     4.12 ที่มาของรายการ ประกอบด้วย 
 (1.) ที่มาของรายการ เป็นลักษณะการผลิตรายการของแต่ละรายการท่ีออกอากาศ โดยให้ระบุ

ที่มาของรายการแต่ละรายการในช่องที่มารายการ ซึ่งประกอบด้วย  
  - ผลิตรายการด้วยตนเอง 
  - ร่วมผลิตรายการ 
  - จ้างผลิตรายการ 
  - ให้ผู้อื่นเช่าเวลา 
  - นำรายการจากผู้อื่นมาออกอากาศ  
 ท้ังนี้ กรณีให้ผู้อื่นเช่าเวลา สำหรับกิจการใช้คลื่นความถ่ี ให้ปฏิบัติตามข้อ 5 ของประกาศ 

กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ พ.ศ. 2556  
 (2.) สิทธิในการเผยแพร่ เป็นลิขสิทธิ์ของรายการท่ีได้รับการออกอากาศ ซึ่งมาจากเอกสาร ปส.

06 โดยให้ระบุว่า เจ้าของสิทธิ์ หรือ ได้รับสิทธิ์ ในช่องสิทธิในการเผยแพร่  

  (3.) หมายเหตุ เป็นข้อมูลเพิ่มเติม ให้ระบุช่ือหน่วยงานหรือบริษัทท่ีเป็นเจ้าของสิทธิ์ของรายการ
กรณีรายการที่ได้รับสิทธิ์  
  (4.) ชื่อเอกสารแนบสิทธิในการเผยแพร่ (ถ้ามี) กรณีมีลิขสิทธิ์รายการ ให้แนบไฟล์เอกสาร
ลิขสิทธิ์ของรายการเข้ามาประกอบการพิจารณา (กรณีไม่มีเอกสารลิขสิทธิ์ของรายการ ไม่ต้องกรอก) 
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รูป 9 : ตัวอย่างแสดงที่มารายการ, สิทธิในการเผยแพร่รายการระบุได้รับสิทธิ์, หมายเหตุ และเอกสารแนบสิทธิในการเผยแพร่ 

  4.13 ภาษาที่ใช ้ประกอบด้วย ภาษาราชการ, ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทยท้องถิ่น โดยให้ระบุ

ภาษาในช่องภาษาทีใ่ช้ในรายการ  

 
รูป 10 : ตัวอย่างแสดงภาษาที่ใช้ในรายการ คือ ภาษาราชการ 

            4.14 รายการสร้างสรรค์สังคม หรือรายการสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นรายการท่ีมีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม 

หรือมี เนื้อหารายการสำหรับเด็กและเยาวชน โดยให้ระบุว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ ในช่องรายการสร้างสรรค์สังคม            

หรือรายการสำหรับเด็กและเยาวชน  ซึ่งออกอากาศวันละ 60 นาที ระหว่างช่วงเวลา 16.00 – 18.00 น. ของทุกวัน      

และระหว่างช่วงเวลา 07.00 – 09.00 น. ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ และให้ปฏิบัติตามข้อ 7 ของประกาศ กสทช.    

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556  
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รูป 11 : ตัวอย่างแสดงเวลารายการสำหรับเด็กและเยาวชน จ.-ศ. เวลา 16.05-17.00 น. (ช่วงเวลาตามประกาศ กสทช. กำหนด)  

โดยเลือก ใช่ ในช่วงที่มีการออกอากาศรายการสร้างสรรค์สังคม หรือรายการสำหรับเด็กและเยาวชน 

  4.15 เพลงชาติ หรือ เคารพธงชาติ โดยให้ระบุว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ ในช่องเพลงชาติ ตามช่วงเวลา

รายการที่มีการออกอากาศในเวลา 08:00 น. และเวลา 18:00 น. ของทุกวัน ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามข้อ 9 (1) ของประกาศ 

กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556  

 
รูป 12 : ตัวอย่างแสดงเวลาเคารพธงชาติ ในช่วงเวลา 08.00 น.และ 18.00 น. โดยเลือก ใช่ ในช่วงที่มีการออกอากาศเคารพธงชาติ 

            4.16 ข่าวในพระราชสำนัก โดยให้ระบุว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ ในช่องข่าวในพระราชสำนัก ตามช่วงเวลา
รายการที่มีการออกอากาศระหว่าง 19.00 – 20.30 น. ของทุกวัน โดยให้ปฏิบัติตามข้อ 9 (2) ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556  
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รูป 13 : ตัวอย่างแสดงเวลาออกอากาศข่าวในพระราชสำนัก โดยเลือก ใช่ ในช่วงที่มีการออกอากาศข่าวในพระราชสำนัก 

            4.17 พักสถานี หากสถานีใดพักส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง (กรณีไม่ได้ออกอากาศ 24 ช่ัวโมง)       

ให้ระบุว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ ในช่องพักสถานี พร้อมท้ังระบุช่วงเวลาท่ีสถานีพักการออกอากาศและระยะเวลารวมท่ีพักสถานี    

ซึ่งคิดเป็นนาที 

 
รูป 14 : ตัวอย่างแสดงเวลาพักสถานี โดยเลือก ใช่ ในช่วงเวลาที่สถานีพักการออกอากาศ เวลา 01.00 น. – 05.00 น. รวมระยะเวลา 240 นาท ี

 
หมายเหตุ : Template การบันทึกข้อมูลผังรายการ กิจการกระจายเสียงนี้  เมื่อกรอกรายการครบ 1 วันแล้ว       
สามารถคัดลอก (COPY) และวาง (PASTE) ในวันอื่น ๆ ท่ีออกอากาศรายการเหมือนกันได้ (ยกเว้น เวลาเริ่มต้น         
ท่ีต้องกรอกเองทุกวัน) 


