
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



13



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


