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ค ำน ำ 
 
 สถานีโทรทัศน์ MCOT มีนโยบายในการควบคุมคุณภาพรายการท่ีออกอากาศให้ถูกต้อง  
ไม่ขดัต่อกฎหมาย ศีลธรรม วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบติัอนัดีงามของประเทศไทย  
ตลอดจนใหเ้ป็นไปตามกฎ  ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงันั้น สถานีฯ จึงขอความร่วมมือจากผูจ้ดัรายการโทรทศัน์
ให้ปฏิบติัตามข้อปฏิบติัฉบบัน้ีโดยเคร่งครัด  ทั้ งน้ี สถานีฯ ได้ปรับปรุง/เปล่ียนแปลง/เพิ่มเติม เง่ือนไข 
ขอ้ปฏิบติัส าหรับผูจ้ดัรายการโทรทศัน์ฉบบัน้ีให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึนในยุคเปล่ียนผ่านจากระบบทีว ี
ANALOG สู่ทีวีดิจิทลั  และปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบักฎหมาย หรือ กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งประกาศใช้
เพิ่มเติม  โดยจะประสานแจง้ให้ผูจ้ดัรายการทราบต่อไป และสถานีฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาผูจ้ดั
รายการ รายหน่ึงรายใดท่ีไม่ให้ความร่วมมือปฏิบติัตามเง่ือนไขในข้อปฏิบติัส าหรับผูจ้ดัรายการฉบบัน้ี   
โดยการงดออกอากาศชั่วคราว หรือ ยกเลิกสัญญา หรือ พิจารณาไม่ต่อสัญญาจดัรายการในคร้ังต่อไป 
ไดต้ามกรณี 
 
 

ทั้งน้ี  ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ เดือนมกราคม 2561 เป็นตน้ไป 
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1. กำรผลติรำยกำร (ด้ำนเทคนิค) 
 

1.1 ไฟล์รำยกำรทีจ่ะส่งออกอำกำศ  ใหบ้นัทึกในรูปแบบ Video file Format รายละเอียดดงัตารางดา้นล่างน้ี 

ตำรำงแสดง Video file Format ส ำหรับ MCOT 

ล าดบั 
No. 

คุณสมบติั 
(Qualification) 

รูปแบบวดีิโอ Video Format 
High Definition (HD) 

1. รูปแบบของการบีบอดัภาพ 
(Video Codec) 

XDCAM HD422 1080i50 ,50 Mb/s 

2. รูปแบบไฟลค์อนเทนเนอร์ 
(สกลุไฟล)์ 

*.MOV 

3. ระบบภาพ (System) 1080i 
(25Frame/Sec or 50 Field/Sec) 

4. อตัราส่วนภาพ (แนวนอน : 
แนวตั้ง) 

16:9 

5 รายละเอียดภาพ 1920  1080 Pixel 
6. รูปแบบของการบีบ

อดัเสียง (Audio Codec) 
PCM (16/24bit, 48KHz.) 
เสียงภาษาไทย จดัท าเป็น 4 Channel คือ Channel 1 , Channel 2 , Channel 3 , Channel 4 
ส่วนรายการท่ีมี 2 ภาษา ใหใ้ส่เสียงภาษาไทย Channel 1 , Channel 2 
และเสียง Soundtrack ใหใ้ส่เสียง Channel 3 , Channel 4 เท่านั้น 

*ส าหรับ สถานีโทรทศัน์ ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ให้ตดัต่อรายการในระบบ HD ตามรายละเอียดขา้งตน้และแจง้
ในใบคิวไฟลร์ายการดว้ย 

1.2 กำรบันทกึเสียงรำยกำรส ำหรับออกอำกำศ สามารถบนัทึกไดด้งัน้ี 
2.1.1 ระบบ BILINGUAL คือ ระบบเสียง 2 ภาษา ใหบ้นัทึกเสียงภาษาไทยลงในช่องท่ี 1 และ 2 และ

บนัทึกเสียงภาษาต่างประเทศ หรือภาษาตน้ฉบบั อาทิ ภาษาองักฤษ  เยอรมนั  ญ่ีปุ่น  เกาหลี 
ฯลฯ  ลงในช่องท่ี 3 และ 4 

2.1.2 ระบบ STEREO SOUND ใหบ้นัทึกเสียงภาษาไทย ลงสัญญาณช่องท่ี 1 – 4 
2.1.3 โดยระดบั SCALE เสียง ไม่ต ่ากวา่ -20 dbfs และไม่สูงเกิน -12 dbfs (โดยระดบัเสียงท่ีดบัท่ีสุด

เร่ิมนบัท่ีระดบั 0 เป็นตน้ไป หากเกินกวา่ 0 เสียงจะพีค) 

1.3 รูปแบบของไฟล์ ที่พร้อมออกอำกำศให้มีเฉพำะภำพ / เสียงของรำยกำรตอนที่จะออกอำกำศเท่ำน้ัน  
ไม่อนุญาตใหมี้เน้ือรายการอ่ืนใดปะปนอยูใ่นไฟลร์ายการส าหรับออกอากาศ ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

2.1.1 ผูจ้ดัฯ จะน าส่งไฟล์โดยใส่ EXTERNAL HARD DISK ความจุ 500 GB หรือ Flash Drive 
ความจุ 32 GB ข้ึนไป  จึงจะสามารถตรวจสอบเน้ือหาได ้
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2.1.2 ให้ผูจ้ดัฯ แยกส่งเน้ือหารายการใน 1 รายการออกเป็นไฟล์ย่อย โดยแยกแต่ละไฟล์ออกตาม 
ช่วงรายการ โดยเน้ือหาใน 1 ไฟล์ ให้เร่ิมตน้ช่วงและจบช่วงรายการภายใน 1 ช่วงรายการพอดี 
อาทิ หากมี 3 ช่วงรายการ ก็จะมี 3 ไฟล ์

2.1.3 โดยในไฟล์แรก ให้เร่ิมต้นเขา้เน้ือหารายการด้วยเฟรมแรกท่ี สัญลักษณ์จดัระดบักลุ่มผูช้ม  
(ให้ตรงตามรูปแบบท่ีได้ท าสัญญาไวก้บัทางสถานีฯ ) ต่อดว้ยรูปภาพสัญลกัษณ์ของสถานีฯ 
ร่วมกบั (ช่ือบริษทัผูผ้ลิตท่ีท าสัญญาไวก้บัทางสถานีฯ ) ..........เสนอรายการ..........(ช่ือรายการท่ี
ตรงตามผงัรายการท่ีได้ท าสัญญาไวก้ับทางสถานีฯ )..........เร่ิมเข้าสู่..........เน้ือหารายการ   
ไปจนจบช่วงท่ี 1 และปิดทา้ยด้วย INTERLUDE ให้นับเป็น 1 ไฟล์ โดยไม่ตอ้งมี SLATE  
ช่ือรายการในช่วงก่อนเขา้รายการ และไม่ตอ้งมีภาพ COLOUR BAR ทั้งก่อนเขา้และจบ
รายการเด็ดขาด 

2.1.4 เน้ือหาช่วงถดัไป ให้เร่ิมเขา้เฟรมแรกท่ี INTERLUDE ต่อด้วยเน้ือหารายการในช่วงนั้น ๆ  
และจบภาพสุดทา้ยดว้ย INTERLUDE ของช่วงนั้น ๆ  

2.1.5 เน้ือหารายการในช่วงสุดทา้ย ให้เร่ิมท่ีเฟรมแรกของ INTERLUDE ต่อดว้ยเน้ือหาในช่วงนั้น 
และจบรายการด้วยเครดิตทา้ยรายการ โดยไม่ตอ้งมีภาพ BLACK หรือ COLOUR BAR  
ต่อทา้ยรายการเด็ดขาด 

2.1.6 ใหต้ั้งช่ือไฟล ์ในแต่ละช่วงรายการ ตามช่ือรายการ วนัท่ีออกอากาศ และตามดว้ยล าดบัช่วงของ
เน้ือหารายการ เช่น โมเดิร์นไนน์คิดส์_250461_ช่วงที่ 1  เป็นตน้  โดยควรเรียงล าดบัจาก
ช่วงแรกไปจนถึงช่วงสุดทา้ยของรายการ 

2.1.7 ให้ผูจ้ดัฯ จบัเวลาความยาวเน้ือหารายการเป็นนาที โดยเร่ิมนับท่ีเฟรมแรกของช่วงไปจนจบ
เฟรมสุดทา้ยของช่วง 

2.1.8 อตัราส่วนภาพ (แนวนอน : แนวตั้ง) ให้ตดัขนาด 16 : 9 แต่เฉพาะโลโกสิ้นคา้มุมจอ  โลโกช่ื้อ
รายการ  และโลโกทุ้กชนิด  รวมทั้ง ซี.จี.ขอ้ความ ทุกกรณีจะตอ้งจดัขนาดกรอบของขอ้ความ
ใหอ้ยูใ่นขนาด 4 : 3 เพื่อป้องกนัการตกขอบจอโทรทศัน์ 

2.1.9 ส่งเอกสารแจ้งรายละเอียดล าดับแต่ละช่วงรายการ (ใบคิวไฟล์รายการ) โดยแจ้งเวลาของ 
แต่ละช่วงรายการ (นับเป็นนาที)  เวลาความยาวของแต่ละช่วงและรวมเน้ือรายการทั้งหมด 
โดยละเอียด (ความยาวของเน้ือรายการทั้งหมดให้นบัตั้งแต่สัญลกัษณ์การจดัระดบักลุ่มผูช้ม  
รวม INTERLUDE จนถึงจบเครดิตทา้ยรายการ  ซ่ึงรวมแลว้ตอ้งไม่เกินเวลาท่ีสถานีฯ ก าหนด   
* ในใบคิวไฟล์รายการให้ใส่เบอร์โทรศพัท์ติดต่อผูรั้บผิดชอบรายการ  ตั้งแต่ 2 เบอร์ข้ึนไป   
ทั้งเบอร์โทรศพัทมื์อถือ  และ เบอร์โทรศพัทส์ านกังานท่ีสามารถติดต่อไดท้นัที เม่ือตอ้งมีการ
แกไ้ข ไฟลร์ายการ) 
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ผงัแสดงรูปแบบของไฟล์รำยกำร ทีพ่ร้อมออกอำกำศ 
 
 

 

 
 หมายเหตุ  แต่ละรายการจะมีจ านวนช่วงรายการไม่เท่ากัน ให้ส่งไฟล์รายการ เท่ากับ จ านวนช่วง

รายการ  โดยแยกเป็น 1 ไฟล ์: 1 ช่วงรายการ 
 

สัญลกัษณ์จัดระดับกลุ่มผู้ชม 

 แบบใส่ต้นรำยกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบมุมจอ 

 

 

 

 

 

 

ภาพ / เสียง 

สญัลกัษณ์  

จดัระดบักลุ่มผูช้ม 

สญัลกัษณ์สถานีฯ 

ร่วมกบั 

บริษทั..........เสนอ 

เขา้เน้ือหารายการ 

แต่ละช่วงจนจบ 

INTERLUDE รายการ

ช่วงนั้น 

จนจบเน้ือหารายการ 

ช่วงสุดทา้ยดว้ย 

เครดิตทา้ยรายการ 
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2. กำรผลติรำยกำรด้ำนเน้ือหำรำยกำร 
 
2.1  กำรใส่สัญลกัษณ์จัดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำรกบักลุ่มผู้ชม ใหผู้จ้ดัฯ ถือปฏิบติั ดงัน้ี 

ใหแ้สดงสัญลกัษณ์จดัระดบัความเหมาะสมของรายการกบักลุ่มผูช้ม ตามเกณฑ์การจดัระดบัความ
เหมาะสมของรายการกบักลุ่มผูช้มท่ีไดรั้บการอนุมติัจากสถานีฯ ทุกคร้ัง  หากเน้ือหารายการมีส่วนใดส่วนหน่ึง
หรือทั้งหมดเปล่ียนแปลงจากเกณฑด์งักล่าว ตอ้งแจง้ส่วนควบคุมคุณภาพรายการใหท้ราบก่อนส่งไฟล ์นั้น ๆ 

2.1.1 ตอ้งแสดงสัญลกัษณ์จดัระดบักลุ่มผูช้ม (ภาพเคล่ือนไหวและเสียง) ก่อนเขา้รายการทุกคร้ัง 
2.1.2 ต้องแสดงสัญลักษณ์จัดระดับกลุ่มผู ้ชม (ภาพน่ิง) แบบไม่มีข้อความก ากับใต้กรอบ

สัญลกัษณ์ ท่ีมุมซ้ายล่างของจอภาพ (ในเน้ือรายการ) ในทุกช่วงรายการ ช่วงละ 1-2 คร้ัง 
คร้ังละไม่ต ่ากวา่ 10 วนิาที แต่ไม่เกิน 20 วนิาที 
หมำยเหตุ  กรณีการแสดงสัญลกัษณ์ น.13+ และ น.18+ ท่ีผูใ้หญ่ควรให้ค  าแนะน าแก่เด็ก

และเยาวชนในการรับชมรายการ ให้ผูจ้ดัรายการสามารถซ้อนสัญลกัษณ์เตือน
ให้ครอบคลุมเน้ือหารุนแรง ฯลฯ มากกว่าท่ีก าหนดไวไ้ด้ หรือสามารถข้ึน
ขอ้ความ (CG) เตือนผูช้ม  จนกวา่จะจบช่วงเน้ือหารายการนั้น ๆ (ภาคผนวก) 

2.1.3 รายการท่ีมีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ น.13+ ห้ามมิให้ออกอากาศใน
ช่วงเวลาก่อน 20.30 น. ของทุกวนั  และใหอ้อกอากาศไดจ้นถึงเวลา 05.00 น. ของวนัถดัไป 

2.1.4 รายการท่ีมีระดบัความเหมาะสมของรายการในระดบั น.18+ หรือรายการท่ีมีลกัษณะตามท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด ห้ามมิให้ออกอากาสในช่วงเวลาก่อน 22.00 น. ของทุกวนั 
และใหอ้อกอากาศไดจ้นถึงเวลา 05.00 น. ของวนัถดัไป 

2.1.5 รายการท่ีมีระดบัความเหมาะสมของรายการในระดบั ฉ ห้ามมิให้ออกอากาศในช่วงเวลา
ก่อน 24.00 น. ของทุกวนั และให้ออกอากาศไดจ้นถึง เวลา 05.00 น. ของวนัถดัไป โดยให้
รวมถึงรายการดงัต่อไปน้ี 

(1) มีการกระท าซ่ึงอาจเขา้ลกัษณะลามกอนาจาร หรือย ัว่ยุทางเพศ หรือแสดงถึงความ
รุนแรงทางเพศ หรือกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบในทางเพศ หรือมีเน้ือหา 
ทางเพศ หรือการแต่งกายท่ีล่อแหลมหรือไม่เหมาะสม  ไม่วา่จะเป็นการใชภ้าพ เสียง 
เน้ือหาและพฤติกรรมต่าง ๆ 

(2) การใช้ภาษา หรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง หรือน าไปสู่ความรุนแรง
ทารุณโหดร้าย ท่ีก่อใหเ้กิดผลต่อความรู้สึกทางจิตใจอยา่งรุนแรง 

(3) การน าเสนอท่ีก่อให้เ กิดการอคติ การเลือกปฏิบัติ การกระท าอันขัดต่อหลัก
มนุษยธรรม ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

(4) การใช้ภาษา หรือมีพฤติกรรมท่ีขดัต่อศีลธรรม  วฒันธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนัดีงามของชาติ 
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(5) มีการกล่าวอา้งหรือจูงใจให้เช่ือวา่บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมีอ านาจ
พิเศษ หรือความสามารถพิเศษเหนือมนุษย ์

(6) ช้ีน า หรือใหข้อ้มูล หรือแสดงออกเพื่อจูงใจ  หรือสนบัสนุนใหเ้กิดการเล่นพนนั 

อ้ำงองิจำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง กจิกำรโทรทศัน์ และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ(กสทช.) 
รำชกจิจำนุเบกษำ หน้ำ 25 ข้อ 11 ถึง หน้ำ 26 ข้อ (6) ลงวนัที ่27 กมุภำพนัธ์ 2556 

 

2.2  กำรใช้ช่ือรำยกำรและกำรน ำเสนอรำยกำร จะตอ้งผลิตใหต้รงกบัช่ือรายการและรูปแบบท่ียื่นขอและ
ไดรั้บอนุมติัไวแ้ลว้  หากมีการเปล่ียนแปลงช่ือทุกกรณี การเปล่ียนพิธีกร / ผูด้  าเนินรายการ / การขอเพิ่มช่วง / 
ลดช่วง หรือขอบรรจุสกู๊ปในรายการ ตอ้งแจง้รายละเอียดให้สถานีฯ  พิจารณาล่วงหน้าก่อนทุกคร้ัง  ซ่ึงตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัก่อนจึงจะด าเนินการได ้ โดยช่วงท่ีเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมนั้น จะตอ้งมีเน้ือหาท่ีสอดคล้องกบั
รูปแบบรายการท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้ และไม่มีลกัษณะเป็นการโฆษณาทั้งทางตรงและทางออ้ม 

2.2.1 การตั้งช่ือรายการเป็นภาษาองักฤษ  หรือภาษาอ่ืน ๆ จะตอ้งมีภาษาไทยเป็นส่วนหน่ึงอยูใ่น
ช่ือนั้นดว้ย  ยกเว้น  มีขอ้ตกลงกบัทางสถานีฯ และไดรั้บการอนุมติัเป็นกรณีไป 

2.2.2 หลกีเลีย่ง  กำรใช้ช่ือสินค้ำ หรือบริกำรธุรกิจมำตั้งเป็นช่ือรำยกำร  ยกเว้น มีขอ้ตกลงกบัทาง
สถานีฯ  และไดรั้บอนุมติัเป็นกรณีไป 

2.2.3 ไตเต้ิลรายการ  หา้มมิใหมี้การโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์  สินคา้หรือบริการ  ทุกกรณี 

2.3  หลีกเลี่ยง  กำรน ำเสนอภำพ เสียง หรือข้อควำม สัญลกัษณ์ท่ีมีลกัษณะส่อไปในทางลามกอนาจาร  
สองแง่สองงาม  หวาดเสียว  ผิดธรรมชาติ  น่าขยะแขยง  น่าสะพรึงกลวั  การต่อสู้ดว้ยอาวุธ ท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความทารุณโหดร้าย  ภาพอาวุธ  แสดงการใช้อาวุธ ปืน  ของแหลม  ของมีคม  จ่อท่ีร่างกายเพื่อหวงัท าร้าย  
เน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองไสยศาสตร์  เร่ืองเหลือเช่ือ  เร่ืองท่ีอาจท าให้คนดูหลงเช่ือ  งมงาย  และเอาเป็นเยี่ยงอย่าง  
หรือส่อเจตนากระท าผิด หรือส่งเสริม  สนบัสนุน  ยุยง  ให้กระท าผิดกฎหมาย  ศีลธรรม  เพศ  หรือการดูถูก  
เหยียดหยาม  ความพิการทางร่างกายของบุคคลอ่ืน  ยกเว้น  รายการท่ีแสดงเจตนาเพื่อให้ประโยชน์ต่อสังคม 
(หากกรณีจ าเป็นผูจ้ดัฯ สามารถใชเ้ทคนิคในการบงัภาพ  โดยตอ้งข้ึนขอ้ความเตือนผูช้มทุกคร้ัง)  (ภาคผนวก) 

 
 

  

 

 

 

ข้อควำม  หมายถึง  การกระท าใหป้รากฏดว้ยตวัอกัษร  ภาพ  ภาพยนตร์  เสียง  เคร่ืองหมาย  หรือการกระท า

อยา่งใด ๆ ท่ีท าใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถเขา้ใจความหมายได ้
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2.4  หลีกเลี่ยง  กำรน ำภำพ / เสียง หรือผลิตเป็นเน้ือหำส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดของรำยกำร   เช่น   
การปรากฏของสินคา้ทั้งภาพและเสียง   รวมทั้งเคร่ืองหมายทางการคา้  เคร่ืองหมายอ่ืนใดของผูป้ระกอบธุรกิจ  
ไม่วา่จะปรากฏในรูปแบบของวตัถุ  โดยการจดัฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือสถานท่ีถ่ายท า หรือการปรากฏ
กบับุคคล  โดยการสวมเส้ือหรือส่ิงอ่ืนใด  ทั้ งน้ี รวมถึงสกู๊ป การแสดงละคร หรือรายการท่ีจะออกอากาศ
สถานีโทรทศัน์ช่องอ่ืน  เพื่อส่งเสริมรายการ  หรือจงใจสร้างกระแสให้ผูช้มไปติดตามชมรายการท่ีออกอากาศ
ทางสถานีโทรทศัน์ช่องอ่ืนท่ีไม่ใช่สถานีฯ ของ บมจ.อสมท  ยกเว้น รายการท่ีมีขอ้ตกลงกบัทางสถานีฯ (MOU)  
หรือไดรั้บการอนุมติัเป็นกรณีไป  แต่จะตอ้งเป็นไปตามกฎระเบียบการปรากฏของสินคา้ในรายการ 

 

 
  

2.5  งดเว้น  ภำพ  เสียง  และข้อควำมใด ๆ เกีย่วกบั 
2.5.1 การน า เสนอภาพยนตร์ส่วนพระองค์หรือภาพเค ล่ือนไหวของพระมหากษัต ริย ์ 

พระบรมราชินีนาถ  และพระบรมวงศานุวงศ์  รวมทั้งพระราชวงศช์ั้นสูงของประเทศไทย
และต่างประเทศ  จะตอ้งไดรั้บอนุญาตและมีหนงัสือยนิยอมจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบก่อน
ออกอากาศทุกคร้ัง  (ยกเว้น  หากมีค าบรรยาย  กลอนสดุดี ฯลฯ  ท่ีเก่ียวกบัพระราชประวติั  
พระราชกรณียกิจ  ท่ีจะตอ้งซ้อนขอ้ความบรรยายรายละเอียดในความหมายของภาพนั้น ๆ 
ใหใ้ส่แยกจากภาพ  โดยใส่ทางดา้นล่างของภาพ เท่านั้น) 

2.5.2 การน า เสนอรายการ ท่ี มีพระบรมฉายาลักษณ์  (ภาพ น่ิง)  ของพระมหากษัต ริย ์ 
พระบรมราชินีนาถ  และพระบรมวงศานุวงศ์  รวมทั้งพระราชวงศช์ั้นสูงของประเทศไทย
และต่างประเทศ จะต้องน าเสนออย่างเหมาะสมและห้ามซ้อนตัวอักษรข้อความหรือ
สัญลกัษณ์อ่ืนใดทบัซอ้นในภาพเดียวกนั 

2.5.3 กรณีท่ีจะตอ้งมีพระปรมาภิไธย  สามารถใส่ในหรือนอกภาพได ้ ทั้งน้ี ตอ้งอยูใ่นต าแหน่งท่ี
เหมาะสม 

 2.6  ภำพกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือภำพบรรจุภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม   ทั้ งน้ี  
ใหป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง  ยกเวน้ กรณีการทดลองทางวิทยาศาสตร์  การแสดงส่วนประกอบในการปรุงอาหาร  สามารถ
น าเสนอไดโ้ดยไม่ใหเ้ห็นบรรจุภณัฑแ์ละเคร่ืองหมายทางการคา้และมีขอ้ความเตือนทุกคร้ัง (ภาคผนวก) 

 2.7  ภำพกำรสูบบุหร่ีหรือภำพบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับยำสูบ  ทั้งน้ี ให้ปฏิบติัเป็นไปตามพระราชบญัญติั
ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ.2535 และกฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 2.8  ห้ำมเผยแพร่ภำพ / เสียง ยำเสพติดทุกชนิด / อุปกรณ์การเสพทุกชนิด  วิธีการ / ขั้นตอนการเสพ  
ยกเว้น เป็นกรณีศึกษา แต่ตอ้งอยูใ่นความควบคุมและดุลยพินิจท่ีเหมาะสมของทางสถานีฯ 

โฆษณำ  หมายถึง  การกระท าไม่วา่โดยวธีิใด ๆ ใหป้ระชาชนเห็นหรือทราบขอ้ความเพื่อประโยชน์ในทาง

การคา้ 
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2.8.1 บุคคลท่ีมีกรณีเก่ียวพนักบัยาเสพติดทุกชนิด ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานีฯ ในการ 
แพร่ภาพบุคคลนั้น ๆ  

2.8.2 เด็กและเยาวชน ตามพระราชบญัญติั คุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 
2.8.3 นักโทษ  ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 ประกอบกับกฎกระทรวง ข้อ 28 

และขอ้ 29  
2.8.4 การบงัภาพผูต้อ้งขงั  เป็นไปตามขอ้บงัคบัว่าด้วยการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัและการถ่ายภาพ  

ภาพยนตร์  วดิิทศัน์  ภายในเรือนจ า พ.ศ.2540 

 2.9  กำรดูหมิ่นเหยยีดหยำม  หรือท าใหเ้ขา้ใจไดว้า่ เป็นการกีดกนัเช้ือชาติ  ยุยง  ปลุกระดม  สร้างความ
ขดัแยง้  หรือพฤติกรรมท่ีท าให้เขา้ใจไดว้า่  สร้างความแตกแยกให้กบัสังคม หรือสถาบนัชาติ  สถาบนัศาสนา  
สถาบนัพระมหากษตัริย ์ หรือเป็นการส่ือสารเพื่อส่งเสริมให้กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  ความมัน่คง
ของประเทศ  ศีลธรรมอนัดีงามทั้งในชาติและประเทศเพื่อนบา้นอ่ืน ๆ 

 2.10  ภำพ / เสียง และเน้ือหำที่มีควำมขัดแย้งต่อกฎหมำย   เก่ียวกบัความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
หรือท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งน้ี รวมถึงกฎหมายท่ีตราข้ึนและบงัคบัใชใ้หม่ดว้ย 

ข้อสังเกตทีค่วรทรำบ 

- กำรใช้บริกำร SMS เพื่อออกอากาศในรายการ ต้องขออนุญาตและตกลงปฏิบติัตามเง่ือนไขของ  

ทางสถานีฯ ก าหนด โดยจะพิจารณาจากรายละเอียดตามหนงัสือท่ีสถานีฯ อนุมติัเท่านั้น 

- กำรจัดให้มีกำรเล่นพนันแถมพกหรือชิงโชคแจกรำงวัลในรายการ ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังาน 

ผูอ้นุญาต (กรมการปกครอง) โดยมีหนงัสืออนุญาตพร้อมใบเสร็จค่าธรรมเนียมมาแสดงกบัสถานีฯ 

เท่านั้น 

- ในกรณกีำรขออนุญำตเป็นตัวอักษรวิ่ง เสียงบรรยำย หรือ ข้อควำมที่พิธีกรพูด เพื่อการประชาสัมพนัธ์

นอกเหนือไปจากรูปแบบของรายการท่ีไดรั้บการอนุมติั ต้องท ำหนังสือขออนุมัติใหม่เป็นคร้ัง ๆ ไป 

 ถึงผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ ส ำนักโทรทัศน์ โดยระบุรายละเอียดของข้อความท่ีต้องการ

ประชาสัมพนัธ์ และเม่ือได้รับการอนุมติัแล้วจึงจะสามารถออกอากาศได้ (ทางสถานีฯ จะถือตาม

รายละเอียดในหนังสือท่ีอนุมติัแล้วเท่านั้น และเน้ือหา ตอ้งเป็นการประชาสัมพนัธ์เพื่อบริการสังคม  

ไม่มีการโฆษณาแฝงเชิงธุรกิจ) 

- สารคดีสั้นในเน้ือรายการ (SCOOP) มีขอ้ตกลงทางธุรกิจกบัสถานีฯ ในเร่ืองการ TIE-IN สินคา้ ตอ้งท า

หนงัสือขออนุมติัใหม่เป็นคร้ัง ๆ ไป ถึงผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ส านักโทรทศัน์ และให้ส่ง 

SCOOP นั้น ๆ ใหท้างสถานีฯ ไดต้รวจก่อนจนกวา่จะไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกอากาศทุกคร้ัง 
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3. กำรส่งไฟล์รำยกำร 
 

 3.1 ก ำหนดระยะเวลำกำรส่งไฟล์รำยกำร  เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพรายการทุกประเภท ท่ีได้รับ 
การอนุมติัให้ออกอากาศทางสถานีฯ มีมาตรฐานดา้นเทคนิคสัญญาณภาพ / เสียง ถูกตอ้ง  และมีเน้ือหารายการ
เป็นไปตามแนวทางท่ีได้รับอนุมัติไว้ ผู ้จ ัดรายการจะต้องน าส่งไฟล์รายการให้สถานีฯ ตรวจล่วงหน้า 
ก่อนออกอำกำศอย่ำงน้อย 3 วัน เน่ืองจำกไฟล์รำยกำรดังกล่ำว จะต้องผ่ำนกำรตรวจสอบจำกระบบ QC FILE 
BASE และข้ันตอนกำรควบคุมคุณภำพรำยกำรอ่ืนๆ ด้วย  *ดังนั้ น หากผูจ้ ัดฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ส านกัโทรทศัน์ เป็นผูพ้ิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ     เวลาท าการ วนัจนัทร์ – วนัเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. หยดุวนัอาทิตย ์
 หากผูจ้ดัฯ ส่งไฟล์รายการนอกเวลาท าการ หรือ วนัอาทิตย์ซ่ึงเป็นวนัหยุด ผูช่้วยกรรมการ

ผูอ้  านวยการใหญ่ ส านกัโทรทศัน์ จะเป็นผูพ้ิจารณา 
 สถานีฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับพิจารณาตรวจไฟล์รายการ ในวนัออกอากาศ ทั้งน้ี ผูช่้วยกรรมการ

ผูอ้  านวยการใหญ่ ส านกัโทรทศัน์ จะเป็นผูพ้ิจารณา       

3.2  ขั้นตอนกำรน ำส่งไฟล์รำยกำร 
3.2.1 ผูจ้ดัฯ หรือผูส่้งไฟลร์ายการ 

- กรอกแบบฟอร์มใบน าส่งรายการไปยงัส่วนควบคุมคุณภาพรายการ กรอกรายละเอียด
เก่ียวกบัรายการ ช่ือรายการ ช่ือตอน วนัและเวลาออกอากาศ และช่ือพร้อมเบอร์โทรศพัท์
ของผูป้ระสานงาน โดยละเอียดอยา่งชดัเจนครบถว้น 

- ผูส่้งไฟล์ตอ้งน าส่ง EXTERNAL HARD DISK หรือ FLASH DRIVE ท่ีบรรจุไฟล์
รายการ และแสดงรายละเอียดช่ือรายการ วนัและเวลาออกอากาศ บน EXTERNAL 
HARD DISK หรือ FLASH DRIVE พร้อมแนบใบคิวไฟลร์ายการทุกคร้ัง 

*รำยกำรยกเว้น ท่ีไม่ไดส่้งล่วงหน้า 3 วนั ไดแ้ก่ รายการท่ีไดต้กลงกบัทางสถานีฯ ไว ้หรือเป็นรายการ
ด่วนเฉพาะกิจ ค าปราศรัย หรือสารคดีพิเศษต่าง ๆ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานีฯ แลว้เท่านั้น 
แต่จะตอ้งส่งภายในเวลาท่ีสามารถผา่นขั้นตอน QC FILE BASE ซ่ึงจะตอ้งใชเ้วลาเท่ากบัความยาวของ
เน้ือรายการปกติ และใชเ้วลาในขั้นตอนการตรวจพิจารณาคุณภาพรายการอีกประมาณ 2-3 เท่า ของความ
ยาวเน้ือรายการ รวมเป็นเวลาความยาว 3-4 เท่า ของความยาวเน้ือรายการ  ทั้งน้ี จะตอ้งเผื่อเวลาในกรณี 
ท่ีมีการแกไ้ขไฟล์รายการ และน าส่งไฟล์รายการท่ีแกไ้ขกลบัมาใหม่ ซ่ึงก็จะตอ้งผา่นขั้นตอนตรวจสอบ 
ท่ีใช้เวลาเท่าเดิมอีกคร้ัง ผูจ้ดัจึงควรค านึงถึงเวลาในการส่งไฟล์ โดยเผื่อเวลาทั้งหมดในกระบวนการ
ท างานไวด้ว้ย 
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3.2.2 เจา้หนา้ท่ีรับไฟล ์ 
- เจ้าหน้าท่ีรับไฟล์ ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์รายการ และใบคิวไฟล์รายการ

เรียบร้อย  จึงใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งไฟล ์เซ็นช่ือในสมุดรับไฟลร์ายการของสถานีฯ 
- เจ้าหน้าท่ีรับไฟล์เซ็นช่ือรับไฟล์ กรอกรหัส และข้อมูลการรับไฟล์ในสมุดรับไฟล์

รายการของสถานีฯ 
- เรียงใบคิวไฟลร์ายการเพื่อรอตรวจสอบไฟลร์ายการต่อไป 

3.2.3 เจา้หน้าท่ีควบคุมคุณภาพรายการ ตรวจพิจารณาคุณภาพไฟล์รายการ หากมีการแกไ้ขจะ
ติดต่อผูจ้ดัฯ เพื่อแกไ้ขไฟลร์ายการดงักล่าว 

3.2.4 เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพรายการ น าส่งไฟล์รายการ ไปยงัส่วนควบคุมการออกอากาศ  
เพื่อด าเนินการต่อไป 

3.2.5 เม่ือรายการออกอากาศเรียบร้อยแลว้ ผูจ้ดัฯ ขอรับ EXTERNAL HARD DISK หรือ FLASH 
DRIVE ท่ีห้องควบคุมคุณภาพรายการ และต้องน าใบส่งไฟล์รายการมาด้วยทุกคร้ัง  
(ขอสงวนสิทธ์ิในการรับคืนหากไม่มีใบส่งไฟล์รายการดงักล่าว และขอให้มารับคืนภายใน  
7 วนั หากเลยก าหนดทางสถานีฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน) 

ตำรำงกำรส่งไฟล์รำยกำร  ล่วงหน้ำ 3 วนั  ตั้งแต่เวลำ 09.00 – 17.00 น. 

รำยกำรออกอำกำศประจ ำวนั วนัส่งไฟล์เพ่ือตรวจคุณภำพ 

วนัจนัทร์ วนัพุธ 
วนัองัคาร วนัพฤหสับดี 
วนัพุธ วนัศุกร์ 

วนัพฤหสับดี วนัเสาร์ 
วนัศุกร์ วนัจนัทร์ 
วนัเสาร์ วนัองัคาร 
วนัอาทิตย ์ วนัพุธ 

หมำยเหตุ : วนัอำทติย์ หยุดรับไฟล์รำยกำร 1 วนั 
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ตัวอย่ำงใบควิไฟล์รำยกำร  30 – 60 นำที  ( ขนำด A4 ) 
รำยกำร................................................................................................. 

ตอน........................................................................................ 
ออกอำกำศ  วนั............... ที่.......... เดือน............... 2560  เวลำ.......... น. 

 
ช่วง รำยละเอียด ช่ือไฟล์ เวลำ

รวม 
(นำที) 

เน้ือช่วงท่ี 
1 

สญัลกัษณ์จดัระดบักลุ่มผูช้ม 
ID สถานีฯ 
TITLE รายการ 
VTR + เน้ือรายการ ช่วงท่ี 1 
INTERLUDE  ปิดเบรค 

ช่ือรายการ_01072560_ช่วงท่ี 1 
(หมายเหตุ 01  คือ  วนัท่ี 
                  07  คือ  เดือน 
                  2560  คือ ปี ท่ีออกอากาศ) 

13.27 

เน้ือช่วงท่ี 
2 

INTERLUDE  เปิดเบรค 
VTR + เน้ือรายการ ช่วงท่ี 2 
INTERLUDE  ปิดเบรค 

ช่ือรายการ_01072560_ช่วงท่ี 2 
 

12.02 

เน้ือช่วงท่ี 
3 

INTERLUDE  เปิดเบรค 
VTR + เน้ือรายการ ช่วงท่ี 3 
INTERLUDE  ปิดเบรค 

ช่ือรายการ_01072560_ช่วงท่ี 3 
 

14.02 

เน้ือช่วงท่ี 
4 

INTERLUDE  เปิดเบรค 
VTR + เน้ือรายการ ช่วงท่ี 4 
เครดิตทา้ยรายการ 

ช่ือรายการ_01072560_ช่วงท่ี 4 
 

2.43 

รวมเวลำทั้งหมด 42.14 

  
กรณีแก้ไขไฟล์รำยกำร   ตดิต่อ   ช่ือ..............นำมสกุล...............  โทร. 08-1xxx-xxxx 
                                                    ช่ือ..............นำมสกุล...............  โทร. 08-1xxx-xxxx 
                                                    บริษัท.............................จ ำกัด  โทร. 0-2xxx-xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงใบควิไฟล์รำยกำรส้ัน  (ขนำด A4) 
รำยกำร....................................................................................................... 

ตอน....................................................................... 

 ออกอำกำศ  วนั..............ที่......... เดือน..............2560  เวลำ......... น. 

ช่ือโฟลเดอร์ : ช่ือรำยกำร_01072560_ 

รำยละเอียด ช่ือไฟล์ เวลำรวม 

(นำที) 

ตอน 

……………………….… 

ช่ือรายการ_01072560_ 
(หมายเหตุ 01 คือ วนัท่ี 
                  07 คือ เดือน 
                 2560  คือ ปี ท่ี      
ออกอากาศ) 
 

02.00 

 
กรณีแก้ไขไฟล์รำยกำร   ตดิต่อ   ช่ือ..............นำมสกุล...............   
                                                    โทร. 08-1xxx-xxxx 
                                                    ช่ือ..............นำมสกุล...............  
                                                    โทร. 08-1xxx-xxxx 
                                                    บริษัท.............................จ ำกัด   
                                                     โทร. 0-2xxx-xxxx 
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4. ข้อควรระวงัในกำรผลติรำยกำร 

 
  ดา้นลิขสิทธ์ิรายการ ผูจ้ดัรายการตอ้งเป็นผูท้รงสิทธ์ิในลิขสิทธ์ิทั้งรายการและการเผยแพร่ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทศัน์ทั้งหมด และถือวา่ไดม้อบสิทธ์ิให้สถานีฯ เผยแพร่ออกอากาศไดต้ามสัญญา ทั้งน้ี หากเกิด
ความเสียหายในการละเมิดลิขสิทธ์ิเผยแพร่ออกอากาศดงักล่าว ผูจ้ดัรายการตอ้งรับผดิชอบทุกกรณี 

 4.1  กรณีท่ีเป็นรายการต่างประเทศ ผูจ้ดัรายการตอ้งแสดงเอกสารการเป็นผูท้รงสิทธ์ิในลิขสิทธ์ิทั้งของ
รายการ เพลงประกอบรายการ หรือวรรณกรรมอ่ืนๆ และสิทธ์ิในการเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ดว้ย 

4.2  กรณีท่ีเป็นรายการท่ีมีภาพ/เสียง หรือเพลง หรือวรรณกรรมอ่ืนๆ ประกอบรายการท่ีไม่ใช่เป็น
ลิขสิทธ์ิของผูจ้ดัรายการเอง  และตอ้งน ามาท าซ ้ าหรือดดัแปลง ผูจ้ดัรายการตอ้งด าเนินการขออนุญาตจากเจา้ของ
สิทธ์ินั้นๆ ใหเ้รียบร้อยทุกคร้ัง 

4.3  กรณีท่ีผู ้จ ัดฯ น าภาพจาก Youtube มาประกอบรายการ ผูจ้ ัดฯ ต้องด าเนินการขออนุญาต   
จากเจา้ของลิขสิทธ์ินั้นๆ ให้เรียบร้อยทุกคร้ัง หากไม่มีหนงัสือขอลิขสิทธ์ิ ไม่สามารถแพร่ภาพออกอากาศได ้
เพราะจะท าใหมี้ปัญหาดา้นลิขสิทธ์ิเกิดข้ึน 

4.4  ขอความร่วมมือผูจ้ดัรายการ ห้ามทุกรายการส่ือให้ผูช้มดูรายการยอ้นหลงัไดท่ี้ www. / Youtube / 
Facebook / Instagram  ยกเวน้ เล่นเกมตอบค าถาม / ติชมรายการ เป็นตน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับการส่งไฟลร์ายการทุกรายการ สามารถน าส่งไดท่ี้ ส่วนควบคุมคุณภาพรายการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
การออกอากาศ ชั้น 2 อาคารปฏิบติัการออกอากาศ สถานีโทรทศัน์  MCOT 

วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. 

วนัเสาร์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์เวลา 09.00 – 17.00 น. 

(หยดุท าการทุกวนัอาทิตย)์ 

*** ไม่รับพิจารณา ไฟลร์ายการ ในวนัออกอากาศ *** 

ติดต่อ ส่วนควบคุมคุณภาพรายการ หมายเลขโทรศพัท ์0-2201-6314 , 0-2248-0209 

** หากเจา้หนา้ท่ีแสดงกริยาหรือใชว้าจาไม่สุภาพสามารถร้องเรียนมายงัสถานีฯ เพ่ือปรับปรุงการใหบ้ริการ จกัขอบพระคุณยิง่ ** 



ขอ้ปฏิบติัส ำหรบัผ ูจ้ดัรำยกำรโทรทศัน ์บมจ.อสมท ปี 2563                                        
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5. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกบัหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เกีย่วข้อง 
 

หน่วยงาน เบอร์โทรศพัท์ 
ส่วนบริหารวสัดุโฆษณา (เซ็นเซอร์โฆษณา) 0-2201-6242 , 0-2201-6165 , 0-2201-6167 

โทรสาร 0-2248-1120 
ฝ่ายบริหารงานโฆษณา (คิวโฆษณา) 0-2201-6010   

โทรสาร 0-2201-6403 
ส่วนส่งเสริมรายการ (ไฟลโ์ปรโมท) 0-2201-6459 , 0-2201-6479 , 0-2201-6298 

โทรสาร 0-2201-6021 
ส่วนบริหารผงัรายการ (ผงัรายการ) 0-2201-6458 , 0-2201-6312   

โทรสาร  0-2245-1644 
ส่วนควบคุมการออกอากาศ 0-2201-6322 
ฝ่ายบริหารนิติกรรมและสัญญา  0-2201-6232 , 0-2201-6278   

โทรสาร  0-2201-6403   
ฝ่ายการเงิน  0-2201-6190 

 (ผูจ้ดัฯ ส าเนา สัญลกัษณ์จดัระดบักลุ่มผูช้ม / I.D. ของสถานีฯ น า USB หรือ FLASH DRIVE หรือ 

HARD DRIVE มา COPY เท่านั้น) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตวัอย่ำงข้อควำม  ค ำเตือนผู้ชม  ตำมกรณีต่ำงๆ 
 

ค ำเตือน  :  ในกรณีที่เน้ือหำรำยกำรแสดงภำพ/เสียง ที่น่ำหวำดเสียว น่ำกลัว กำรแสดงโชว์ที่อันตรำยต่ำงๆ  

กำรเล่นกบัสัตว์มีพษิ หรือสัตว์อนัตรำย 

- หา้มลอกเลียนแบบ ผูป้กครองควรใหค้  าแนะน าแก่เด็กและเยาวชน 

- เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล หา้มลอกเลียนแบบ อาจเกิดอนัตรายได ้

- เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล ท่ีตอ้งไดรั้บการฝึกฝน ผูป้กครองควรใหค้  าแนะน า 

- รายการน้ีควรอยูใ่นความดูแลของผูป้กครอง ควรใหค้  าแนะน าท่ีถูกตอ้ง 

- เกมน้ีอยูใ่นความดูแลของผูเ้ช่ียวชาญ หา้มลอกเลียนแบบ อาจเกิดอนัตรายได ้

- การทดลองน้ีเป็นการใหค้วามรู้ เพื่อความปลอดภยัส าหรับสุขภาพ 

- การทดลองน้ีมีผูเ้ช่ียวชาญคอยดูแลเร่ืองความปลอดภยัอย่างใกลชิ้ด โปรดใชว้ิจารณญาณ

ในการรับชม 

- เป็นความสามารถเฉพาะตวั ตอ้งไดรั้บการฝึกฝนท่ีถูกตอ้ง ผูป้กครองควรใหค้  าแนะน า 

- ภาพท่ีปรากฏ เป็นเพียงการใชอุ้ปกรณ์ประกอบการแสดงเท่านั้น  

ค ำเตือน  :  ในกรณีเป็นควำมเช่ือส่วนบุคคล เร่ืองเกี่ยวกับส่ิงลีล้ับ ไสยศำสตร์ ท ำนำยโชคชะตำ หรือส่ิงที่ไม่

สำมำรถพสูิจน์ได้ 

- เป็นความเช่ือส่วนบุคคล โปรดใชว้จิารณญาณในการรับชม 

ค ำเตือน  :  ในกรณเีป็นภำพกำรเล่นพนัน กำรเส่ียงโชค 

- การพนนัเป็นส่ิงผดิกฎหมาย 

ค ำเตือน  :  ทำงกำรแพทย์ 

- ผลการรักษาข้ึนอยูก่บัอาการของโรคและสภาพร่างกายของผูป่้วยแต่ละคน 

- การท าศลัยกรรม โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น และไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครอง 

- การท าศลัยกรรมประเภท...(เช่น ดูดไขมัน , เสริมจมูก) เฉพาะท่ี ต้องอยู่ในความ

ควบคุมดูแลของแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ เลขท่ี ........ 

- ช่ือสถานพยาบาลนั้นๆ....... มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ เลขท่ี ........ 



 
 

 

- การดูแลของแพทยเ์ฉพาะทาง ข้ึนอยูก่บัสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล 

- การรักษาท่ีปรากฏในรายการโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเท่านั้น หา้มลอกเลียนแบบ 

- การเลือกสถานพยาบาล เป็นวจิารณญาณของแต่ละบุคคล 

- อ่านค าเตือนในฉลากและเอกสารก ากบัเคร่ืองมือแพทยใ์หล้ะเอียดก่อนใช ้

ค ำเตือน  :  เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

- เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ปรากฏในรายการเป็นเพียงส่วนผสมในการประกอบอาหารเท่านั้น 

- เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีปรากฏในรายการเป็นส่วนหน่ึงในการทดลองทางวิทยาศาสตร์

เท่านั้น 

- เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีปรากฏในรายการเป็นเพียงการสาธิตในการท าความสะอาด  

ลบคราบไวน์เท่านั้น 

- สุราเป็นเหตุก่อมะเร็งได ้

- สุราเป็นเหตุใหเ้ซ็กซ์เส่ือมได ้

- สุราเป็นเหตุใหพ้ิการและเสียชีวติได ้

- สุราเป็นเหตุใหท้ะเลาะววิาท และอาชญากรรมได ้

- สุราเป็นเหตุใหท้ าร้ายครอบครัวและท าลายสังคมได ้

ค ำเตือน  :  อ่ืนๆ 

- เคร่ืองด่ืมท่ีผสมคาเฟอีน อาทิ ลิโพ   เอ็ม 150   กระทิงแดง ท่ีเห็นผลิตภณัฑ์ต้องข้ึน 

ค าเตือน “ไม่ควรด่ืมเกินวนัละ 2 ขวด เด็กและสตรีมีครรภ ์ไม่ควรด่ืม” 

กรณีมีกำรเล่นเกม จับรำงวัล แจกรำงวัลในรำยกำร โดยกำรใช้สินค้ำเข้ำมำเกี่ยวข้องต้องขึ้นข้อควำม   

“ใบอนุญาตใหจ้ดัใหมี้การเล่นแถมพกหรือรางวลัในการเส่ียงโชค พ.น. (ตามดว้ยเลขท่ีเอกสาร...)” 

 


