สำหรับ : ผูก้ ำกับรำยกำร
ผูก้ ำกับเวที
เจ้ำหน้ำที่กล้องโทรทัศน์

คำนำ
สถานี โ ทรทัศ น์ MCOT มี น โยบายในการควบคุ ม คุ ณ ภาพรายการที่ อ อกอากาศให้ถู ก ต้อ ง
ไม่ ข ดั ต่ อกฎหมาย ศี ล ธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนี ย มประเพณี ปฏิ บตั ิ อนั ดี งามของประเทศไทย
ตลอดจนให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สถานี ฯ จึงขอความร่ วมมือจากผูจ้ ดั รายการโทรทัศน์
ให้ป ฏิ บ ตั ิ ตามข้อปฏิ บ ตั ิ ฉ บับ นี้ โดยเคร่ ง ครั ด ทั้งนี้ สถานี ฯ ได้ป รั บ ปรุ ง/เปลี่ ย นแปลง/เพิ่ ม เติ ม เงื่ อนไข
ข้อปฏิ บ ตั ิ ส าหรั บ ผูจ้ ดั รายการโทรทัศ น์ ฉบับ นี้ ให้มี ค วามเหมาะสมยิ่งขึ้ นในยุค เปลี่ ย นผ่า นจากระบบที วี
ANALOG สู่ ทีวีดิจิทลั และปรับเปลี่ ยนให้เหมาะสมกับกฎหมาย หรื อ กฎระเบียบที่ เกี่ ยวข้องประกาศใช้
เพิ่มเติ ม โดยจะประสานแจ้งให้ผูจ้ ดั รายการทราบต่อไป และสถานี ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาผูจ้ ดั
รายการ รายหนึ่ งรายใดที่ ไม่ ให้ค วามร่ วมมื อปฏิ บ ตั ิ ตามเงื่ อนไขในข้อปฏิ บ ตั ิ สาหรั บผูจ้ ดั รายการฉบับ นี้
โดยการงดออกอากาศชั่วคราว หรื อ ยกเลิ ก สั ญ ญา หรื อ พิ จารณาไม่ ต่อ สั ญญาจัดรายการในครั้ งต่ อไป
ได้ตามกรณี

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ เดือนมกราคม 2561 เป็ นต้นไป

สำรบัญ
เรื่ อง

หน้ ำ

1. กำรผลิตรำยกำร ด้ ำนเทคนิค
1.1
1.2
1.3

ไฟล์รายการที่จะส่ งออกอากาศ
การบันทึกเสี ยงรายการสาหรับออกอากาศ
รู ปแบบของไฟล์ที่พร้อมออกอากาศ
 ผังแสดงรู ปแบบของไฟล์ที่พร้อมออกอากาศ
 สัญลักษณ์จดั ระดับกลุ่มผูช้ ม
 แบบใส่ ตน
้ รายการ
 แบบมุมจอ

2. กำรผลิตรำยกำรด้ ำนเนื้อหำ
2.1 การใส่ สัญลักษณ์จดั ระดับกลุ่มผูช้ ม
2.2 การใช้ชื่อรายการ และการนาเสนอรายการ
2.3 หลีกเลี่ยงการนาเสนอ ภาพ เสี ยง หรื อข้อความ
2.4 หลีกเลี่ยงการนา ภาพ / เสี ยง หรื อเนื้ อหารายการ
2.5 งดเว้น ภาพ เสี ยง และข้อความ
2.6 ภาพการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
2.7 ภาพการสู บบุหรี่ หรื อภาพบรรจุภณ
ั ฑ์เกี่ยวกับยาสู บ
2.8 ห้ามเผยแพร่ ภาพ / เสี ยง ยาเสพติดทุกชนิด
2.9 การดูหมิ่นเหยียดหยาม
2.10 ภาพ / เสี ยง และเนื้อหาที่มีความขัดแย้งต่อกฎหมาย
3. กำรส่ งไฟล์ รำยกำร
3.1 กาหนดระยะเวลาการส่ งไฟล์รายการ
3.2 ขั้นตอนการนาส่ งไฟล์รายการ



ตารางการส่ งไฟล์รายการ ล่วงหน้า 3 วัน
ตัวอย่างใบคิวไฟล์รายการ
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เรื่ อง

หน้ ำ

4. ข้ อควรระวังในกำรผลิตรำยกำร
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5. เบอร์ โทรศัพท์ ติดต่ อกับหน่ วยงำนอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
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ภำคผนวก
- ตัวอย่าง ข้อความ คาเตือนผูช้ ม ตามกรณี ต่าง ๆ

ข้อปฏิบตั ิสำหรับผูจ้ ดั รำยกำรโทรทัศน์ บมจ.อสมท ปี 2563

1. กำรผลิตรำยกำร (ด้ ำนเทคนิค)
1.1 ไฟล์ รำยกำรทีจ่ ะส่ งออกอำกำศ ให้บนั ทึกในรู ปแบบ Video file Format รายละเอียดดังตารางด้านล่างนี้
ตำรำงแสดง Video file Format สำหรับ MCOT
รู ปแบบวิดีโอ Video Format
ลาดับ
คุณสมบัติ
No.
(Qualification)
High Definition (HD)
1. รู ปแบบของการบีบอัดภาพ XDCAM HD422 1080i50 ,50 Mb/s
(Video Codec)
2. รู ปแบบไฟล์คอนเทนเนอร์ *.MOV
(สกุลไฟล์)
3. ระบบภาพ (System)
1080i
(25Frame/Sec or 50 Field/Sec)
4. อัตราส่วนภาพ (แนวนอน : 16:9
แนวตั้ง)
5 รายละเอียดภาพ
1920  1080 Pixel
6. รู ปแบบของการบีบ
PCM (16/24bit, 48KHz.)
อัดเสี ยง (Audio Codec)
เสี ยงภาษาไทย จัดทาเป็ น 4 Channel คือ Channel 1 , Channel 2 , Channel 3 , Channel 4
ส่วนรายการที่มี 2 ภาษา ให้ใส่เสี ยงภาษาไทย Channel 1 , Channel 2
และเสี ยง Soundtrack ให้ใส่เสี ยง Channel 3 , Channel 4 เท่านั้น
*สาหรับ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ให้ตดั ต่อรายการในระบบ HD ตามรายละเอียดข้างต้นและแจ้ง
ในใบคิวไฟล์รายการด้วย
1.2 กำรบันทึกเสี ยงรำยกำรสำหรับออกอำกำศ สามารถบันทึกได้ดงั นี้
2.1.1 ระบบ BILINGUAL คือ ระบบเสี ยง 2 ภาษา ให้บนั ทึกเสี ยงภาษาไทยลงในช่องที่ 1 และ 2 และ

บันทึกเสี ยงภาษาต่างประเทศ หรื อภาษาต้นฉบับ อาทิ ภาษาอังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี
ฯลฯ ลงในช่องที่ 3 และ 4
2.1.2 ระบบ STEREO SOUND ให้บนั ทึกเสี ยงภาษาไทย ลงสัญญาณช่องที่ 1 – 4
2.1.3 โดยระดับ SCALE เสี ยง ไม่ต่ากว่า -20 dbfs และไม่สูงเกิน -12 dbfs (โดยระดับเสี ยงที่ดบั ที่สุด
เริ่ มนับที่ระดับ 0 เป็ นต้นไป หากเกินกว่า 0 เสี ยงจะพีค)
1.3 รู ป แบบของไฟล์ ที่พ ร้ อ มออกอำกำศให้ มี เ ฉพำะภำพ / เสี ย งของรำยกำรตอนที่ จ ะออกอำกำศเท่ ำ นั้ น

ไม่อนุญาตให้มีเนื้อรายการอื่นใดปะปนอยูใ่ นไฟล์รายการสาหรับออกอากาศ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
2.1.1 ผูจ้ ดั ฯ จะนาส่ งไฟล์โดยใส่ EXTERNAL HARD DISK ความจุ 500 GB หรื อ Flash Drive
ความจุ 32 GB ขึ้นไป จึงจะสามารถตรวจสอบเนื้อหาได้
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2.1.2 ให้ผูจ้ ดั ฯ แยกส่ งเนื้ อหารายการใน 1 รายการออกเป็ นไฟล์ย่อย โดยแยกแต่ละไฟล์ออกตาม

2.1.3

2.1.4
2.1.5

2.1.6

2.1.7
2.1.8

2.1.9
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ช่วงรายการ โดยเนื้ อหาใน 1 ไฟล์ ให้เริ่ มต้นช่วงและจบช่วงรายการภายใน 1 ช่วงรายการพอดี
อาทิ หากมี 3 ช่วงรายการ ก็จะมี 3 ไฟล์
โดยในไฟล์แรก ให้เริ่ มต้นเข้า เนื้ อหารายการด้วยเฟรมแรกที่ สัญลักษณ์ จดั ระดับ กลุ่ มผูช้ ม
(ให้ตรงตามรู ปแบบที่ ได้ทาสัญญาไว้กบั ทางสถานี ฯ ) ต่อด้วยรู ปภาพสัญลักษณ์ ของสถานี ฯ
ร่ วมกับ (ชื่อบริ ษทั ผูผ้ ลิตที่ทาสัญญาไว้กบั ทางสถานีฯ ) ..........เสนอรายการ..........(ชื่ อรายการที่
ตรงตามผัง รายการที่ ได้ท าสั ญญาไว้ก ับ ทางสถานี ฯ )..........เริ่ มเข้าสู่ . .........เนื้ อหารายการ
ไปจนจบช่ วงที่ 1 และปิ ดท้ายด้วย INTERLUDE ให้นับ เป็ น 1 ไฟล์ โดยไม่ตอ้ งมี SLATE
ชื่ อรายการในช่ วงก่ อนเข้ารายการ และไม่ตอ้ งมี ภาพ COLOUR BAR ทั้งก่อนเข้าและจบ
รายการเด็ดขาด
เนื้ อหาช่ วงถัดไป ให้เริ่ มเข้าเฟรมแรกที่ INTERLUDE ต่อด้วยเนื้ อหารายการในช่ วงนั้น ๆ
และจบภาพสุ ดท้ายด้วย INTERLUDE ของช่วงนั้น ๆ
เนื้ อหารายการในช่ วงสุ ดท้าย ให้เริ่ มที่เฟรมแรกของ INTERLUDE ต่อด้วยเนื้ อหาในช่ วงนั้น
และจบรายการด้วยเครดิ ตท้ายรายการ โดยไม่ ตอ้ งมี ภาพ BLACK หรื อ COLOUR BAR
ต่อท้ายรายการเด็ดขาด
ให้ต้ งั ชื่อไฟล์ ในแต่ละช่วงรายการ ตามชื่อรายการ วันที่ออกอากาศ และตามด้วยลาดับช่วงของ
เนื้ อหารายการ เช่ น โมเดิร์นไนน์ คิดส์ _250461_ช่ วงที่ 1 เป็ นต้น โดยควรเรี ย งลาดับจาก
ช่วงแรกไปจนถึงช่วงสุ ดท้ายของรายการ
ให้ผูจ้ ดั ฯ จับเวลาความยาวเนื้ อหารายการเป็ นนาที โดยเริ่ มนับที่ เฟรมแรกของช่ วงไปจนจบ
เฟรมสุ ดท้ายของช่วง
อัตราส่ วนภาพ (แนวนอน : แนวตั้ง) ให้ตดั ขนาด 16 : 9 แต่เฉพาะโลโก้สินค้ามุมจอ โลโก้ชื่อ
รายการ และโลโก้ทุกชนิ ด รวมทั้ง ซี .จี.ข้อความ ทุกกรณี จะต้องจัดขนาดกรอบของข้อความ
ให้อยูใ่ นขนาด 4 : 3 เพื่อป้ องกันการตกขอบจอโทรทัศน์
ส่ ง เอกสารแจ้ง รายละเอี ย ดล าดับ แต่ ละช่ วงรายการ (ใบคิ วไฟล์รายการ) โดยแจ้ง เวลาของ
แต่ละช่ วงรายการ (นับเป็ นนาที ) เวลาความยาวของแต่ละช่ วงและรวมเนื้ อรายการทั้งหมด
โดยละเอียด (ความยาวของเนื้ อรายการทั้งหมดให้นบั ตั้งแต่สัญลักษณ์ การจัดระดับกลุ่มผูช้ ม
รวม INTERLUDE จนถึงจบเครดิตท้ายรายการ ซึ่ งรวมแล้วต้องไม่เกินเวลาที่สถานี ฯ กาหนด
* ในใบคิ วไฟล์รายการให้ใส่ เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อผูร้ ับผิดชอบรายการ ตั้งแต่ 2 เบอร์ ข้ ึนไป
ทั้งเบอร์ โทรศัพท์มือถือ และ เบอร์ โทรศัพท์สานักงานที่สามารถติดต่อได้ทนั ที เมื่อต้องมีการ
แก้ไข ไฟล์รายการ)
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ผังแสดงรู ปแบบของไฟล์ รำยกำร ทีพ่ ร้ อมออกอำกำศ
ภาพ / เสี ยง

สัญลักษณ์สถานีฯ

สัญลักษณ์

ร่ วมกับ

จัดระดับกลุ่มผูช้ ม

บริ ษทั ..........เสนอ

เข้าเนื้ อหารายการ
แต่ละช่วงจนจบ
INTERLUDE รายการ

ช่วงนั้น

จนจบเนื้ อหารายการ
ช่วงสุ ดท้ายด้วย
เครดิตท้ายรายการ

 หมายเหตุ แต่ล ะรายการจะมี จานวนช่ วงรายการไม่ เท่ ากัน ให้ส่ ง ไฟล์รายการ เท่ ากับ จานวนช่ วง
รายการ โดยแยกเป็ น 1 ไฟล์ : 1 ช่วงรายการ
สั ญลักษณ์ จัดระดับกลุ่มผู้ชม


แบบใส่ ต้นรำยกำร



แบบมุมจอ
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2. กำรผลิตรำยกำรด้ ำนเนื้อหำรำยกำร
2.1 กำรใส่ สัญลักษณ์ จัดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำรกับกลุ่มผู้ชม ให้ผจู ้ ดั ฯ ถือปฏิบตั ิ ดังนี้
ให้แสดงสัญลักษณ์จดั ระดับความเหมาะสมของรายการกับกลุ่มผูช้ ม ตามเกณฑ์การจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการกับกลุ่มผูช้ มที่ได้รับการอนุ มตั ิจากสถานี ฯ ทุกครั้ง หากเนื้ อหารายการมีส่วนใดส่ วนหนึ่ ง
หรื อทั้งหมดเปลี่ยนแปลงจากเกณฑ์ดงั กล่าว ต้องแจ้งส่ วนควบคุมคุณภาพรายการให้ทราบก่อนส่ งไฟล์ นั้น ๆ
2.1.1 ต้องแสดงสัญลักษณ์จดั ระดับกลุ่มผูช้ ม (ภาพเคลื่อนไหวและเสี ยง) ก่อนเข้ารายการทุกครั้ง
2.1.2 ต้อ งแสดงสั ญ ลัก ษณ์ จ ัด ระดับ กลุ่ ม ผู ้ช ม (ภาพนิ่ ง ) แบบไม่ มี ข ้อ ความก ากับ ใต้ก รอบ
สัญลักษณ์ ที่มุมซ้ายล่างของจอภาพ (ในเนื้ อรายการ) ในทุ กช่ วงรายการ ช่ วงละ 1-2 ครั้ ง
ครั้งละไม่ต่ากว่า 10 วินาที แต่ไม่เกิน 20 วินาที
หมำยเหตุ กรณี การแสดงสัญลักษณ์ น.13+ และ น.18+ ที่ผูใ้ หญ่ควรให้คาแนะนาแก่เด็ก
และเยาวชนในการรับชมรายการ ให้ผูจ้ ดั รายการสามารถซ้อนสัญลักษณ์เตือน
ให้ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หารุ น แรง ฯลฯ มากกว่า ที่ ก าหนดไว้ไ ด้ หรื อ สามารถขึ้ น
ข้อความ (CG) เตือนผูช้ ม จนกว่าจะจบช่วงเนื้อหารายการนั้น ๆ (ภาคผนวก)
2.1.3 รายการที่ มี ร ะดับ ความเหมาะสมของรายการในระดับ น.13+ ห้ า มมิ ใ ห้อ อกอากาศใน
ช่วงเวลาก่อน 20.30 น. ของทุกวัน และให้ออกอากาศได้จนถึงเวลา 05.00 น. ของวันถัดไป
2.1.4 รายการที่มีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ น.18+ หรื อรายการที่มีลกั ษณะตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด ห้ามมิให้ออกอากาสในช่วงเวลาก่อน 22.00 น. ของทุกวัน
และให้ออกอากาศได้จนถึงเวลา 05.00 น. ของวันถัดไป
2.1.5 รายการที่ มีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ ฉ ห้ามมิให้ออกอากาศในช่ วงเวลา
ก่อน 24.00 น. ของทุกวัน และให้ออกอากาศได้จนถึง เวลา 05.00 น. ของวันถัดไป โดยให้
รวมถึงรายการดังต่อไปนี้
(1) มีการกระทาซึ่ งอาจเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรื อยัว่ ยุทางเพศ หรื อแสดงถึ งความ
รุ นแรงทางเพศ หรื อกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบในทางเพศ หรื อมีเนื้ อหา
ทางเพศ หรื อการแต่งกายที่ล่อแหลมหรื อไม่เหมาะสม ไม่วา่ จะเป็ นการใช้ภาพ เสี ยง
เนื้อหาและพฤติกรรมต่าง ๆ
(2) การใช้ภาษา หรื อมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึ งความรุ นแรง หรื อนาไปสู่ ความรุ นแรง
ทารุ ณโหดร้าย ที่ก่อให้เกิดผลต่อความรู ้สึกทางจิตใจอย่างรุ นแรง
(3) การน าเสนอที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การอคติ การเลื อ กปฏิ บ ัติ การกระท าอัน ขัด ต่ อ หลั ก
มนุษยธรรม ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน หรื อละเมิดศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
(4) การใช้ภ าษา หรื อ มี พ ฤติ ก รรมที่ ข ดั ต่ อ ศี ล ธรรม วัฒ นธรรมและขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี อนั ดีงามของชาติ
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(5) มีการกล่าวอ้างหรื อจูงใจให้เชื่ อว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรื อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งมีอานาจ

พิเศษ หรื อความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์
(6) ชี้นา หรื อให้ขอ้ มูล หรื อแสดงออกเพื่อจูงใจ หรื อสนับสนุนให้เกิดการเล่นพนัน
อ้ ำงอิงจำก สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ (กสทช.)
รำชกิจจำนุเบกษำ หน้ ำ 25 ข้ อ 11 ถึง หน้ ำ 26 ข้ อ (6) ลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2556

2.2 กำรใช้ ชื่อรำยกำรและกำรนำเสนอรำยกำร จะต้องผลิตให้ตรงกับชื่อรายการและรู ปแบบที่ยื่นขอและ
ได้รับอนุ มตั ิไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่ อทุกกรณี การเปลี่ยนพิธีกร / ผูด้ าเนิ นรายการ / การขอเพิ่มช่ วง /
ลดช่ วง หรื อขอบรรจุสกู๊ปในรายการ ต้องแจ้งรายละเอี ยดให้สถานี ฯ พิจารณาล่ วงหน้าก่ อนทุกครั้ง ซึ่ งต้อง
ได้รับอนุ มตั ิ ก่อนจึ งจะดาเนิ นการได้ โดยช่ วงที่เปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมนั้น จะต้องมีเนื้ อหาที่สอดคล้องกับ
รู ปแบบรายการที่ได้รับอนุมตั ิไว้ และไม่มีลกั ษณะเป็ นการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม
2.2.1 การตั้งชื่ อรายการเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อภาษาอื่น ๆ จะต้องมีภาษาไทยเป็ นส่ วนหนึ่ งอยูใ่ น
ชื่อนั้นด้วย ยกเว้น มีขอ้ ตกลงกับทางสถานีฯ และได้รับการอนุมตั ิเป็ นกรณี ไป
2.2.2 หลีกเลีย่ ง กำรใช้ ชื่อสิ นค้ ำ หรื อบริกำรธุรกิจมำตั้งเป็ นชื่ อรำยกำร ยกเว้ น มีขอ้ ตกลงกับทาง
สถานีฯ และได้รับอนุมตั ิเป็ นกรณี ไป
2.2.3 ไตเติ้ลรายการ ห้ามมิให้มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สิ นค้าหรื อบริ การ ทุกกรณี

2.3 หลีกเลี่ยง กำรนำเสนอภำพ เสี ยง หรื อข้ อควำม สัญลักษณ์ที่มีลกั ษณะส่ อไปในทางลามกอนาจาร
สองแง่สองงาม หวาดเสี ยว ผิดธรรมชาติ น่าขยะแขยง น่าสะพรึ งกลัว การต่อสู ้ดว้ ยอาวุธ ที่แสดงให้เห็ นถึ ง
ความทารุ ณโหดร้ า ย ภาพอาวุธ แสดงการใช้อาวุธ ปื น ของแหลม ของมีคม จ่อที่ ร่างกายเพื่ อหวัง ทาร้ า ย
เนื้ อหาเกี่ ยวกับเรื่ องไสยศาสตร์ เรื่ องเหลื อเชื่ อ เรื่ องที่อาจทาให้คนดู หลงเชื่ อ งมงาย และเอาเป็ นเยี่ยงอย่าง
หรื อส่ อเจตนากระทาผิด หรื อส่ งเสริ ม สนับสนุ น ยุยง ให้กระทาผิดกฎหมาย ศีลธรรม เพศ หรื อการดู ถูก
เหยียดหยาม ความพิการทางร่ างกายของบุคคลอื่น ยกเว้ น รายการที่แสดงเจตนาเพื่อให้ประโยชน์ต่อสังคม
(หากกรณี จาเป็ นผูจ้ ดั ฯ สามารถใช้เทคนิคในการบังภาพ โดยต้องขึ้นข้อความเตือนผูช้ มทุกครั้ง) (ภาคผนวก)
ข้ อควำม หมายถึง การกระทาให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ เสี ยง เครื่ องหมาย หรื อการกระทา
อย่างใด ๆ ที่ทาให้บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้าใจความหมายได้
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2.4 หลีก เลี่ย ง กำรน ำภำพ / เสี ย ง หรื อ ผลิต เป็ นเนื้ อ หำส่ วนหนึ่ ง หรื อ ทั้ง หมดของรำยกำร เช่ น
การปรากฏของสิ นค้าทั้งภาพและเสี ยง รวมทั้งเครื่ องหมายทางการค้า เครื่ องหมายอื่นใดของผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
ไม่วา่ จะปรากฏในรู ปแบบของวัตถุ โดยการจัดฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก หรื อสถานที่ถ่ายทา หรื อการปรากฏ
กับ บุ ค คล โดยการสวมเสื้ อหรื อสิ่ ง อื่ นใด ทั้ง นี้ รวมถึ งสกู๊ ป การแสดงละคร หรื อรายการที่ จะออกอากาศ
สถานี โทรทัศน์ช่องอื่น เพื่อส่ งเสริ มรายการ หรื อจงใจสร้างกระแสให้ผูช้ มไปติดตามชมรายการที่ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นที่ไม่ใช่สถานี ฯ ของ บมจ.อสมท ยกเว้ น รายการที่มีขอ้ ตกลงกับทางสถานี ฯ (MOU)
หรื อได้รับการอนุมตั ิเป็ นกรณี ไป แต่จะต้องเป็ นไปตามกฎระเบียบการปรากฏของสิ นค้าในรายการ
โฆษณำ หมายถึง การกระทาไม่วา่ โดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรื อทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทาง
การค้า
2.5 งดเว้น ภำพ เสี ยง และข้ อควำมใด ๆ เกีย่ วกับ
2.5.1 การน าเสนอภาพยนตร์ ส่ วนพระองค์ ห รื อภาพเคลื่ อ นไหวของพระมหากษั ต ริ ย์
พระบรมราชิ นีนาถ และพระบรมวงศานุ วงศ์ รวมทั้งพระราชวงศ์ช้ นั สู งของประเทศไทย
และต่างประเทศ จะต้องได้รับอนุญาตและมีหนังสื อยินยอมจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อน
ออกอากาศทุกครั้ง (ยกเว้ น หากมีคาบรรยาย กลอนสดุดี ฯลฯ ที่เกี่ยวกับพระราชประวัติ
พระราชกรณี ยกิจ ที่จะต้องซ้อนข้อความบรรยายรายละเอียดในความหมายของภาพนั้น ๆ
ให้ใส่ แยกจากภาพ โดยใส่ ทางด้านล่างของภาพ เท่านั้น)
2.5.2 การน าเสนอรายการที่ มี พ ระบรมฉายาลั ก ษณ์ (ภาพนิ่ ง) ของพระมหากษั ต ริ ย์
พระบรมราชิ นีนาถ และพระบรมวงศานุ วงศ์ รวมทั้งพระราชวงศ์ช้ นั สู งของประเทศไทย
และต่ า งประเทศ จะต้อ งน าเสนออย่า งเหมาะสมและห้ า มซ้ อ นตัว อัก ษรข้อ ความหรื อ
สัญลักษณ์อื่นใดทับซ้อนในภาพเดียวกัน
2.5.3 กรณี ที่จะต้องมีพระปรมาภิไธย สามารถใส่ ในหรื อนอกภาพได้ ทั้งนี้ ต้องอยูใ่ นตาแหน่งที่
เหมาะสม
2.6 ภำพกำรดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ หรื อ ภำพบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี แ อลกอฮอล์ เ ป็ นส่ วนผสม ทั้ง นี้
ให้ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศอื่น ๆ
ที่ เกี่ ยวข้อง ยกเว้น กรณี ก ารทดลองทางวิทยาศาสตร์ การแสดงส่ วนประกอบในการปรุ ง อาหาร สามารถ
นาเสนอได้โดยไม่ให้เห็นบรรจุภณั ฑ์และเครื่ องหมายทางการค้าและมีขอ้ ความเตือนทุกครั้ง (ภาคผนวก)
2.7 ภำพกำรสู บบุหรี่ หรื อภำพบรรจุ ภัณฑ์ เกี่ยวกับยำสู บ ทั้งนี้ ให้ปฏิ บตั ิ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสู บ พ.ศ.2535 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.8 ห้ ำมเผยแพร่ ภำพ / เสี ยง ยำเสพติดทุกชนิด / อุปกรณ์การเสพทุกชนิ ด วิธีการ / ขั้นตอนการเสพ
ยกเว้น เป็ นกรณี ศึกษา แต่ตอ้ งอยูใ่ นความควบคุมและดุลยพินิจที่เหมาะสมของทางสถานีฯ
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ั ดุ ลยพินิจของทางสถานี ฯ ในการ
2.8.1 บุ คคลที่ มีกรณี เ กี่ ยวพัน กับยาเสพติ ดทุ กชนิ ด ขึ้ นอยู่กบ
แพร่ ภาพบุคคลนั้น ๆ
2.8.2 เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติ คุม้ ครองเด็ก พ.ศ.2546
2.8.3 นัก โทษ ตามพระราชบัญ ญัติ ร าชทัณ ฑ์ พ.ศ.2479 ประกอบกับ กฎกระทรวง ข้อ 28
และข้อ 29
2.8.4 การบังภาพผูต้ อ้ งขัง เป็ นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการสัมภาษณ์ ผูต้ อ้ งขังและการถ่ ายภาพ
ภาพยนตร์ วิดิทศั น์ ภายในเรื อนจา พ.ศ.2540
2.9 กำรดูหมิ่นเหยียดหยำม หรื อทาให้เข้าใจได้วา่ เป็ นการกีดกันเชื้ อชาติ ยุยง ปลุกระดม สร้างความ
ขัดแย้ง หรื อพฤติกรรมที่ทาให้เข้าใจได้วา่ สร้างความแตกแยกให้กบั สังคม หรื อสถาบันชาติ สถาบันศาสนา
สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ หรื อเป็ นการสื่ อสารเพื่อส่ งเสริ มให้กระทาการอันเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย ความมัน่ คง
ของประเทศ ศีลธรรมอันดีงามทั้งในชาติและประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ
2.10 ภำพ / เสี ยง และเนื้อหำที่มีควำมขัดแย้ งต่ อกฎหมำย เกี่ยวกับความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชน
หรื อที่บญั ญัติไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รวมถึงกฎหมายที่ตราขึ้นและบังคับใช้ใหม่ดว้ ย
ข้ อสั งเกตทีค่ วรทรำบ
- กำรใช้ บ ริ ก ำร SMS เพื่อออกอากาศในรายการ ต้องขออนุ ญาตและตกลงปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขของ
ทางสถานีฯ กาหนด โดยจะพิจารณาจากรายละเอียดตามหนังสื อที่สถานีฯ อนุมตั ิเท่านั้น
- กำรจัดให้ มีกำรเล่ นพนันแถมพกหรื อชิ งโชคแจกรำงวัล ในรายการ ต้องได้รับอนุ ญาตจากเจ้าพนักงาน
ผูอ้ นุ ญาต (กรมการปกครอง) โดยมี หนังสื ออนุ ญาตพร้ อมใบเสร็ จค่าธรรมเนี ยมมาแสดงกับสถานี ฯ
เท่านั้น
- ในกรณีกำรขออนุญำตเป็ นตัวอักษรวิ่ง เสี ยงบรรยำย หรื อ ข้ อควำมที่พิธีกรพูด เพื่อการประชาสัมพันธ์
นอกเหนื อไปจากรู ปแบบของรายการที่ได้รับการอนุ มตั ิ ต้ องทำหนั งสื อขออนุ มัติใหม่ เป็ นครั้ ง ๆ ไป
ถึ งผู้ ช่ ว ยกรรมกำรผู้ อ ำนวยกำรใหญ่ ส ำนั ก โทรทั ศน์ โดยระบุ รายละเอี ย ดของข้อความที่ ต้องการ
ประชาสัมพันธ์ และเมื่ อได้รับการอนุ มตั ิแล้วจึ งจะสามารถออกอากาศได้ (ทางสถานี ฯ จะถื อตาม
รายละเอียดในหนังสื อที่อนุ มตั ิ แล้วเท่านั้น และเนื้ อหา ต้องเป็ นการประชาสัมพันธ์เพื่อบริ การสังคม
ไม่มีการโฆษณาแฝงเชิงธุ รกิจ)
- สารคดีส้ ันในเนื้ อรายการ (SCOOP) มีขอ้ ตกลงทางธุ รกิจกับสถานี ฯ ในเรื่ องการ TIE-IN สิ นค้า ต้องทา
หนังสื อขออนุ มตั ิ ใหม่เป็ นครั้ ง ๆ ไป ถึ งผูช้ ่ วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักโทรทัศน์ และให้ส่ง
SCOOP นั้น ๆ ให้ทางสถานีฯ ได้ตรวจก่อนจนกว่าจะได้รับการอนุมตั ิให้ออกอากาศทุกครั้ง
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3. กำรส่ งไฟล์ รำยกำร
3.1 กำหนดระยะเวลำกำรส่ งไฟล์ รำยกำร เพื่อเป็ นการควบคุ มคุ ณภาพรายการทุก ประเภท ที่ ได้รับ
การอนุมตั ิให้ออกอากาศทางสถานีฯ มีมาตรฐานด้านเทคนิ คสัญญาณภาพ / เสี ยง ถูกต้อง และมีเนื้ อหารายการ
เป็ นไปตามแนวทางที่ ไ ด้ รั บ อนุ ม ัติ ไ ว้ ผู ้จ ัด รายการจะต้อ งน าส่ ง ไฟล์ ร ายการให้ ส ถานี ฯ ตรวจล่ ว งหน้ า
ก่ อนออกอำกำศอย่ ำงน้ อย 3 วัน เนื่ องจำกไฟล์ รำยกำรดังกล่ ำว จะต้ องผ่ ำนกำรตรวจสอบจำกระบบ QC FILE
BASE และขั้ น ตอนกำรควบคุ ม คุ ณ ภำพรำยกำรอื่ น ๆ ด้ ว ย *ดัง นั้น หากผู จ้ ัด ฯ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามกฎระเบี ย บ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักโทรทัศน์ เป็ นผูพ้ ิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม
*รำยกำรยกเว้ น ที่ไม่ได้ส่งล่วงหน้า 3 วัน ได้แก่ รายการที่ได้ตกลงกับทางสถานี ฯ ไว้ หรื อเป็ นรายการ
ด่วนเฉพาะกิจ คาปราศรัย หรื อสารคดีพิเศษต่าง ๆ ซึ่ งจะต้องได้รับการอนุ มตั ิจากทางสถานี ฯ แล้วเท่านั้น
แต่จะต้องส่ งภายในเวลาที่สามารถผ่านขั้นตอน QC FILE BASE ซึ่ งจะต้องใช้เวลาเท่ากับความยาวของ
เนื้อรายการปกติ และใช้เวลาในขั้นตอนการตรวจพิจารณาคุณภาพรายการอีกประมาณ 2-3 เท่า ของความ
ยาวเนื้ อรายการ รวมเป็ นเวลาความยาว 3-4 เท่า ของความยาวเนื้ อรายการ ทั้งนี้ จะต้องเผื่อเวลาในกรณี
ที่มีการแก้ไขไฟล์รายการ และนาส่ งไฟล์รายการที่แก้ไขกลับมาใหม่ ซึ่ งก็จะต้องผ่านขั้นตอนตรวจสอบ
ที่ใช้เวลาเท่าเดิ มอี กครั้ ง ผูจ้ ดั จึ งควรคานึ งถึ งเวลาในการส่ งไฟล์ โดยเผื่อเวลาทั้งหมดในกระบวนการ
ทางานไว้ดว้ ย
หมำยเหตุ เวลาทาการ วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์
 หากผู จ
้ ดั ฯ ส่ งไฟล์รายการนอกเวลาทาการ หรื อ วันอาทิ ตย์ซ่ ึ งเป็ นวันหยุด ผูช้ ่ วยกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ สานักโทรทัศน์ จะเป็ นผูพ้ ิจารณา
 สถานี ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับพิจารณาตรวจไฟล์รายการ ในวันออกอากาศ ทั้งนี้ ผูช
้ ่วยกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ สานักโทรทัศน์ จะเป็ นผูพ้ ิจารณา
3.2 ขั้นตอนกำรนำส่ งไฟล์รำยกำร
3.2.1 ผูจ้ ดั ฯ หรื อผูส้ ่ งไฟล์รายการ
- กรอกแบบฟอร์ มใบนาส่ งรายการไปยังส่ วนควบคุ มคุ ณภาพรายการ กรอกรายละเอียด
เกี่ยวกับรายการ ชื่อรายการ ชื่อตอน วันและเวลาออกอากาศ และชื่อพร้อมเบอร์ โทรศัพท์
ของผูป้ ระสานงาน โดยละเอียดอย่างชัดเจนครบถ้วน
- ผูส้ ่ งไฟล์ตอ้ งนาส่ ง EXTERNAL HARD DISK หรื อ FLASH DRIVE ที่บรรจุไฟล์
รายการ และแสดงรายละเอีย ดชื่ อรายการ วันและเวลาออกอากาศ บน EXTERNAL
HARD DISK หรื อ FLASH DRIVE พร้อมแนบใบคิวไฟล์รายการทุกครั้ง
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3.2.2 เจ้าหน้าที่รับไฟล์

- เจ้า หน้า ที่ รั บ ไฟล์ ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของไฟล์ร ายการ และใบคิ วไฟล์รายการ
เรี ยบร้อย จึงให้เจ้าหน้าที่ส่งไฟล์ เซ็นชื่อในสมุดรับไฟล์รายการของสถานีฯ
- เจ้า หน้า ที่ รับ ไฟล์เ ซ็ น ชื่ อ รั บไฟล์ กรอกรหัส และข้อ มู ล การรั บ ไฟล์ใ นสมุ ด รั บ ไฟล์
รายการของสถานีฯ
- เรี ยงใบคิวไฟล์รายการเพื่อรอตรวจสอบไฟล์รายการต่อไป
3.2.3 เจ้าหน้าที่ควบคุ มคุ ณภาพรายการ ตรวจพิจารณาคุ ณภาพไฟล์รายการ หากมี การแก้ไขจะ

ติดต่อผูจ้ ดั ฯ เพื่อแก้ไขไฟล์รายการดังกล่าว
3.2.4 เจ้า หน้า ที่ ค วบคุ ม คุ ณ ภาพรายการ น าส่ ง ไฟล์รายการ ไปยังส่ ว นควบคุ ม การออกอากาศ

เพื่อดาเนินการต่อไป
3.2.5 เมื่อรายการออกอากาศเรี ยบร้อยแล้ว ผูจ้ ดั ฯ ขอรับ EXTERNAL HARD DISK หรื อ FLASH

DRIVE ที่ ห้ อ งควบคุ ม คุ ณ ภาพรายการ และต้อ งน าใบส่ ง ไฟล์ ร ายการมาด้ ว ยทุ ก ครั้ ง
(ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการรับคืนหากไม่มีใบส่ งไฟล์รายการดังกล่าว และขอให้มารับคืนภายใน
7 วัน หากเลยกาหนดทางสถานีฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น)
ตำรำงกำรส่ งไฟล์รำยกำร ล่ วงหน้ ำ 3 วัน ตั้งแต่ เวลำ 09.00 – 17.00 น.
รำยกำรออกอำกำศประจำวัน
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
หมำยเหตุ : วันอำทิตย์ หยุดรั บไฟล์ รำยกำร 1 วัน

วันส่ งไฟล์ เพื่อตรวจคุณภำพ
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
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ตัวอย่ำงใบคิวไฟล์รำยกำร 30 – 60 นำที ( ขนำด A4 )
รำยกำร.................................................................................................
ตอน........................................................................................
ออกอำกำศ วัน............... ที่.......... เดือน............... 2560 เวลำ.......... น.
ช่ วง

เนื้อช่วงที่
1

เนื้อช่วงที่
2
เนื้อช่วงที่
3
เนื้อช่วงที่
4

รำยละเอียด

ชื่ อไฟล์

สัญลักษณ์จดั ระดับกลุ่มผูช้ ม
ชื่อรายการ_01072560_ช่วงที่ 1
ID สถานีฯ
(หมายเหตุ 01 คือ วันที่
TITLE รายการ
07 คือ เดือน
VTR + เนื้อรายการ ช่วงที่ 1
2560 คือ ปี ที่ออกอากาศ)
INTERLUDE ปิ ดเบรค
INTERLUDE เปิ ดเบรค
ชื่อรายการ_01072560_ช่วงที่ 2
VTR + เนื้อรายการ ช่วงที่ 2
INTERLUDE ปิ ดเบรค
INTERLUDE เปิ ดเบรค
ชื่อรายการ_01072560_ช่วงที่ 3
VTR + เนื้อรายการ ช่วงที่ 3
INTERLUDE ปิ ดเบรค
INTERLUDE เปิ ดเบรค
ชื่อรายการ_01072560_ช่วงที่ 4
VTR + เนื้อรายการ ช่วงที่ 4
เครดิตท้ายรายการ
รวมเวลำทั้งหมด

เวลำ
รวม
(นำที)
13.27

12.02

14.02

2.43

42.14

กรณีแก้ ไขไฟล์ รำยกำร ติดต่อ ชื่ อ..............นำมสกุล............... โทร. 08-1xxx-xxxx
ชื่ อ..............นำมสกุล............... โทร. 08-1xxx-xxxx
บริษัท.............................จำกัด โทร. 0-2xxx-xxxx

ตัวอย่ำงใบคิวไฟล์รำยกำรสั้น (ขนำด A4)
รำยกำร.......................................................................................................
ตอน.......................................................................
ออกอำกำศ วัน..............ที่......... เดือน..............2560 เวลำ......... น.
ชื่ อโฟลเดอร์ : ชื่ อรำยกำร_01072560_
รำยละเอียด

ชื่ อไฟล์

เวลำรวม
(นำที)

ตอน
……………………….…

ชื่อรายการ_01072560_
(หมายเหตุ 01 คือ วันที่
07 คือ เดือน
2560 คือ ปี ที่
ออกอากาศ)

กรณีแก้ ไขไฟล์ รำยกำร ติดต่อ ชื่ อ..............นำมสกุล...............
โทร. 08-1xxx-xxxx
ชื่ อ..............นำมสกุล...............
โทร. 08-1xxx-xxxx
บริษัท.............................จำกัด
โทร. 0-2xxx-xxxx
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4. ข้ อควรระวังในกำรผลิตรำยกำร
ด้านลิ ขสิ ทธิ์ รายการ ผูจ้ ดั รายการต้องเป็ นผูท้ รงสิ ทธิ์ ในลิ ขสิ ทธิ์ ทั้งรายการและการเผยแพร่ ออกอากาศ
ทางสถานี โทรทัศน์ท้ งั หมด และถื อว่าได้มอบสิ ทธิ์ ให้สถานี ฯ เผยแพร่ ออกอากาศได้ตามสัญญา ทั้งนี้ หากเกิ ด
ความเสี ยหายในการละเมิดลิขสิ ทธิ์ เผยแพร่ ออกอากาศดังกล่าว ผูจ้ ดั รายการต้องรับผิดชอบทุกกรณี
4.1 กรณี ที่เป็ นรายการต่างประเทศ ผูจ้ ดั รายการต้องแสดงเอกสารการเป็ นผูท้ รงสิ ทธิ์ ในลิขสิ ทธิ์ ทั้งของ
รายการ เพลงประกอบรายการ หรื อวรรณกรรมอื่นๆ และสิ ทธิ์ ในการเผยแพร่ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดว้ ย
4.2 กรณี ที่เป็ นรายการที่มีภาพ/เสี ยง หรื อเพลง หรื อวรรณกรรมอื่นๆ ประกอบรายการที่ ไม่ใช่ เป็ น
ลิขสิ ทธิ์ ของผูจ้ ดั รายการเอง และต้องนามาทาซ้ าหรื อดัดแปลง ผูจ้ ดั รายการต้องดาเนินการขออนุ ญาตจากเจ้าของ
สิ ทธิ์ น้ นั ๆ ให้เรี ยบร้อยทุกครั้ง
4.3 กรณี ที่ ผู ้จ ัด ฯ น าภาพจาก Youtube มาประกอบรายการ ผูจ้ ัด ฯ ต้อ งด าเนิ น การขออนุ ญ าต
จากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ นั้นๆ ให้เรี ยบร้ อยทุกครั้ง หากไม่มีหนังสื อขอลิ ขสิ ทธิ์ ไม่สามารถแพร่ ภาพออกอากาศได้
เพราะจะทาให้มีปัญหาด้านลิขสิ ทธิ์ เกิดขึ้น
4.4 ขอความร่ วมมือผูจ้ ดั รายการ ห้ามทุกรายการสื่ อให้ผชู ้ มดูรายการย้อนหลังได้ที่ www. / Youtube /
Facebook / Instagram ยกเว้น เล่นเกมตอบคาถาม / ติชมรายการ เป็ นต้น
สาหรับการส่ งไฟล์รายการทุกรายการ สามารถนาส่ งได้ที่ ส่ วนควบคุมคุณภาพรายการ ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
การออกอากาศ ชั้น 2 อาคารปฏิบตั ิการออกอากาศ สถานีโทรทัศน์ MCOT
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
(หยุดทาการทุกวันอาทิตย์)
*** ไม่รับพิจารณา ไฟล์รายการ ในวันออกอากาศ ***
ติดต่อ ส่ วนควบคุมคุณภาพรายการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2201-6314 , 0-2248-0209
** หากเจ้าหน้าที่แสดงกริ ยาหรื อใช้วาจาไม่สุภาพสามารถร้องเรี ยนมายังสถานีฯ เพื่อปรับปรุ งการให้บริ การ จักขอบพระคุณยิง่ **
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ข้อปฏิบตั ิสำหรับผูจ้ ดั รำยกำรโทรทัศน์ บมจ.อสมท ปี 2563

5. เบอร์ โทรศัพท์ ติดต่ อกับหน่ วยงำนอื่นๆ ที่เกีย่ วข้ อง
หน่วยงาน
ส่ วนบริ หารวัสดุโฆษณา (เซ็นเซอร์โฆษณา)
ฝ่ ายบริ หารงานโฆษณา (คิวโฆษณา)
ส่ วนส่ งเสริ มรายการ (ไฟล์โปรโมท)
ส่ วนบริ หารผังรายการ (ผังรายการ)
ส่ วนควบคุมการออกอากาศ
ฝ่ ายบริ หารนิติกรรมและสัญญา
ฝ่ ายการเงิน

เบอร์โทรศัพท์
0-2201-6242 , 0-2201-6165 , 0-2201-6167
โทรสาร 0-2248-1120
0-2201-6010
โทรสาร 0-2201-6403
0-2201-6459 , 0-2201-6479 , 0-2201-6298
โทรสาร 0-2201-6021
0-2201-6458 , 0-2201-6312
โทรสาร 0-2245-1644
0-2201-6322
0-2201-6232 , 0-2201-6278
โทรสาร 0-2201-6403
0-2201-6190

(ผูจ้ ดั ฯ สาเนา สัญลักษณ์ จดั ระดับกลุ่มผูช้ ม / I.D. ของสถานี ฯ นา USB หรื อ FLASH DRIVE หรื อ
HARD DRIVE มา COPY เท่านั้น)
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ภำคผนวก

ตัวอย่ ำงข้ อควำม คำเตือนผู้ชม ตำมกรณีต่ำงๆ
คำเตือน : ในกรณีที่เนื้อหำรำยกำรแสดงภำพ/เสี ยง ที่น่ำหวำดเสี ยว น่ ำกลัว กำรแสดงโชว์ ที่อันตรำยต่ ำงๆ
กำรเล่นกับสั ตว์มีพษิ หรื อสั ตว์อนั ตรำย
- ห้ามลอกเลียนแบบ ผูป้ กครองควรให้คาแนะนาแก่เด็กและเยาวชน
- เป็ นความสามารถเฉพาะบุคคล ห้ามลอกเลียนแบบ อาจเกิดอันตรายได้
- เป็ นความสามารถเฉพาะบุคคล ที่ตอ้ งได้รับการฝึ กฝน ผูป้ กครองควรให้คาแนะนา
- รายการนี้ควรอยูใ่ นความดูแลของผูป้ กครอง ควรให้คาแนะนาที่ถูกต้อง
- เกมนี้อยูใ่ นความดูแลของผูเ้ ชี่ยวชาญ ห้ามลอกเลียนแบบ อาจเกิดอันตรายได้
- การทดลองนี้เป็ นการให้ความรู ้ เพื่อความปลอดภัยสาหรับสุ ขภาพ
- การทดลองนี้ มีผเู ้ ชี่ ยวชาญคอยดู แลเรื่ องความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด โปรดใช้วิจารณญาณ
ในการรับชม
- เป็ นความสามารถเฉพาะตัว ต้องได้รับการฝึ กฝนที่ถูกต้อง ผูป้ กครองควรให้คาแนะนา
- ภาพที่ปรากฏ เป็ นเพียงการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงเท่านั้น
คำเตือน : ในกรณีเป็ นควำมเชื่ อส่ วนบุคคล เรื่ องเกี่ยวกับสิ่ งลีล้ ับ ไสยศำสตร์ ทำนำยโชคชะตำ หรื อสิ่ งที่ไม่
สำมำรถพิสูจน์ ได้
- เป็ นความเชื่อส่ วนบุคคล โปรดใช้วจิ ารณญาณในการรับชม
คำเตือน : ในกรณีเป็ นภำพกำรเล่นพนัน กำรเสี่ ยงโชค
- การพนันเป็ นสิ่ งผิดกฎหมาย
คำเตือน : ทำงกำรแพทย์
- ผลการรักษาขึ้นอยูก่ บั อาการของโรคและสภาพร่ างกายของผูป้ ่ วยแต่ละคน
- การทาศัลยกรรม โดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และได้รับความยินยอมจากผูป้ กครอง
- การท าศัล ยกรรมประเภท...(เช่ น ดู ด ไขมัน , เสริ ม จมู ก ) เฉพาะที่ ต้อ งอยู่ใ นความ
ควบคุมดูแลของแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ เลขที่ ........
- ชื่อสถานพยาบาลนั้นๆ....... มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ เลขที่ ........

- การดูแลของแพทย์เฉพาะทาง ขึ้นอยูก่ บั สภาพร่ างกายของแต่ละบุคคล
- การรักษาที่ปรากฏในรายการโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเท่านั้น ห้ามลอกเลียนแบบ
- การเลือกสถานพยาบาล เป็ นวิจารณญาณของแต่ละบุคคล
- อ่านคาเตือนในฉลากและเอกสารกากับเครื่ องมือแพทย์ให้ละเอียดก่อนใช้
คำเตือน : เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
- เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ปรากฏในรายการเป็ นเพียงส่ วนผสมในการประกอบอาหารเท่านั้น
- เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ที่ปรากฏในรายการเป็ นส่ วนหนึ่ งในการทดลองทางวิทยาศาสตร์
เท่านั้น
- เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ที่ ป รากฏในรายการเป็ นเพี ย งการสาธิ ต ในการท าความสะอาด
ลบคราบไวน์เท่านั้น
- สุ ราเป็ นเหตุก่อมะเร็ งได้
- สุ ราเป็ นเหตุให้เซ็กซ์เสื่ อมได้
- สุ ราเป็ นเหตุให้พิการและเสี ยชี วติ ได้
- สุ ราเป็ นเหตุให้ทะเลาะวิวาท และอาชญากรรมได้
- สุ ราเป็ นเหตุให้ทาร้ายครอบครัวและทาลายสังคมได้
คำเตือน : อื่นๆ
- เครื่ องดื่ ม ที่ ผ สมคาเฟอี น อาทิ ลิ โ พ เอ็ม 150 กระทิ ง แดง ที่ เห็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ ต้อ งขึ้ น
คาเตือน “ไม่ควรดื่มเกินวันละ 2 ขวด เด็กและสตรี มีครรภ์ ไม่ควรดื่ม”
กรณีมี ก ำรเล่ น เกม จั บ รำงวัล แจกรำงวัล ในรำยกำร โดยกำรใช้ สิ น ค้ ำ เข้ ำ มำเกี่ย วข้ องต้ อ งขึ้น ข้ อควำม
“ใบอนุญาตให้จดั ให้มีการเล่นแถมพกหรื อรางวัลในการเสี่ ยงโชค พ.น. (ตามด้วยเลขที่เอกสาร...)”

