
 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน ์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  เพิ่มเติม 
 

 

ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

มีประกาศ  ฉบับลงวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๕  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน 

ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไปแล้วนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติ 

หน้าที่ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืน

ความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  กฎหมาย

ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม  เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น   

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๗  (๔)  (๒๕)  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๘๑  แห่ง

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และมาตรา  ๑๑  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘ 

และมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๕  เม่ือวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๕  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ปฏิบัติหน้าที่แทน  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

จึงมีคําส่ังแต่งตั้งให้พนักงานสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ  ตามตารางแนบท้ายประกาศฉบับนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ 

โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน ์ พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

และพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  เพิ่มเติม  โดยมีอํานาจหน้าที่  เฉพาะตามที่กําหนด   



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
พันเอก  นที  ศุกลรัตน์ 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน  ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง   

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



 
บัญชีแนบท้าย 

ประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
เร่ือง การแตง่ตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีและการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน 

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
ในการกํากบัดูแลการประกอบกจิการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์เพ่ิมเติม 

ลงวันท่ี  ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ลําดับท่ี ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ขอบเขตอํานาจหน้าท่ี 

๑. ผู้อํานวยการกลุม่งานกิจการโทรทศัน์เคลื่อนที่
และโทรทศัน์ในระบบไอพี 

๑) ควบคุมและกําหนดการใช้งานความถี่คลื่นตามมาตรา ๑๑ 
วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ใน
การพิจารณาอนุญาตและลงนามในหนังสือแจ้งผลการทดสอบ
รับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในการประกอบกิจการ
กระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
๒ )  พิ จ า รณาอ นุญาตและลงนาม ในห นังสื อแจ้ งผ ล  
การทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์
เพ่ือใช้ในการรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของ
กิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
เป็นสมาชิกเฉพาะที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ในการรับสัญญาณ 

๒. - ผู้ อํานวยการกลุ่มงานกํากับดูแลกิจการ  
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
- พนักงานในกลุ่มงานกํากับดูแลกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งดํารง
ตําแหน่งต้ังแต่พนักงานปฏิบัติการระดับสูงขึน้
ไป 

เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ประกอบการของผู้รับใบอนุญาต
หรือบุคคลใดในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 
หรือในเวลาทําการของสถานที่น้ัน เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง
เก่ียวกับการกระทําความผิดค้นวัตถุที่ใช้ในการกระทํา
ความผิด วัตถุที่มีไว้เป็นความผิดหรือวัตถุที่จะนําไปใช้กระทํา
ความผิด รวมทั้งการกระทําใดที่อาจเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ี
กํ า หนด ใ นก า ร อ นุญ า ตตา มม า ต ร า  ๕๓  (๓ )  แห่ ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

-ผู้อํานวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์  
-พนักงานในกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ ซึ่งดํารงตําแหน่งต้ังแต่พนักงาน
ปฏิบัติการระดับสูงขึ้นไป 
-ผู้อํานวยการสํานักงาน กสทช. เขต 
-ผู้บริหารระดับต้น หรือพนักงานในสํานักงาน 
กสทช. เขต ซึ่งดํารงตําแหน่งต้ังแต่พนักงาน
ปฏิบัติการระดับสูงขึ้นไปที่ได้รับมอบอํานาจ 

 
 
 
 



 
-๒- 

 
ลําดับท่ี ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ขอบเขตอํานาจหน้าท่ี 

๓ ผู้อํานวยการสํานักงาน กสทช. เขต ๑ ) เรียกให้ผู้ ที่ เ ก่ียวข้องมาชี้ แจงหรือส่ งเอกสารหรือ
พยานหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๕๓ (๑) 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารหรือ
วัตถุ ใดมา เ พ่ือประกอบการพิจารณาหรือ เ พ่ือใช้ เป็น
พยานหลักฐานในการพิสูจ น์การกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทั ศ น์  พ .ศ .  ๒๕๕๑  ตา มม าตรา  ๕๓  (๑ )  แห่ ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓) มีคําสั่งให้ผู้กระทําการรบกวนต่อการรับส่งหรือแพร่
สัญญาณเสียงหรือภาพของผู้รับใบอนุญาต กระทําการระงับ
หรอืแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใช้ในการกระทําน้ัน หรือ 
ให้ย้ายสิ่งดังกล่าวออกไปให้พ้นเขตรบกวนหรือให้บุคคลน้ัน
หรือบุคคลอ่ืนกระทําการอย่างใดเท่าที่จําเป็นเพ่ือแก้ไข  
การรบกวนน้ัน หากสิ่งที่ก่อให้เกิดการรบกวนน้ันเป็นกิจการที่
ไ ด้รั บอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน  ให้ แจ้ ง ต่อเจ้ าห น้าที่  
ผู้มีอํานาจตามกฎหมายน้ันพิจารณาดําเนินการเพ่ือให้มี  
การแก้ไขต่อไป ตามมาตรา  ๕๕ แห่งพระราชบัญญั ติ  
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ 
๔) การอนุญาตให้จําหน่าย มีไว้เพ่ือสํารองจําหน่าย หรือรับ
ติดต้ังเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์เพ่ือการรับสัญญาณ
หรือแปลงสัญญาณในการรับรายการกิจการกระจายเสียงหรอื
กิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ตามมาตรา ๗๐ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 
 
 



 
-๓- 

 
ลําดับท่ี ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ขอบเขตอํานาจหน้าท่ี 

๓ ผู้อํานวยการสํานักงาน กสทช. เขต 
 

๕) ร้องทุกข์กล่าวโทษในการดําเนินคดีอาญา ตามมาตรา ๗๑ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
๖) ดําเนินการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายกับผู้ใช้คลื่น
ความถี่เพ่ือกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยไม่ได้
รั บ อ นุญ า ต ตา มม า ต ร า  ๗๘  แห่ ง พ ร ะ ร า ชบั ญญั ติ  
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 


