
 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ    ๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  เพิ่มเติม 
 

 

ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
มีประกาศฉบับลงวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๕  และประกาศฉบับลงวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๕  แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่และมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคม  กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
และกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว 
ในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น   

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๗  (๔)  (๒๕)  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๘๑  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงมีคําส่ัง
ดังต่อไปนี้ 

๑. แต่งตั้งให้เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  และพนักงานสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ตามตารางแนบท้ายประกาศฉบับนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  โดยมีอํานาจหน้าที่เฉพาะตามที่กําหนด   



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ    ๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

๒. บรรดาประกาศ  ข้อบังคับ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในประกาศนี้  หรือซ่ึงขัด
หรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พันเอก  นที  ศุกลรัตน์ 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน  ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



 
ตารางแนบท้าย 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหนา้ที่และการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์เพิ่มเติม 

ฉบับลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 

ลําดับที ่ ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ัง ขอบเขตอํานาจหน้าที ่
๑ ๑) เลขาธิการคณะกรรมการกิจการ 

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 
๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการ     
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (ภารกจิกระจายเสียง
และโทรทัศน์) 

ให้มีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามประกาศดังต่อไปน้ี 
๑) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง          
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ         
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕          
๒) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง            
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ          
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕  
๓) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง             
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ          
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการสิ่งอํานวย        
ความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕  
๔) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง          
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ              
เร่ือง หลักเกณฑ์การทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง            
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ         
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่สําหรับ
การให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒ ... 
 
 
 
 



 
-๒- 

  
ลําดับที ่ ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ัง ขอบเขตอํานาจหน้าที ่

๒ ๑) ผู้อํานวยการกลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑  
๒) พนักงานซ่ึงดํารงตําแหน่งตั้งแต่พนักงาน
ปฏิบัติการระดับสูง (ก ๑) ขึ้นไปหรือ
เทียบเท่า ในกลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑  

ให้มีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๑๐ และข้อ ๑๓ (๔) 
และ (๕) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง 
หลักเกณฑ์การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง       
พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้ 
๑) การรับ การตรวจสอบ การคืนแบบคําขอทดลองประกอบ
กิจการ การแจ้งสิทธิการทดลองประกอบกิจการ                
และการรายงานผลต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง         
และกิจการโทรทัศน์  
๒) การดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขของการเป็น     
ผู้ทดลองประกอบกิจการ 

๓ ๑) ผู้อํานวยการกลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑  
๒) ผู้อํานวยการกลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒  
๓) ผู้อํานวยการกลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๓  
๔) พนักงานซ่ึงดํารงตําแหน่งตั้งแต่พนักงาน
ปฏิบัติการระดับสูง (ก ๑) ขึ้นไปหรือ
เทียบเท่า ในกลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๒ และกลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๓ 

ให้มีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๔ (๘) 
และ (๑๒) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้ 
๑) การรับ การตรวจสอบ การส่ังให้แก้ไขแบบคําขอรับ
ใบอนุญาต หรือเรียกให้จัดส่งเอกสารหลักฐานที่จําเป็นเพ่ิมเติม 
การจัดทาํรายงานเพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมของ            
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และการจัดทํา         
ร่างใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์  
๒) การดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขของการเป็น
ผู้รับใบอนุญาต  
 

๔ ... 
 
 
 
 



 
 

-๓- 
 

ลําดับที ่ ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ัง ขอบเขตอํานาจหน้าที ่
๔ ๑) ผู้อํานวยการกลุ่มงานการอนุญาต

ประกอบกิจการ ๑  
๒) ผู้อํานวยการกลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๒  
๓) ผู้อํานวยการกลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๓  
๔) พนักงานซ่ึงดํารงตําแหน่งตั้งแต่พนักงาน
ปฏิบัติการระดับสูง (ก ๑) ขึ้นไปหรือ
เทียบเท่า ในกลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๒ และกลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๓ 
 

ให้มีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๙ ของประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๕ ในการรับ การตรวจสอบ การสั่งให้แก้ไขแบบคํา
ขอรับใบอนุญาต หรือเรียกให้จัดส่งเอกสารหลักฐานที่จําเป็น
เพ่ิมเติม การจัดทํารายงานเพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์และการจัดทําร่าง
ใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 

๕ -ผู้อํานวยการกลุ่มงานประกอบกิจการ ๑  
-ผู้อํานวยการกลุ่มงานประกอบกิจการ ๒  
-ผู้อํานวยการกลุ่มงานประกอบกิจการ ๓  
-พนักงานซ่ึงดํารงตําแหน่งตั้งแต่พนักงาน
ปฏิบัติการระดับสูง (ก ๑) ขึ้นไปหรือ
เทียบเท่า ในกลุ่มงานประกอบกิจการ ๑ กลุ่ม
งานประกอบกิจการ ๒ และกลุ่มงานประกอบ
กิจการ ๓ 

ให้มีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๙ ของประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้บริการส่ิงอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการรับ การตรวจสอบ การส่ัง
ให้แก้ไขแบบ คําขอรับใบอนุญาต หรือเรียกให้จัดส่งเอกสาร
หลักฐานที่จําเป็นเพ่ิมเติม การจัดทํารายงานเพ่ือวิเคราะห์
ความเหมาะสมของการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
และการจัดทําร่างใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
 

 
๖ ... 

 
 
 



 
-๔- 

 
ลําดับที ่ ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ัง ขอบเขตอํานาจหน้าที ่

๖ -ผู้อํานวยการกลุ่มงานขับเคล่ือนโทรทัศน์และ
วิทยุในระบบดิจิทัล 
-พนักงานซ่ึงดํารงตําแหน่งตั้งแต่พนักงาน
ปฏิบัติการระดับสูง (ก ๑) ขึ้นไปหรือ
เทียบเท่า ในกลุ่มงานขับเคล่ือนโทรทัศน์และ
วิทยุในระบบดิจิทัล 

ให้มีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๙ ของประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่สําหรับการให้บริการโทรทัศน์        
ในระบบดิจิตอล พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการรับ การตรวจสอบ  
การส่ังให้แก้ไขแบบ คําขอรับใบอนุญาต หรือเรียกให้จัดส่ง
เอกสารหลักฐานที่จําเป็นเพ่ิมเติม การจัดทํารายงานเพ่ือ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์และการจัดทําร่างใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขเพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๗ ๑) ผู้อํานวยการกลุ่มงานภูมิภาค 
๒) ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 
๓) ผู้อํานวยการกลุ่มงานกํากับดูแลกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
๔) พนักงานซ่ึงดํารงตําแหน่งตั้งแต่พนักงาน
ปฏิบัติการระดับสูง (ก ๑) ขึ้นไปหรือ
เทียบเท่า ในกลุ่มงานกํากับดูแลกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ให้มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงตามหมวด ๓ ของประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ยกเว้น          
การมีคําส่ังให้ระงับการกระทําที่ฝ่าฝืน แก้ไข ปรับปรุงหรือ
ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ตามข้อ ๑๘ ของประกาศฉบับดังกล่าว       

 
 
 
 
 

 


