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ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนงานภายในของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจและสภาวการณ์
ในปัจจุบัน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗ (๑๙) และมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่ า “ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับอื่นใดในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ สํานักงาน กสทช. มีอํานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบในการรับและจ่ายเงินรายได้ของสํานักงาน กสทช.
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(๒) จัด ทํ า งบประมาณรายจ่า ยประจํา ปี ของสํา นั กงาน กสทช. เพื่ อ เสนอ กสทช. อนุ มั ติ
โดยรายจ่ายประจําปีของสํานักงาน กสทช. ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายใด ๆ อันเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่ของ กสทช. กสท. กทค. และสํานักงาน กสทช.
(๓) ตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่
(๔) รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ การประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือเสนอความเห็นต่อ กสทช.
เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กําหนด
(๕) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นความถี่ การใช้คลื่นความถี่ การประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(๖) รับผิดชอบงานธุรการของ กสทช. กสท. กทค. และคณะกรรมการบริหารกองทุน
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่ กสทช. กสท. และกทค. มอบหมาย
ข้อ ๖ ให้แบ่งส่วนงานภายในของสํานักงาน กสทช. ออกเป็น ๕ สายงาน ดังนี้
(๑) สายงานบริหารองค์กร
(๒) สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร
(๓) สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค
(๔) สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
(๕) สายงานกิจการโทรคมนาคม
ข้อ ๗ ให้สายงานบริหารองค์กร แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๓ สํานัก ๑ สํานักงานกองทุน
และ ๒ ส่วนงาน ดังนี้
(๑) สํานักประธานกรรมการและการประชุม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกลั่นกรองงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในฐานะเลขานุการของประธาน กสทช. ติดตามเร่งรัดนโยบายซึ่งประธาน กสทช. และหรือที่ประชุม กสทช.
มอบหมาย สนับ สนุ นการปฏิ บัติงานของประธาน กสทช. ในด้านการวิเคราะห์ก ฎ ระเบีย บ และ
งานวิชาการ รวมทั้งบริหารการจัดประชุม กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) สํานักเลขาธิการ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกลั่นกรองงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เลขาธิการ กสทช. และผู้บริหารของสํานักงาน กสทช. ติดตาม เร่งรัดนโยบายซึ่งเลขาธิการ กสทช.
มอบหมายให้สายงานและสํานักต่าง ๆ ไปปฏิบัติ จัดทําแผนและติดตามการรักษาความปลอดภัยของ
สํานักงาน กสทช. รายงานประเด็นปัญหาขึ้นสู่ระดับบริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างทันท่วงที บริหาร
การจัดประชุมผู้บริหารของสํานักงาน กสทช. รวมทั้งปฏิบัติงานด้านสารบรรณ งานพิธีการต่าง ๆ ตลอดจน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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(๓) สํานักสื่อสารองค์กร
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนประชาสัมพันธ์ ดําเนินกิจกรรม
ประชาสั ม พั น ธ์ สื่ อ สารและเผยแพร่ ข้ อ มู ล การดํ า เนิ น งานของ กสทช. และสํ า นั ก งาน กสทช.
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและถูกต้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ประสานงานและดําเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ปรากฏในระดับชาติและ
ระดับสากล ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๔) สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ และงานทั่วไป ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
(๕) ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๖) ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๘ ให้สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๖ สํานัก
และ ๑ สถาบัน ดังนี้
(๑) สํานักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ และเสนอแนะด้ า นนโยบาย
และยุทธศาสตร์ จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจําปี แผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ประมาณการรายรับ บริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปี และการควบคุมภายในของสํานักงาน กสทช.
รวมทั้งจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) สํานักทรัพยากรบุคคล
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล จัดทําแผน
และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทําฐานข้อมูลและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งวิเคราะห์ และเสนอความเห็นในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สํานักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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(๓) สํานักบริหารคดีและนิติการ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายใน
และการปฏิบัติงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามกฎหมาย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งพิจารณาและให้คําปรึกษา
แนะนํา จัดทําร่าง และตรวจร่างกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายใน และการปฏิบัติงานของ กสทช.
และสํานักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๔) สํานักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การ และให้ คํ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
การบริหารพัสดุ ทรัพย์สิน อาคารสถานที่ และยานพาหนะ รวมทั้งวิเคราะห์ และเสนอความเห็นใน
การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ และทรัพย์สิน อาคารสถานที่ และยานพานะ ของสํานักงาน กสทช.
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๕) สํานักการคลัง
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี การเบิกจ่ายเงิน
จัดทํางบดุล งบการเงินและบัญชี จัดเก็บรายได้ และเงินที่มีผู้นําส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งวิเคราะห์ และเสนอ
ความเห็ น ในการปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การเงิ น และการคลั ง ของสํ า นั ก งาน กสทช. ตลอดจน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๖) สํานักการต่างประเทศ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่
ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานการเจรจาตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ และการจัดกิจกรรมระหว่างองค์การระหว่างประเทศ
องค์กรกํากับดูแลและหน่วยงานต่างประเทศของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. รวมทั้ง ติดตาม
ความก้าวหน้าและนโยบายการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
ของต่างประเทศ และจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมระหว่างประเทศประจําปี ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๗) สถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร จัดการอบรม
และพัฒนาความรู้และทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสํานักงาน กสทช. รวมถึงเป็น
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลและวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ข้อ ๙ ให้สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๕ สํานัก
และ ๔ สํานักงาน กสทช. ภาค ดังนี้
(๑) สํานักอํานวยการสายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วกั บ การประสานและสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งาน
ด้านการบริหารงานทั่วไปของส่วนงานภายในสายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค ในด้านงบประมาณ
ทรัพยากรบุคคล พัสดุ สารบรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ ตามกฎหมายที่ กสทช. หรือ
สํานักงาน กสทช. กําหนด ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) สํานักบริหารคลื่นความถี่
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่
ตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ และแผนความถี่วิทยุ รวมทั้งติดตามประเมินผลแผนแม่บทการบริหาร
คลื่นความถี่และการใช้งานคลื่นความถี่ การกําหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ปราศจากการรบกวนซึ่ ง กั น และกั น ทั้ ง ในกิ จ การประเภทเดี ย วกั น และระหว่ า งกิ จ การแต่ ล ะประเภท
ร่วมการดําเนินการในการจัดสรรคลื่นความถี่และประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ ประสานงานการแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้ง
การจั ด ทํ า และบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล การบริ ห ารคลื่ น ความถี่ ตลอดจนปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
(๓) สํานักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการวางแผน อํานวยการ และประสานงาน
สํานักงาน กสทช. ภาค และสํานักงาน กสทช. เขต ในด้านวิศวกรรมการตรวจสอบและติดตามการใช้
คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่ วางแผนในการจัดหา
และซ่อมบํารุงอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐาน
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๔) สํานักบริหารข้อมูลกลาง
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและบูรณาการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(Data Center) ศูนย์สอบถามและรับเรื่องร้องเรียน (Call Center) และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของ
สํานักงาน กสทช. เพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของ กสทช.และสํานักงาน กสทช. ให้ประชาชน
และผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยการประสานขอสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
รวมทั้งบูรณาการและจัดทําข้อมูลที่ใช้ในการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุ
คมนาคม และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ในการบริหารงานทั่วไปของสํานักงาน กสทช.
ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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(๕) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร และระบบสารสนเทศของสํ า นั ก งาน กสทช. อย่ า งบู ร ณาการได้ ม าตรฐานและมี
ความมั่นคงปลอดภัย ให้สามารถจัดเก็บ ประมวลผล และกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการแก้ไขปัญหา ให้คําปรึกษาและความรู้แก่ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. ร่วมพิจารณาและจัดทํากฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารรวมทั้งระบบสารสนเทศของสํานักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๖) สํานักงาน กสทช. ภาค ๑
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของ
สํานักงาน กสทช. เขตที่อยู่ในความรับผิดชอบ ออกใบอนุญาต บังคับใช้กฎหมายและตรวจสอบตรวจค้น
จับกุมผู้กระทําผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และ
กิจการโทรคมนาคม ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ผู้บริโภค
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคกลาง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๗) สํานักงาน กสทช. ภาค ๒
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของ
สํานักงาน กสทช. เขตที่อยู่ในความรับผิดชอบ ออกใบอนุญาต บังคับใช้กฎหมายและตรวจสอบตรวจค้น
จับกุมผู้กระทําผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และ
กิจการโทรคมนาคม ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้อ งเรียนของประชาชน
ผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๘) สํานักงาน กสทช. ภาค ๓
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของ
สํานักงาน กสทช. เขตที่อยู่ในความรับผิดชอบ ออกใบอนุญาต บังคับใช้กฎหมายและตรวจสอบตรวจค้น
จับกุมผู้กระทําผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และ
กิจการโทรคมนาคม ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้อ งเรียนของประชาชน
ผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเหนือ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๙) สํานักงาน กสทช. ภาค ๔
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของ
สํานักงาน กสทช. เขต ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ออกใบอนุญาต บังคับใช้กฎหมายและตรวจสอบตรวจ
ค้นจับกุมผู้กระทําผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และ
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กิจการโทรคมนาคม ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ผู้บริโภค
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๐ ให้สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๑๖ สํานัก ดังนี้
(๑) สํานักอํานวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
มีหน้าที่รบั ผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนแม่บท แผนกลยุทธ์และแผนอื่น ๆ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ประสานและสนับสนุน
การดําเนินงานด้านการบริหารงานทั่วไปของส่วนงานภายในสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล พัสดุ สารบรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ ตามกฎหมาย
ที่ กสทช. หรือสํานักงาน กสทช. กําหนด ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านนโยบาย วิชาการ งานวิจัย และจัดทําข้อวิเคราะห์
ในกิ จ การกระจายเสี ย งและโทรทั ศ น์ ประสานงานให้ ผู้ ป ระกอบการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ
การให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านนโยบายและวิชาการ ประสานงาน
กับหน่วยงานระหว่างประเทศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จัดทําข้อมูลและสารสนเทศกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อการบริหาร รวมทั้งเผยแพร่และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี
ของ กสท. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๓) สํานักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วกั บ การกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ และดํ า เนิ น การ
ด้านค่าธรรมเนียม การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ กํากับดูแลอัตราค่าบริการ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ อัตราค่าตอบแทนการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล รวมทั้งประเมินมูลค่าคลื่นความถี่สําหรับการประมูลคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๔) สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี
มาตรฐานทางเทคนิค และการบริหารคลื่นความถี่ จัดทําแผนความถี่วิทยุ ประสานงานและจัดสรรความถี่
วิทยุในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จัดทํามาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคสําหรับ
กิจการที่ใช้คลื่นความถี่ ตรวจสอบและให้ความเห็นประกอบการอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๕) สํานักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ พิจารณาคุณลักษณะด้านเทคนิค
และรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ให้คําปรึกษา
และบริการด้านเทคนิค พัฒนางานนวัตกรรม งานวิชาการและฝึกอบรมด้านวิศวกรรม จัดทํามาตรฐาน
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และลักษณะพึงประสงค์ด้านเทคนิคในกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
(๖) สํานักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแนวนโยบาย แผนงานและดําเนินการ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและโทรทัศน์เคลื่อนที่ในระบบดิจิตอล การยุติโทรทัศน์
ในระบบแอนะล็อก ประสานงานการวิเคราะห์และสนับสนุนการจัดทําอัตราค่าตอบแทนการใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและโครงข่ายโทรทัศน์เคลื่อนที่ในระบบดิจิตอล รวมทั้งกํากับดูแล
การขยายโครงข่ายและคุณภาพโทรทัศน์และโทรทัศน์เคลื่อนที่ในระบบดิจิตอล ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๗) สํานักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการและ
ดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และสิทธิของผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ
พัฒนาและเพิ่มความสามารถของผู้บริโภค ส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคนพิการ
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
พิจารณาเรื่องร้องเรียนและยุติข้อขัดแย้งที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค รวมทั้งปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๘) สํานักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการอํานวยการงานฝ่ายเลขานุการของ กสท.
จัดการประชุม และดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของ กสท. และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของ กสท. รวมทั้งสนับสนุนและอํานวยการในกิจการอันเกี่ยวกับการเงินของ กสท. รวมทั้ง
วิเคราะห์และคัดแยกเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๙) สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทําหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการอนุญาต
พิจารณาอนุญาต เห็นชอบผังรายการ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา และจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการกระจายเสียงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตที่กําหนด ตลอดจน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๐) สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทําหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการอนุญาต
พิจารณาอนุญาต เห็นชอบผังรายการ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา และจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับ
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การประกอบกิจ การโทรทัศ น์ใ ห้เ ป็น ไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อ นไขการอนุ ญาตที่ กํา หนด ตลอดจน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๑) สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทําหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการอนุญาต
พิจารณาอนุญาต ติดตาม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา และจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล โครงข่าย สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องวิทยุคมนาคม เครื่องรับ
เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้สําหรับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การอนุญาตที่กําหนด รวมทั้งพิจารณาความจําเป็นในการใช้คลื่นความถี่ตามการอนุญาต สัมปทาน
หรือสัญญา ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๒) สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการดําเนินการคดีด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์
จัดทําร่าง ตรวจร่าง ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย พิจารณาสัญญา หรือความตกลงใด ๆ วินิจฉัย
และให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ดําเนินการรับ
และพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง รวมทั้งพิจารณาปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๓) สํานักกํากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกํากับ ตรวจสอบ และไกล่เกลี่ยการใช้
คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ รวมทั้ง
ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๑๔) สํานักส่งเสริมการแข่งขันและกํากับดูแลกันเอง
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย กําหนดหลักเกณฑ์ส่งเสริม
และกํากับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สนับสนุนการบังคับใช้หลักเกณฑ์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการผูกขาด การควบรวมและครอบงํากิจการ การส่งเสริมให้เกิดกลไกการกํากับดูแลกันเอง
และการกํากับดูแลร่วมกันภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างเครือข่ายไตรภาคีเพื่อส่งเสริม
สิทธิเสรีภาพสื่อภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ความเห็นต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๕) สํานักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรวิชาชีพ
รวมทั้งกําหนดแนวทาง มาตรการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึง
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รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และการบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์อย่างทั่วถึง
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๖) สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การกํ า กั บ ดู แ ล ตรวจสอบ และพิ จ ารณา
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผังรายการ เนื้อหารายการของผู้ประกอบการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งจัดทําแผนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพรายการและมาตรฐาน
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๑ ให้สายงานกิจการโทรคมนาคม แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๑๖ สํานัก ดังนี้
(๑) สํานักอํานวยการสายงานกิจการโทรคมนาคม
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วกั บ การประสานและสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งาน
ด้านการบริหารงานทั่วไปของส่วนงานภายในสายงานกิจการโทรคมนาคม ในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล
พัสดุ สารบรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ ตามกฎหมายที่ กสทช. หรือสํานักงาน กสทช.
กําหนด ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนแม่บท แผนกลยุทธ์ และแผนอื่น ๆ
ในกิจการโทรคมนาคม ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปีของ กทค. จัดทํามาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทําอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม จัดทําหลักเกณฑ์และการกํากับดูแลเกี่ยวกับการใช้
โครงสร้างพื้นฐาน การใช้สิทธิแห่งทาง รวมทั้งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและสารสนเทศกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อการบริหาร การปฏิบัติงาน และการเผยแพร่ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
(๓) สํานักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วกั บ การกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดและกํากับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการ
ในกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๔) สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลื่นความถี่
และการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม จัดทํา และให้ความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานและลักษณะอันพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค และร่วมจัดทําแผนความถี่วิทยุ ประสานงานการใช้
ความถี่วิทยุในการประกอบกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
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(๕) สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
มาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม จัดทําแผน
จัด สรร และกํ ากั บการใช้เลขหมายโทรคมนาคม และหลั กเกณฑ์ การคงสิ ท ธิเ ลขหมายโทรคมนาคม
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๖) สํานักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ทั้งด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์ จัดทําหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
รวมทั้งจัดทําและบริหารแผนการอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
รวมทั้งดําเนินภารกิจเร่งด่วนในการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมตามนโยบายของ กสทช. และ กทค.
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๗) สํานักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกําหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ มาตรการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค
ของประชาชนในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และบริการในกิจการโทรคมนาคม กําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ยุติข้อขัดแย้ง
ระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค รวมทั้งอํานวยการงานด้านเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๘) สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการอํานวยการงานฝ่ายเลขานุการของ กทค.
จัดการประชุม และดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของ กทค. และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของ กทค. รวมทั้งสนับสนุนและอํานวยการในกิจการอันเกี่ยวกับการเงินของ กทค. ตลอดจน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๙) สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑
มีหน้าที่รับผิด ชอบการปฏิบั ติงานที่เกี่ย วกับการจัดทํ าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไข
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงข่าย พิจารณาจัดสรรและอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงข่าย ติดตาม ตรวจสอบ และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตที่กําหนด รวมทั้งร่วมจัดทําหลักเกณฑ์
และให้ความเห็นเกี่ยวกับการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
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(๑๐) สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒
มีหน้าที่รับผิด ชอบการปฏิบั ติงานที่เกี่ย วกับการจัดทํ าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไข
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่าย พิจารณาจัดสรรและอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่ าย ติดตาม ตรวจสอบ และให้ คําปรึ กษาเกี่ย วกับการประกอบ
กิจการอินเทอร์เน็ตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตที่กําหนด รวมทั้งร่วมจัดทําหลักเกณฑ์
และให้ความเห็นเกี่ยวกับการกํากับดูแลการประกอบกิจการอินเทอร์เน็ต ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๑) สํานักกฎหมายโทรคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการดําเนินการคดีด้านโทรคมนาคม จัดทําร่าง
ตรวจร่าง ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย พิจารณาสัญญา หรือความตกลงใด ๆ วินิจฉัย และให้คําปรึกษา
แนะนํ า เกี่ ย วกั บ ข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การโทรคมนาคม ดํ า เนิ น การรั บ และพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
คําสั่งทางปกครอง รวมทั้งพิจารณาปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๒) สํานักกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตที่กําหนด รวมทั้งตรวจสอบ และดําเนินคดีผู้กระทําความผิด
เกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๓) สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม
มีหน้าที่รับผิด ชอบการปฏิบั ติงานที่เกี่ย วกับการจัดทํ าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไข
การอนุญาตในกิจการวิทยุคมนาคม พิจารณาจัดสรรคลื่นและออกใบอนุญาตในกิจการวิทยุคมนาคม
ติดตาม ตรวจสอบ และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
การอนุญาตที่กําหนด รวมทั้งประสานงานกับข่ายสื่อสารวิทยุคมนาคมต่าง ๆ ให้มีความเป็นเอกภาพ
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๔) สํานักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม กําหนดมาตรการ และส่งเสริม ประสานงานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
กํากับ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการกระจายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่อสังคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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(๑๕) สํานักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า หลั ก เกณฑ์ การอนุ ญ าต และ
การกํากับดูแลเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
(๑๖) สํานักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
โทรคมนาคม รวมทั้งดําเนินการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติ
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๒ ให้แต่ละสํานัก สํานักงาน กสทช.ภาค สถาบัน สํานักงานกองทุน แบ่งส่วนงานภายใน
และอํานาจหน้าที่ ตามที่เลขาธิการ กสทช. กําหนดโดยความเห็นชอบของประธาน กสทช.
การกํ า หนดที่ ตั้ ง และท้ อ งที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ของสํ า นั ก งาน กสทช.ภาค และสํ า นั ก งาน
กสทช. เขต ให้เป็นตามที่เลขาธิการ กสทช. กําหนดโดยความเห็นชอบของประธาน กสทช.
ข้อ ๑๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และคําสั่งใด ๆ ของ กทช. กสทช. สํานักงาน กทช.
และสํานักงาน กสทช. ที่เกี่ยวกับการแบ่งส่วนงานภายในของสํานักงาน กสทช. ที่มีอยู่ก่อนหรือในวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ
ประกาศ ข้อบังคับ และคําสั่งใดๆ ตามระเบียบนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๑๔ การใดที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายใน
ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ก่ อ นวั น ที่ ร ะเบี ย บฉบั บ นี้ ใช้ บั ง คั บ ให้ ดํ า เนิ น การต่ อ ไปจนแล้ ว เสร็ จเท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง
กับระเบียบนี้
ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

