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ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เห็นควรกําหนดการแบ่งส่วนงานภายในของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิจ การวิ ท ยุ กระจายเสีย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจ การกระจายเสี ย ง กิจ การโทรทั ศ น์ และกิจ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกระเบียบกําหนดให้มีการแบ่งส่วนงานภายในของสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรีย กว่า “ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้ว ยการแบ่งส่วนงานภายในของสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบี ย บ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ อื่ น ใดในส่ ว นที่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ แ ล้ ว ในระเบี ย บนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในและ
กรอบอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในและ
กรอบอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒)
(๓) ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในและ
กรอบอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
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(๔) ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในและ
กรอบอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
(๕) ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้ว ยการแบ่ง ส่วนงานภายในของสํา นักงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“กสทช.” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
“กสท.” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“กทค.” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
“สํานักงาน กสทช.” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ข้อ ๖ สํานักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแ ลของประธานกรรมการ มี เลขาธิ การคนหนึ่ งรั บผิ ด ชอบการปฏิ บัติ งานของสํ านั กงาน กสทช.
ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน กสทช.
สํานักงาน กสทช. มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบในการรับและจ่ายเงินรายได้ของสํานักงาน กสทช.
(๒) จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีข องสํานักงาน กสทช. เพื่อเสนอ กสทช. อนุมัติ
โดยรายจ่า ยประจํา ปีข องสํ านัก งาน กสทช. ให้ห มายความรวมถึ งรายจ่ ายใด ๆ อัน เกี่ย วกับ การ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของ กสทช. กสท. กทค. และสํานักงาน กสทช.
(๓) ตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่
(๔) รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ การประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือเสนอความเห็นต่อ กสทช.
เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กําหนด
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(๕) ศึ ก ษา รวบรวม และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ คลื่ น ความถี่ การใช้ ค ลื่ น ความถี่
การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(๖) รับผิดชอบงานธุรการของ กสทช. กสท. กทค. และคณะกรรมการบริหารกองทุน
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ กสทช. กสท. และ กทค. มอบหมาย
ข้อ ๗ ให้แบ่งส่ว นงานภายในของสํานักงาน กสทช. เพื่อรองรับการดําเนินงานออกเป็น
๕ ภารกิจ ดังนี้
(๑) ภารกิจการบริหารองค์กร
(๒) ภารกิจยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร
(๓) ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ
(๔) ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์
(๕) ภารกิจโทรคมนาคม
ข้อ ๘ ให้แ บ่งส่วนงานภายในแต่ละภารกิจออกเป็น กลุ่มงาน เพื่อรองรับการดําเนิน งาน
ของภารกิจ
ข้อ ๙ ให้ภารกิจการบริหารองค์กร แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๕ กลุ่มงาน ๒ ส่วนงาน
ดังนี้
(๑) กลุ่มงานประธานกรรมการและการประชุม
มีห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การกลั่ น กรองงาน และสนั บ สนุ น
การปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของประธานกรรมการ ติดตามเร่งรัดนโยบายซึ่งประธานกรรมการ
และหรือที่ประชุม กสทช. มอบหมาย สนับสนุน การปฏิบัติงานของประธานกรรมการในด้านการ
วิเ คราะห์ กฎ ระเบี ย บ และงานวิ ชาการ การจั ด ทํ าแผนและมาตรการรัก ษาความปลอดภั ย ของ
สํานักงาน กสทช. รวมทั้งบริหาร การจัดประชุม กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
(๒) กลุ่มงานเลขาธิการและกํากับดูแลองค์กร
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นกรองงาน สนับสนุน การปฏิบัติงาน
ในฐานะเลขานุการของเลขาธิการ และรองเลขาธิการ ติดตาม เร่งรัดนโยบาย ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย
ให้ภารกิจและกลุ่มงานต่าง ๆ ไปปฏิบัติ รายงานประเด็นปัญหาขึ้นสู่ระดับบริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไข
อย่างทันท่วงที บริหารการจัดประชุมผู้บริหารของสํานักงาน กสทช. รวมทั้งงานด้านสารบรรณและ
พิธีการต่าง ๆ ของสํานักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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(๓) กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติง านที่เกี่ย วข้องกับการจัด ทําแผนประชาสัมพัน ธ์ ดําเนิน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช.
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและถูกต้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ประสานงานและดําเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ปรากฏในระดับชาติและ
ระดับสากล ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๔) กลุ่มงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ได้แก่ ประสานงาน สร้างความร่วมมือ และส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร
การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
รวมทั้งการบริหารการเงินและบัญชีของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๕) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้คําปรึกษา และปฏิบัติงานด้านวิชาการ
ในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญตามที่เลขาธิการมอบหมาย ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๖) ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๗) ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๐ ให้ภารกิจยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๘ กลุ่มงาน
ดังนี้
(๑) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ และเสนอแนะด้านนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และประมาณการรายรับของสํานักงาน กสทช. การจัดทําแผนและติดตามการดําเนินงาน
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ของสํานักงาน กสทช. ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี แผนปฏิบัติการประจําปี แผนงบประมาณ
ประจําปี การจัดทําและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปี และการควบคุมภายในสํานักงาน กสทช.
รวมทั้ง จั ด ทํ า รายงานผลการปฏิบั ติ ง านประจํ าปี ข อง กสทช. และสํ า นัก งาน กสทช. ตลอดจน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
มีหน้าที่รับผิด ชอบการปฏิบัติง านที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ เสนอความเห็น เกี่ย วกับ
การพัฒนา ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดใด ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลและองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กร ร่ว มจัดทําแผนและพัฒ นาบุคลากรของ
สํานักงาน กสทช. รวมทั้งพัฒนาและบูรณาการข้อมูลและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๓) กลุ่มงานบริหารคดีและนิติการ
มีห น้ า ที่รั บ ผิ ด ชอบการปฏิบั ติ ง านที่ เ กี่ย วข้ องกั บ การจั ด ทํ า และตรวจร่า งกฎหมาย
พิจารณา วินิจฉัย และให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายใน
และการปฏิ บั ติ ง านของ กสทช. และสํ า นั กงาน กสทช. รั บ ผิ ด ชอบงานคดี ทั่ว ไป คดี ป กครอง
บริหารข้อร้องเรียน ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับ กสทช. และสํานักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๔) กลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะและวิชาการ
มีหน้าที่รับผิด ชอบการปฏิบัติง านที่เกี่ย วข้องกับการวิเคราะห์ และจัด ทําแผนพัฒ นา
ความรู้ และทักษะ รวมถึง การอบรมและพัฒนาความรู้ และทักษะที่จําเป็น ในการปฏิบัติง านให้แ ก่
บุค ลากรของสํ า นัก งาน กสทช. ตลอดจนเป็น ศูน ย์ แ ลกเปลี่ ย นข้ อมู ล และวิท ยากรที่เ กี่ ย วข้ องกั บ
การกํากับดูแล เทคโนโลยีด้านกระจายเสียง ด้านโทรทัศน์ และด้านโทรคมนาคม ให้แก่บุคลากรและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๕) กลุ่มงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดใด ๆ เกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และทรัพย์สิน อาคารสถานที่
ดําเนินการรวมทั้งให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สิน พัสดุ อาคารสถานที่ ยานพานะ และการ
จ้างเหมาบริการเพื่อการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสํานักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
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(๖) กลุ่มงานการคลัง
มีหน้าที่รับผิด ชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ย วข้องกับการจัดทําระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
คําสั่ง หรือข้อกําหนดใด ๆ รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลัง การเบิกจ่ายเงินของสํานักงาน
กสทช. จัดวางรูปแบบและระเบียบการบัญชี รวมทั้งจัดทํางบดุล งบการเงินและบัญชี จัดเก็บรายได้
และเงินที่มีผู้นําส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๗) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีหน้าที่รับผิด ชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ย วข้องกับการจัดทําระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
คําสั่ง หรือข้อกําหนดใด ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน กสทช. จัดการระบบคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศของสํานักงาน กสทช. ให้ได้มาตรฐานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย
อยู่เสมอ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๘) กลุ่มงานการต่างประเทศ
มีหน้าที่รับผิ ด ชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ย วข้อ งกับการประสานงานเกี่ย วกับ การบริหาร
คลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ การเจรจาตกลง
ความร่ว มมือระหว่างประเทศ และประสานงานการจัด กิจกรรมระหว่างองค์กรกํากับดูแ ล องค์การ
ระหว่างประเทศ และหน่วยงานระหว่างประเทศของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. รวมทั้งติดตาม
ความก้าวหน้าและนโยบายการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
ของต่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๑ ให้ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี้
(๑) กลุ่มงานอํานวยการภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประสานงานและดํ า เนิ น การ
ด้ านงานงบประมาณ งานทรั พ ยากรบุ คคล งานพั สดุ งานสารบรรณ งานเทคโนโลยี สารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์ และการบริหารงานทั่วไปของภารกิจภูมิภาคและบูรณาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดใด ๆ ที่ กสทช. หรือสํานักงาน กสทช. กําหนด
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) กลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและปรับปรุงแผนแม่บทการบริหาร
คลื่น ความถี่ ตารางกํ าหนดคลื่น ความถี่แ ห่ง ชาติ และแผนความถี่วิท ยุ กํ าหนดหลักเกณฑ์ก ารใช้
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คลื่น ความถี่ ให้ เป็ น ไปอย่ างมีประสิ ท ธิ ภาพ และปราศจากการรบกวนซึ่ งกั นและกั น ทั้ งในกิจ การ
ประเภทเดีย วกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท ร่ว มจัดสรรคลื่น ความถี่ ประสานงานเกี่ย วกับ
การบริหารคลื่นความถี่ จัดทําฐานข้อมูลการบริหารคลื่นความถี่ รวมทั้งติดตามประเมินผลแผนแม่บท
การบริหารคลื่นความถี่และการใช้งานคลื่นความถี่ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๓) กลุ่มงานภูมิภาค
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การบริหาร การอํานวยการ
รวมทั้งให้คําแนะนําในการปฏิ บัติง านของสํา นักงาน กสทช. ภูมิภาค และสํานักงาน กสทช.เขต
ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๔) กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิและกิจการเพื่อสาธารณะ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิของผู้บริโภคและดําเนิน
กิจกรรมโครงการ กระบวนการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในกิจการที่ กสทช. กํากับดูแล รวมถึงจัด
ช่องทางการร้องเรีย นทางโทรศัพ ท์ เพื่อให้ผู้บริโ ภคสามารถร้องเรีย นโดยตรงต่อกลุ่มงานที่เกี่ย วข้อง
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๒ ให้ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๑๖ กลุ่มงาน
ดังนี้
(๑) กลุ่มงานอํานวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประสานงานและดํ า เนิ น การ
ด้านงานงบประมาณ งานทรัพ ยากรบุ คคล งานพัสดุ งานสารบรรณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์ และการบริหารงานทั่วไปของภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามระเบีย บ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดใด ๆ ที่ กสทช. หรือสํานักงาน กสทช.
กําหนด ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์
มีห น้า ที่ รับ ผิด ชอบการปฏิ บั ติง านที่ เกี่ ย วข้ องกั บการจั ด ทํ า แผนแม่ บท แผนกลยุ ท ธ์
และแผนอื่น ๆ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
และจั ด ทํา รายงานผลการดํ าเนิ น งานประจํ า ปีข อง กสท. รวมทั้ ง ปฏิ บั ติง านที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ข้อ มู ล
และสารสนเทศกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อการบริหาร การปฏิบัติงาน และเผยแพร่
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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(๓) กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนีย มการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กําหนด และกํากับดูแ ล
โครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๔) กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คลื่น ความถี่ และการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จัดสรรและอนุญาต
ให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ใ นด้ า นกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ ร่ ว มจั ด ทํ า แผนความถี่ วิ ท ยุ
ประสานงานการใช้ความถี่วิทยุ และอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิ จการโทรทัศ น์ รวมทั้งจั ด ทํา และให้ค วามเห็น เกี่ย วกับ มาตรฐานและลัก ษณะอัน พึ งประสงค์
ทางด้านเทคนิคในการประกอบกิจการกระจายเสีย งและกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนปฏิบัติง านอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๕) กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่ และโทรทัศน์ในระบบไอพี
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
จัดทําหลักเกณฑ์และกฎระเบีย บ จัด ทําแผนการอนุญาตและกํากับดูแลเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โทรทัศน์เคลื่อนที่ และโทรทัศน์ในระบบไอพี (Mobile TV/IPTV) ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๖) กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติง านที่เกี่ย วข้องกับการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลจัด ทํา
หลักเกณฑ์และกฎระเบียบ จัดทําแผนการอนุญาตและกํากับดูแลเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์
ระบบดิจิทัล และวิทยุระบบดิจิทัล ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๗) กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
มีห น้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การกํา หนดมาตรการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
และเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ มาตรการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และความ
เสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่แ ละบริการในกิจการกระจายเสีย ง
และกิจการโทรทัศน์ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กระบวนการ
รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ยุติข้อขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค รวมทั้งอํานวยการงาน
ด้านเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตลอดจน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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(๘) กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการอํานวยการงานฝ่ายเลขานุการของ กสท.
จัด การประชุม และดําเนิน งานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของ กสท. และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของ กสท. รวมทั้งสนับสนุนและอํานวยการในกิจการอันเกี่ยวกับการเงินของ กสท. ตลอดจน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๙) กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑
มีหน้าที่รับผิด ชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ย วข้องกับการจัดทําหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
การออกใบอนุ ญ าต และพิ จารณาอนุญ าตการประกอบกิ จการกระจายเสีย ง ติด ตาม ตรวจสอบ
และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาต
ที่กําหนด เสนอแนะและร่วมจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องที่เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๐) กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒
มีหน้าที่รับผิด ชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ย วข้องกับการจัดทําหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
การออกใบอนุญาต และพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศน์ ติดตาม ตรวจสอบ และให้คําปรึกษา
เกี่ย วกั บการประกอบกิ จการโทรทัศ น์ใ ห้เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขการอนุ ญ าตที่ กํา หนด
เสนอแนะและร่ว มจัด ทําหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องที่เกี่ย วกับการอนุญ าตประกอบกิจการโทรทัศน์
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๑) กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓
มีหน้าที่รับผิด ชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ย วข้องกับการจัดทําหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
การออกใบอนุญาต และพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
ติดตาม ตรวจสอบ และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
ให้เ ป็น ไปตามหลั กเกณฑ์ และเงื่อ นไขการอนุญ าตที่กํ าหนด เสนอแนะและร่ว มจัด ทํา หลั กเกณฑ์
และวิธี การในเรื่อ งที่เ กี่ย วกั บการอนุ ญ าตประกอบกิจ การตามการอนุ ญ าต สัม ปทาน หรื อสั ญ ญา
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๒) กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดํ า เนิ น การคดี แ ละกฎหมาย
ด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้แก่ การจัดทําร่าง ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย พิจารณาสัญญา
หรือความตกลงใด ๆ วินิจฉัย และให้คํา ปรึกษาแนะนําเกี่ย วกั บข้อกฎหมายที่เกี่ย วข้อ งกับกิจการ
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กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งดําเนินการรับอุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง คําสั่งของเลขาธิการ
และพิจารณาอุท ธรณ์คําสั่งดังกล่าวเสนอ กสท. รวมถึงพิจารณาปัญหาใด ๆ ที่เกิด ขึ้นตามกฎหมาย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๓) กลุ่มงานกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
มีหน้ าที่รั บผิ ด ชอบการปฏิบัติ ง านที่เ กี่ย วข้อ งกับ การกํา กับดู แ ลการประกอบกิจ การ
กระจายเสีย งและกิจการโทรทัศน์ให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์แ ละเงื่อนไขการอนุญาตที่กําหนด รวมทั้ง
ตรวจสอบ และดําเนินคดีผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๔) กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและกํากับดูแลตนเอง
มีห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกํ าหนดแนวทาง หลั ก เกณฑ์
และมาตรการเพื่อให้มีการกํากับดูแลตนเอง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม การป้องกันมิให้มีการกระทํา
อันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน การควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ
หรือการครอบงําในกิจการกระจายเสีย งและกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
(๑๕) กลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต
ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน พัฒนาและส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรวิชาชีพ
รวมทั้งกําหนดแนวทางการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๖) กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
มีห น้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบการปฏิบั ติ ง านที่เ กี่ ย วข้อ งกั บ การกํ า หนดมาตรฐาน การจั ด ทํ า
แผนพัฒนาบุคลากร และดําเนินการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๓ ให้ภารกิจโทรคมนาคม แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๑๖ กลุ่มงาน ดังนี้
(๑) กลุ่มงานอํานวยการภารกิจโทรคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานและดําเนินการ ด้านงาน
งบประมาณ งานทรั พ ยากรบุ ค คล งานพั ส ดุ งานสารบรรณ งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
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งานประชาสัมพันธ์ และการบริหารงานทั่วไปของภารกิจโทรคมนาคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดใด ๆ ที่ กสทช. หรือสํานักงาน กสทช. กําหนด
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
มีห น้า ที่ รับ ผิด ชอบการปฏิ บั ติง านที่ เกี่ ย วข้ องกั บการจั ด ทํ า แผนแม่ บท แผนกลยุ ท ธ์
และแผนอื่น ๆ ในกิจการโทรคมนาคม ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานประจําปีของ กทค. จัดทํามาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทําอันเป็นการผูกขาด
หรือก่อให้เกิด ความไม่เป็น ธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม จัด ทําหลักเกณฑ์และการกํากับ
ดูแลเกี่ยวกับการใช้โครงสร้างพื้นฐาน การใช้สิทธิทางแพ่ง รวมทั้งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและ
สารสนเทศกิจการโทรคมนาคม เพื่อการบริหาร การปฏิบัติงาน และเผยแพร่ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๓) กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกําหนด และกํากับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการ
ในกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๔) กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีคลื่นความถี่ และการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม จัดทํา
และให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ มาตรฐานและลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ท างด้ า นเทคนิ ค และร่ ว มจั ด ทํ า
แผนความถี่วิ ท ยุ ประสานงานการใช้ค วามถี่ วิท ยุใ นการประกอบกิ จการวิท ยุค มนาคมและกิจ การ
โทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๕) กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการ
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ มาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
จัด ทําแผน จัดสรร และกํากับการใช้เลขหมายโทรคมนาคม และหลักเกณฑ์การคงสิทธิเลขหมาย
โทรคมนาคม รวมทั้ง กํา หนดหลั กเกณฑ์ แ ละวิธี การเกี่ ย วกับ ค่ าธรรมเนี ย มเลขหมายโทรคมนาคม
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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(๖) กลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ทั้งด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์ จัดทําหลักเกณฑ์
วิธี การและเงื่อ นไข รวมทั้ งจั ด ทํา และบริ หารแผนการอนุ ญ าตและกํ ากั บดู แ ลการประกอบกิ จการ
โทรคมนาคมที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งดําเนินภารกิจเร่งด่วนในการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม
ตามนโยบายของ กสทช. และ กทค. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๗) กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
มีห น้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การกํา หนดมาตรการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
และเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรีย บจากผู้ประกอบกิจการ มาตรการส่งเสริมสิท ธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคของประชาชนในการเข้า ถึง การใช้ ประโยชน์ คลื่ น ความถี่ แ ละบริ การในกิ จการ
โทรคมนาคม กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กระบวนการรับ
และพิจารณาเรื่องร้องเรียน ยุติข้อขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค รวมทั้งอํานวยการงาน
ด้านเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติง านอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๘) กลุ่มงานกรรมการกิจการโทรคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการอํานวยการงาน ฝ่ายเลขานุการของ กทค.
จัดการประชุม และดําเนินงานที่เกี่ย วข้องกับการประชุมของ กทค. และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของ กทค. รวมทั้งสนับสนุนและอํานวยการในกิจการอันเกี่ยวกับการเงินของ กทค. ตลอดจน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๙) กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ทํ า หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงข่าย การพิจารณาจัดสรรและ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงข่าย ติดตาม ตรวจสอบ และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจ การโทรคมนาคมให้เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขการอนุญ าตที่กําหนด รวมทั้ ง
ร่วมจัดทําหลักเกณฑ์และให้ความเห็นเกี่ยวกับการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม ตลอดจน
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๐) กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ทํ า หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขการออกใบอนุญ าตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่าย การพิจารณาจัด สรร
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และอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบไม่มีโ ครงข่าย ติด ตาม ตรวจสอบ และให้คําปรึกษา
เกี่ย วกับการประกอบกิจการอินเทอร์เน็ตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญ าตที่กําหนด
รวมทั้งร่วมจัด ทําหลักเกณฑ์แ ละให้ความเห็นเกี่ย วกับการกํากับดูแ ลการประกอบกิจการอินเทอร์เน็ต
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๑) กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดํ า เนิ น การคดี แ ละกฎหมาย
ด้านโทรคมนาคม ได้แก่ การจัดทําร่าง ตรวจ พัฒนากฎหมาย และพิจารณาสัญญา หรือความตกลงใด ๆ
พิจารณา วินิจฉัย และให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ย วกับข้อกฎหมายที่เกี่ย วข้องกับกิจการโทรคมนาคม
รวมทั้งดําเนินการรับอุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง คําสั่งของเลขาธิการ และพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว
เสนอ กทค. รวมถึ ง พิจ ารณาปั ญ หาใด ๆ ที่ เ กิด ขึ้ น ตามกฎหมายวิ ธี ปฏิ บั ติร าชการทางปกครอง
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๒) กลุ่มงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตที่กําหนด รวมทั้งตรวจสอบ และดําเนินคดีผู้กระทําความผิด
เกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๓) กลุ่มงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การอนุญ าตในกิจการวิทยุคมนาคม พิจารณาจัดสรรคลื่นและออกใบอนุญ าตในกิจการวิทยุคมนาคม
รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
การอนุญาตที่กําหนด รวมทั้งประสานงานกับข่ายสื่อสารวิทยุคมนาคมต่าง ๆ ให้มีความเป็นเอกภาพ
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๔) กลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม
มีห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ทํ า แผนการจั ด ให้ มี บ ริ ก าร
โทรคมนาคมพื้น ฐานโดยทั่ว ถึง และบริการเพื่อสังคม กําหนดมาตรการ และส่งเสริม ประสานงาน
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง กํ า กั บ ตรวจสอบ และติ ด ตามประเมิ น ผลการกระจายบริ ก าร
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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(๑๕) กลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
มีหน้า ที่รับ ผิด ชอบการปฏิบัติ งานที่เกี่ ย วข้ องกั บการจัด ทําหลักเกณฑ์ การอนุญ าต
และการกํากับดูแ ลเกี่ยวกับการใช้แ ละเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และอัต ราค่าธรรมเนีย มการใช้
และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๖) กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกํ า หนดมาตรฐานและจั ด ทํ า
แผนพัฒนาบุคลากร รวมทั้งดําเนินการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านกิจการโทรคมนาคม ตลอดจน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๕ ระเบี ย บ ประกาศ และคํ าสั่ ง ของคณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสํานัก งานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ที่เกี่ยวกับการแบ่งส่วนงานภายในและกรอบอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน
ภายในและกรอบอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ
และคําสั่งของ กสทช. ในเรื่องดังกล่าวใช้บังคับ
ข้อ ๑๖ บรรดาอํานาจหน้ าที่ที่ กําหนดไว้ใ นระเบีย บ ประกาศ และคํา สั่งที่เ กี่ย วกั บการ
แบ่ง ส่ว นงานภายในสํานั กงาน กสทช. ที่ มีอยู่ ก่อ นระเบีย บนี้ใ ช้บั งคับ ซึ่ งกํา หนดให้ เป็น ของด้า น
สํ า นั ก ส่ ว นงาน หรื อ ส่ ว นงานภายในเที ย บเท่ า ที่ เ รี ย กชื่ อ เป็ น อย่ า งอื่ น ที่ ยุ บ เลิ ก ตามระเบี ย บนี้
หรือของผู้อํานวยการบริหาร ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการส่ว นหรือตําแหน่งเทีย บเท่าที่เรีย กชื่อ
เป็นอย่างอื่น ให้โอนไปเป็นของภารกิจ กลุ่มงาน หรือของผู้อํานวยการบริหารหรือผู้อํานวยการภารกิจ
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