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ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยการรักษาการแทน การปฏิบัติการแทน และการปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทน
ในตําแหน่งเลขาธิการ กสทช. และพนักงานของสํานักงาน กสทช.
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่ เ ป็ น การสมควรกํา หนดให้ มี ร ะเบี ย บว่ าด้ ว ยการรั ก ษาการแทน การปฏิ บั ติ ก ารแทน
และการปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนในตําแหน่งเลขาธิการ กสทช. และพนักงานของสํานักงาน กสทช.
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๙) มาตรา ๕๘ (๕) และมาตรา ๖๐
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้เรีย กว่า “ระเบีย บคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการรักษาการแทน การปฏิบัติการแทน และการปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง
แทนในตําแหน่งเลขาธิการ กสทช. และพนักงานของสํานักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบี ย บคณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ก ารแทน
การรักษาการแทน และการรักษาการในตําแหน่งเลขาธิการ กทช. และพนักงานของสํานักงาน กทช.
พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการมอบอํานาจของเลขาธิการ
คณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ง านเฉพาะอย่ า งแทนในสถาบั น เฉพาะทาง
พ.ศ. ๒๕๕๐
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ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการ กสทช.
“รองเลขาธิการ” หมายความว่า รองเลขาธิการ กสทช.
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงาน กสทช.
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของสํานักงาน กสทช.
ข้อ ๕ ในกรณี ที่ มี ผู้ ดํ ารงตํ า แหน่ ง เลขาธิ ก าร แต่ อ ยู่ ร ะหว่ างลาหรื อ ไม่ อาจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ได้ด้วยประการใด ๆ ให้รองเลขาธิการที่เลขาธิการมีคําสั่งมอบหมายตามลําดับอาวุโสเป็นผู้รักษาการแทน
เว้น แต่กรณีเลขาธิ การไม่ได้ มีคํา สั่งมอบหมายไว้ ให้ป ระธานกรรมการแต่งตั้ ง รองเลขาธิก ารคนหนึ่ ง
ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้รกั ษาการแทน ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติการได้
ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งผู้อํานวยการกลุ่มงานหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าคนหนึ่ง ตามที่เห็นสมควร
เป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิการ
ข้อ ๖ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการให้ประธานกรรมการโดยความเห็น ชอบของ
กสทช. แต่งตั้ง รองเลขาธิ การคนหนึ่ง ตามที่เ ห็นสมควรเป็น ผู้รัก ษาการแทน ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ ง
รองเลขาธิ ก ารหรื อ มี แ ต่ ไ ม่ อ าจปฏิ บั ติก ารได้ ให้ ประธานกรรมการโดยความเห็ น ชอบของ กสทช.
แต่งตั้งผู้อํานวยการกลุ่มงานหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าคนหนึ่ง ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้รักษาการแทน
เลขาธิการ
ข้อ ๗ ในกรณีที่ไม่มีรองเลขาธิการหรือพนักงานผู้ดํารงตําแหน่งอื่น หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ด้วยประการใด ๆ ให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานคนหนึ่ง ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้รักษาการแทน
ข้อ ๘ ผู้รักษาการแทนตามระเบียบนี้มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทนหรือตามตําแหน่ง
ที่รักษาการนั้น เว้นแต่ผู้มอี ํานาจแต่งตั้งจะกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งใดหรือผู้รักษาการแทนตําแหน่งใดมอบหมายหรือมอบอํานาจให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งอื่นปฏิบัติการแทน ให้ผู้ปฏิบัติการแทนมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ
ตามขอบเขตที่มอบอํานาจไว้
ข้อ ๙ การเป็นผู้รักษาการแทนตามระเบียบนี้ ไม่กระทบกระเทือนอํานาจประธานกรรมการ
หรือเลขาธิการที่จะแต่งตั้งพนักงานอื่นเป็นผู้รักษาการแทนตามอํานาจหน้าที่ที่มอี ยู่ตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเดิมพ้นจากความเป็น
ผู้รักษาการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่
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ข้อ ๑๐ อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติงาน หรือการดําเนินการอื่น
ที่ผู้ดํารงตํ าแหน่งใดจะพึงปฏิบั ติหรือดําเนิน การตามอํานาจหน้าที่ ถ้า กฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคั บ
ประกาศ หรื อคํา สั่งนั้ น หรือ มติ กสทช. ในเรื่ องนั้น มิ ได้ห้ ามการมอบอํ านาจไว้ เลขาธิการอาจ
มอบอํานาจให้รองเลขาธิการ ผู้อํานวยการกลุ่มงาน หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าปฏิบัติการแทนได้
การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งให้ทําเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีเร่งด่วน
ที่หากมิได้มอบอํานาจจะทําให้เสีย หายแก่ง านหรือบุคคลที่สามให้ทําเป็น หนังสือภายในเวลาน้อยกว่า
เจ็ดวันก็ได้
หนังสือมอบอํานาจตามวรรคสองให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบอํานาจให้ชัดเจนดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อหรือตําแหน่งของผู้มอบอํานาจ
(๒) ชื่อหรือตําแหน่งของผู้รับมอบอํานาจ
(๓) ขอบเขตของการมอบอํานาจ รวมทั้งอาจกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้อํานาจด้วยก็ได้
ข้อ ๑๑ เมื่อมีการมอบอํานาจตามข้อ ๑๐ โดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจ
และจะมอบอํานาจนั้นให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นมิได้
ข้อ ๑๒ ในการมอบอํานาจตามข้อ ๑๐ ให้ผู้มอบอํานาจพิจารณาถึงการอํานวยความสะดวก
แก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจ การตัดสินใจ และความรับผิดชอบ
ตามสภาพของตําแหน่งของผู้รับมอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอํานาจตาม
วัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจดังกล่าว
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็น
กรรมการ อนุก รรมการ ผู้ทํางาน โดยตําแหน่ งหรือให้ มีอํานาจหน้าที่อย่ างใด ให้ผู้รักษาการแทน
หรือผู้ปฏิบัติการแทนมีอํานาจหน้าที่เป็นกรรมการ อนุกรรมการ ผู้ทํางาน หรือมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผู้ที่ดํารงตําแหน่งนั้นในการรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทน แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๔ เลขาธิการมีอํานาจมอบหมายให้พ นักงานปฏิบัติง านเฉพาะอย่างแทนในกิจการของ
สํานักงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกได้ โดยทําเป็นหนังสือระบุตัวผู้รับมอบอํานาจและขอบเขตของ
การมอบอํานาจไว้อย่างชัดแจ้ง
ข้อ ๑๕ ให้ผู้รักษาการแทน ผู้ปฏิบัติการแทน หรือผู้ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทน แล้วแต่กรณี
รายงานผลการรักษาการแทน การปฏิบัติการแทน หรือการปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนต่อผู้มอบอํานาจ
หรือผู้แต่งตั้งทราบ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการเสนอ กสทช. เพื่อพิจารณา
และวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของ กสทช. ให้เป็นที่สุด
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ข้อ ๑๗ บรรดาคําสั่งที่ออกตามระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้ว ย
การปฏิบัติการแทน การรักษาการแทน และการรักษาการในตําแหน่งเลขาธิการ กทช. และพนักงาน
ของสํานักงาน กทช. พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ยังคงใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไป
เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ จนกว่าจะมีคําสั่งที่ออกตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๘ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

