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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลการใชเครื่องวิทยุคมนาคมคลื่นความถี่ภาคประชาชน (Citizen Band : CB)
และประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวของ จํานวน ๔ ฉบับ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร
(ระยะเวลาการรับฟงความคิดเห็น ทางเว็บไซตสํานักงาน กสทช. ตั้งแตวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ – วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)
การประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะฯ ตามที่สาํ นักงาน กสทช. เสนอ
------------------------------๑. จํานวนผูลงทะเบียนเขารวมงาน (ไมรวม ผูบริหาร พนักงานสํานักงาน กสทช. และสื่อมวลชน) จํานวน ๑๙๙ คน ประกอบดวย
๑.๑ ผูประกอบการ ๗๗ คน
๑.๒ หนวยงานของรัฐ ๓๖ คน
๑.๓ ประชาชนทั่วไป ๘๖ คน
๒. ประเด็นรับฟงความคิดเห็น กําหนดไวดังนี้
๒.๑ คลื่นความถี่
๒.๒ มาตรฐานทางเทคนิค
๒.๓ ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
๒.๔ อื่นๆ
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๓. การแสดงความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้
๓.๑ ประเด็นคลื่นความถี่
ผูเสนอความคิดเห็น
๑. อ.รังสรรค ทองทา
กลุมผูชวยศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ
CB มีคนใชงานเยอะ เพิ่มมา ๑ เมกะเฮิรตซ (MHz) แตกันให
หนวยงานราชการ และราชการมีคลื่นใชกันอยูแลว อยากให
ราชการกับสาธารณะลดเหลือ ๓๐ ชอง และใหกูภัยกับราชการ
อยูดวยกัน

ผลการพิจารณา/แนวทางดําเนินการของสํานักงาน กสทช.
เห็นดวยกับขอเสนอ โดยสํานักงาน กสทช. จะพิจารณาปรับลด
ชองความถี่จาก ๔๐ ชอง เหลือ ๒๐ ชอง แบงเปนสําหรับติดตอ
ประสานงานในการปฏิบัตหิ นาทีห่ รือภารกิจรวมกันของ
หนวยงานของรัฐ และหนวยงานของรัฐกับประชาชนในการ
สนับสนุนงานของหนวยงานของรัฐ จํานวน ๑๐ ชอง และสําหรับ
ติดตอประสานงานระหวางมูลนิธหิ รือสมาคมที่จดทะเบียนเพื่อ
ดําเนินการทีเ่ กี่ยวของกับสาธารณกุศลหรือ สาธารณภัย
เพื่อใหความชวยเหลือและรับแจงเหตุตาง ๆ จากประชาชน
จํานวน ๑๐ ชอง
๒. คุณพิบูลย จงเลิศวนิชกุล
ขอขอบคุณที่จัดสรรความถี่เพิ่ม แตไมใชการจัดสรรเพื่อความถี่ การกําหนดใหใชงานสําหรับขายสื่อสารวิทยุคมนาคมของ
(UIH)
ของรัฐ ระหวางหนวยงานรัฐ หลักสําคัญ คือ ประชาชนกับรัฐ แต ประชาชนทั่วไปหรือภาคเอกชน หมายความรวมถึงใหหนวยงาน
ระหวางรัฐกับรัฐควรไปใชที่มีอยู การที่ใหภาครัฐมาใชดูจะ
ของรัฐใชงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่และภารกิจของ
บิดเบือน
หนวยงานของรัฐ รวมทัง้ เพื่อการประสานงานกับประชาชนหรือ
ภาคเอกชน สําหรับใหความชวยเหลือและรับแจงเหตุตาง ๆ จาก
ประชาชนหรือภาคเอกชน
(1)
ตามแผนความถี่วิทยุกําหนดใหมีความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจ
๓. คุณศศิธร หมายเจริญศรี
การใชคลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจปองกันและ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตไมไดระบุวาจะตองมีขั้นตอน บรรเทาสาธารณภัย และในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ให
การใชอยางไร ระเบียบการปฏิบัติไมชัดเจน
(ปภ.)
เปนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการใชงานคลื่น
ความถี่ เพื่อสนับสนุนภารกิจการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
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ผูเสนอความคิดเห็น
๔. คุณศราวุฒิ พิทักษสินากร
สยามอินเตอรเน็ตเวิรค

ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ
๑) ชองความถี่ไมเพียงพอ มูลนิธิเขามายึดชอง ภาครัฐเขา
มาใชอาจเกิดการรบกวน
๒) ในการจัดสรรชองความถี่ภาครัฐเสนอแนะใหจัดอยู
ในชวงความถี่ ชองที่ ๑ ถึง ๕ และ ชองที่ ๗๕ ถึง ๘๐
เพื่อรองรับการใชงานของวิทยุคมนาคมทั้งรุนเกา และ
รุนใหมที่จะขยายความถี่เพิม่ เพราะถายึดตามแผน
ความถี่รางประกาศใหม เครื่องรุนเกาจะไมสามารถใช
ความถี่ในชวงที่จัดสรรใหใชรวมกับภาครัฐได

ผลการพิจารณา/แนวทางดําเนินการของสํานักงาน กสทช.
๑) มีการจัดสรรชองความถี่เพื่อรองรับการใชงานในภารกิจ
ของหนวยงานภาครัฐ และสนับสนุนภารกิจดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหมีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น
๒) เห็นดวยกับขอเสนอในการจัดชองความถี่ใหสามารถ
รองรับการใชงานทัง้ เครือ่ งวิทยุคมนาคมรุนเกาและใหม
โดยปรับชองความถี่ ดังนี้
 ชอง ๗๑ – ๗๕/๑๕๑ – ๑๕๕ สําหรับการ
ประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และ
ประชาชน
 ชอง ๗๖ – ๘๐/๑๕๖ – ๑๖๐ สําหรับการ
ประสานงานระหวางหนวยงานทีม่ ีภารกิจ
เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
เพื่อใหความชวยเหลือและรับแจงเหตุตาง ๆ
จากประชาชน

๓.๒ ประเด็นมาตรฐานทางเทคนิค
ผูเสนอความคิดเห็น
ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ
แนวทางดําเนินการของสํานักงาน กสทช.
๑. นายกนก นาคชุม
ทําไมตองกําหนดสีของเครือ่ งวิทยุคมนาคม อยากใหเปนสีอะไรก็ การกําหนดสีของเครื่องวิทยุคมนาคมมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประโยชนในการกํากับดูแลของหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ สังเกตได
สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศ ได เพราะในใบอนุญาตก็ระบุชนิดของเครื่องไวชัดเจนแลว
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
งาย
๒. อ.รังสรรค ทองทา
๑) ทําไมตองจํากัดดวยคําวา Analog เทานั้น เพราะใน
๑) (2) เห็นควรดําเนินการดังนี้
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ผูเสนอความคิดเห็น
กลุมผูชวยศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ
ปจจุบันเทคโนโลยีไดพัฒนาไปหลายอยาง ก็ควรทีจ่ ะ
เปดกวางใหไดใชงานอยางเต็มที่ อยากใหสอดคลองกับ
นโยบาย Thailand ๔.๐

๒) สไลดระบุ ๑๒ db SINAD นาจะเปน ๒๐ db SINAD
๓) Fix channel ๑๒.๕ kHz ถาใช ๓.๕ kHz แลวคนไปรับ
จะทําใหเกิน ๑๒.๕ kHz

แนวทางดําเนินการของสํานักงาน กสทช.
- ยืนยันตามเดิม โดยไมปรับแกรางประกาศ กสทช.
เรื่อง แผนความถี่วิทยุสําหรับคลื่นความถี่ภาค
ประชาชนยานความถี่ ๗๘ – ๗๙ เมกะเฮิรตซ
เนื่องจากมีแนวโนมการใชงานลดลง ไมเปนการ
แพรหลาย
- เห็นสมควรปรับแกรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผน
ความถี่วิทยุสําหรับคลื่นความถี่ภาคประชาชนยาน
ความถี่ ๒๔๕ – ๒๔๗ เมกะเฮิรตซ เนือ่ งจากมีผู
แสดงความตองการใชเทคโนโลยีดจิ ิตอลเปนจํานวน
มาก และเพื่อมิใหเปนการปดกั้นเทคโนโลยี โดย
ปรับแกถอยคําในรางประกาศฯ ดังนี้ “๓.๒ การใช
คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุนี้ ใชสําหรับ
ติดตอสื่อสารประเภทเสียงพูด (Voice) ดวย
เทคโนโลยีแอนะล็อกเทานั้น” ทั้งนี้ขอรับประเด็น
เทคโนโลยีดิจิตอลไวประกอบการจัดทํามาตรฐาน
ทางเทคนิคของเครือ่ งวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวของตอไป
๒) มีการคงไวสําหรับคาเดิมของความไวอางอิงที่ ๑๒ db
SINAD และมีการเพิ่มคาความไวอางอิงเปน ๑๒ db
SINAD ตามขีดจํากัดมาตรฐานของ ETSI EN 300 086-1
๓) โดยทั่วไปการใชโทนความถี่เสียงเขาไปมอดูเลตเพื่อ
ทดสอบ audio frequency response นั้น จะใช
ความถี่ตั้งแตยาน 0.3 – 3 KHz เพื่อทดสอบการ
ตอบสนองของภาคขยายความถี่เสียงที่อยูในเครื่องวิทยุ
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ผูเสนอความคิดเห็น

ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ

แนวทางดําเนินการของสํานักงาน กสทช.
คมนาคม

เสนอแนะ Technology การเปลี่ยนจาก Analog เปน Digital สํานักงาน กสทช. ขอรับขอเสนอดังกลาวสําหรับการปรับปรุง
๓. คุณศศิธร หมายเจริญศรี
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรบกวนกันของ Digital มันเปนเรื่องที่ Analog ไมรูจกั การ ประกาศฯ
รบกวนควรใช TONE มาชวยในการปดการรบกวนระหวาง
(ปภ.)
Digital กับ Analog แนะนําการ SET PROGRAM เพื่อใชในชอง
ฉุกเฉิน เครื่อง Digital ที่จะนํามาใชควรจะมีชอง Analog ๑ ชอง
โดยให operator เปนผูกําหนดในตัวเครื่อง
๔. คุณนพอนันท จิรา
บริษัท ยีซมี อน เรดิโอ จํากัด

๑) ควรอนุโลมใหใชทั้ง ๒ ระบบ การที่ใสในประกาศฯ คํา
วา Analog อยางเดียว เปนการปดกั้น นาจะเปดใหใช
งาน อยากใหตัดคําวา “Analog เทานั้น”
๒) ในการทํา Type Approval เปนไปไดหรือไม ใหใช
Type Approval เดิม แตเพิ่มชองอยางเดียว

๑) โปรดดูผลการพิจารณาตาม (2)

๒) สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมทีผ่ านการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานแลว สํานักงาน กสทช. ขอเรียนดังนี้
 เครื่องวิทยุคมนาคมที่มี channel spacing ทั้ง
๑๒.๕ kHz และ ๒๕ kHz จะยังคงสามารถ
นําเขาและใชงานตอไปได แตจะตองใชงาน
เฉพาะ channel spacing ๑๒.๕ kHz เทานั้น
 เครื่องวิทยุคมนาคมที่มี channel spacing
๒๕ kHz จะไมอนุญาตใหนําเขา และใชตอไป
 เครื่องวิทยุคมนาคมที่มี channel spacing
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ผูเสนอความคิดเห็น

ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ
๓) ในการระบุ channel spacing ๑๒.๕ kHz ไดมาตรฐาน
หรือไม เพราะจากการทดสอบทางบริษัทเคยไดรับการ
แจงมาวาเครื่องของจีนเสียงคมชัดกวาของเราที่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานของสํานักงาน จึงอยากใหตรวจใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน

แนวทางดําเนินการของสํานักงาน กสทช.
๑๒.๕ kHz จะยังคงสามารถนําเขา และใชงาน
ตอไปได
๓) การกําหนด channel spacing ๑๒.๕ kHz เพื่อให
เครื่องวิทยุคมนาคมมี Bandwidth ใชงาน ๑๑ kHz ใน
กรณีของเครื่องจีนอาจจะสามารถปรับให Bandwidth
มีคามากกวา ๑๑ kHz ได สํานักงานฯ จึงมีมาตรการใน
การสุม ตรวจเครื่องวิทยุคมนาคมในตลาดเพื่อพิสจู นวา
เครื่องวิทยุคมนาคมที่วางจําหนายมีความสอดคลองกับ
ผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากสํานักงานฯ

๓.๓ ประเด็นใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
ผูเสนอความคิดเห็น
ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ
๑. นายกนก นาคชุม
วิธีออกบัตร หรือใบประกาศฯ หรือใบอนุญาตฯ ตางๆ ถือบัตร
สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศ ประชาชนไปซื้อที่รานไดไหม โดยใชเทคโนโลยีที่มีอยู เบ็ดเสร็จ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
เปนสมารทการด หรือ ซิมการด ในโทรศัพท สอดคลอง
Technology ๔.๐
๒. คุณนพอนันท จิรา
เรื่องใบอนุญาตมีการขอใบอนุญาตจริงๆ ๔๐% เครื่องที่ใชถกู ตอง
บริษัท ยีซมี อน เรดิโอ จํากัด
แตไมมีการขอใบอนุญาต อยากใหมีการออกใบอนุญาตตั้งแตตน
ทางเลย โดยจะยอมเสียคาธรรมเนียมเอง แตไมถึงราคา ๕๓๕
บาท รับไดทรี่ าคา ๑๐๐ กวาบาท ถึง ๒๐๐ บาท เพื่อให
สํานักงานลดการใชกระดาษ ลดความลาชา
๓. คุณศราวุฒิ พิทักษสินากร
อยากใหออกใบอนุญาตตัง้ แตตนทาง ยินดีจาย แนะนําใช App

แนวทางดําเนินการของสํานักงาน กสทช.
สํานักงาน กสทช. ขอรับขอเสนอดังกลาว เพื่อนําไปพัฒนาวิธีการ
ขั้นตอนการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมใหมีความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น
สํานักงาน กสทช. ขอรับขอเสนอดังกลาว เพื่อนําไปพัฒนา
รูปแบบการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมใหมีความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น
สํานักงาน กสทช. ขอรับขอเสนอดังกลาว เพื่อนําไปพัฒนา
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บริษัท สยามอินเตอรเน็ตเวิรค
จํากัด

ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ
ลดการลาชา เปด CB ในอนาคตยาน UHF

๓.๔ ประเด็นอื่น ๆ
ผูเสนอความคิดเห็น
๑. คุณศศิธร หมายเจริญศรี
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ปภ.)

ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ
๑) คํานิยาม มีคําวา หนวยงานของรัฐ หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ ก็มีความชัดเจนดี
แตพอกําหนดคํานิยาม “คลื่นความถี่ภาคประชาชน”
หมายความวา คลื่นความถี่ ยาน ๗๘ และ ๒๔๕
เมกะเฮิรตซ (MHz) ที่คณะกรรมการกําหนดใหใชงาน
สําหรับขายสือ่ สารวิทยุคมนาคมของประชาชนทั่วไป
หรือภาคเอกชน หมายความรวมถึงใหหนวยงานของรัฐ
ใชงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่และภารกิจของ
หนวยงานของรัฐ รวมทัง้ เพื่อการประสานงานกับ
ประชาชนหรือภาคเอกชน สําหรับใหความชวยเหลือ
และรับแจงเหตุตาง ๆ จากประชาชนหรือภาคเอกชน
 ขอสังเกต ที่ ๑ คือ ๑) ประชาชนทั่วไป คือ ใคร
๒) ภาคเอกชน คือใคร เพราะไมปรากฏในคํา
นิยามมากอน ในสวนประชาชน อาจจะยอมรับได
ดวยความเขาใจวาคือประชาชน แตภาคเอกชนละ
จะใหหมายความรวมถึงใครบาง
 ขอสังเกต ที่ ๒ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ มีสทิ ธิใช

แนวทางดําเนินการของสํานักงาน กสทช.
รูปแบบการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมใหมีความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น และยังไมมีนโยบายที่จะกําหนดคลื่นความถี่ภาค
ประชาชน (Citizen Band : CB) ในยานความถี่ UHF

แนวทางดําเนินการของสํานักงาน กสทช.
๑) สํานักงาน กสทช. ขอชี้แจงตามขอสังเกต ดังนี้

 ขอสังเกตที่ ๑ ภาคเอกชน หมายความรวมถึง ธุรกิจ
เอกชนทั้งหมด ซึง่ มีสิทธิ์ใชงานได

 ขอสังเกต ที่ ๒ หนวยงานของรัฐ หมายความรวมถึง
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ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ
หรือไม เพราะในคํานิยาม ไมรวมถึงหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ มีเพียงประชาชนทั่วไปหรือภาคเอกชน
และหนวยงานของรัฐ

แนวทางดําเนินการของสํานักงาน กสทช.
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ดวย

๒) ตามขอ ๖ ประชาชนทั่วไป และ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
ที่ประสงคจะใชเครือ่ ง ตองยื่นคําขอตามแบบทีก่ ําหนด
กรอกรายละเอียดถูกตองครบถวน ตอ คณะกรรมการ
ณ สํานักงาน กสทช. ซอยสายลม และสํานักงาน กสทช.
เขตตาง ๆ ในสวนภูมิภาค
 ขอสังเกต ที่ ๑ ประชาชนทั่วไป หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ ตองยื่นคําขอ ทั้ง ๒ ทีเ่ ลยใชหรือไม
เชน ประชาชนอยูนนทบุรี ตองยื่นที่ กสทช. ซอย
สายลม และยื่นที่ กสทช. เขตกรุงเทพมหานคร
(หลักสี)่
 ขอสังเกต ที่ ๒ ตองชําระคําธรรมเนียม
ใบอนุญาต ก็ชัดเจนดี
๓) ตามขอ ๗ หนวยงานรัฐ ที่ประสงคจะใชเครื่อง ตองยื่น
คําขอตามที่สํานักงานกําหนด กรอกรายละเอียดถูกตอง
ครบถวน ตอ คณะกรรมการ ณ สํานักงาน กสทช. ซอย
สายลม ประเด็นนีเ้ ห็นดวย มีความชัดเจนดี ทีห่ นวยงาน
ของรัฐทุกแหงควรยื่นคําขอ มาที่ กสทช. สวนกลางเพียง
จุดเดียว แมวาจะมีหนวยงานของรัฐ จํานวนมากและมี
ที่ตั้งอยูในตางจังหวัด

๒) สํานักงาน กสทช. ขอชี้แจงตามขอสังเกต ดังนี้

 ขอสังเกต ที่ ๑ การยื่นคําขอใหยื่น ณ ที่ใดที่หนึ่งเทานั้น
ที่เปนหนวยธุรกิจของสํานักงาน กสทช.

๓) สํานักงาน กสทช. ขอชี้แจงตามขอสังเกต ดังนี้
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 ขอสงสัย ที่ ๑ กสทช. จะออกหนังสืออนุญาต
ในรูปแบบใบอนุญาตจะมีคาธรรมเนียมหรือไม
 ขอสงสัย ที่ ๒ กรณีหนวยงานของรัฐ ขอใช
เครื่อง ๑๐ เครื่อง จะมีใบอนุญาต กี่ใบ โดย
ออก ๑ ใบ ๑๐ เครื่อง หรือออก ๑๐ ใบ
เทากับจํานวนเครือ่ ง
๔) ตามขอ ๘ กรณีหนวยงานของรัฐ ยื่นขอใชความถี่ภาค
ประชาชน ตองลงนามโดยหัวหนาสวนราชการ
 ขอสังเกต มีการกําหนดใหหัวหนาสวนราชการ
ลงนามในคําขอ แลวในกรณีตามขอ ๖
หนวยงานรัฐวิสาหกิจละ จะใหใครลงนาม
เพราะไมไดกําหนดไว
๕) ตามขอ ๙ เครื่องวิทยุคมนาคมทีน่ ํามาใชงาน ตองผาน
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามที่
คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ เครื่องวิทยุคมนาคม
ดังกลาวตองมีเลขทะเบียนวิทยุคมนาคมและ
เครื่องหมายการไดรบั การตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานตามที่คณะกรรมการกําหนดไวใหเห็นเดนชัด
ทุกเครือ่ ง อานแลวก็ยงั งง ทีเ่ อามากําหนดและใสไวใน
ประกาศนี้ เพราะ การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน มีเลข
ทะเบียน (เขาใจวาไมใชหมายเลขเครื่อง) มันเปนภารกิจ

แนวทางดําเนินการของสํานักงาน กสทช.
 ขอสงสัย ที่ ๑ สํานักงาน กสทช. จะพิจารณาออก
ใบอนุญาตใหหนวยงานของรัฐ โดยยกเวนการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียม
 ขอสงสัย ที่ ๒ การออกใบอนุญาตใชเครื่องวิทยุ
คมนาคม จะออกใบอนุญาตให ๑ ฉบับตอ ๑ เครื่อง
๔) สํานักงาน กสทช. ขอชี้แจงตามขอสังเกต ดังนี้
 หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ใหลงนามโดยหัวหนาสวนราชการ
นั้น ๆ หรือผูปฏิบัติการแทน
๕) ยืนยันขอความตามรางประกาศฯ เนื่องจากมีความ
ชัดเจนแลว สําหรับประเด็นการใชงานเครื่องวิทยุ
คมนาคมที่ใชอบดวยกฎหมาย สํานักงานฯขอรับ
ขอเสนอไปปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแลใหมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขี้น
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-

๖)

-

๗)

ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ
ของ กสทช. ที่ตองดําเนินการอยูแลว หนวยงาน
ประชาชน ทําอะไรไมไดอยูแลว นอกจากกอนซือ้ แคดู
วามีสติกเกอร กสทช. หรือเปลา เทานั้น นาจะใชคํานี้
เลยนะ นาจะเหมาะกวา เชน “ตองซื้อเครื่องที่มี สติก
เกอร กสทช. ติดเทานั้น”
ขอเสนอ ไมควรมีขอนี้ เพราะจะบงบอกวาในการซื้อ
เครื่องใหประชาชน หนวยงานของรัฐ ตองระมัดระวัง
เพราะมีเครื่องที่ไมผานการตรวจสอบจํานวนมากใน
ประเทศ ก็จะมีคําถามตอมาวาใครปลอยใหมี แลวใคร
มีหนาที่ตองดําเนินการไมใหมี
ตามขอ ๑๒ หนวยงานของรัฐที่ไดรับอนุญาตใหใชเครือ่ ง
วิทยุคมนาคมดังกลาว จะตองจัดทําทะเบียนเครื่องวิทยุ
คมนาคม และควบคุมกํากับดูแลเจาหนาที่ผเู กี่ยวของให
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใชคลื่นความถี่และเครื่องวิทยุ
คมนาคมดังกลาวโดยเครงครัด
ขอสังเกต ก็คือ บังคับเฉพาะหนวยงานของรัฐใชหรือไม
กรณีของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ที่จัดหา
เครื่องในรูปแบบขององคกร แลวจัดสรรใหกบั เจาหนาที่
ในหนวยงาน จําเปนตองควบคุมกํากับดูแลหรือไม
เมื่ออานประกาศ ฉบับนี้จบ ก็จะมีภาคผนวก ก็ตามไปดู
จะพบวา
ความถี่ ๗๘ MHz มีการแบงเปน ๘๐ ชอง และชองที่
๔๑ (๗๘.๕๐๐ MHz) เปนชองความถี่กลาง สําหรับแจง

แนวทางดําเนินการของสํานักงาน กสทช.

๖) สํานักงาน กสทช. ขอรับขอเสนอแนะไปปรับปรุงวิธีการ
กํากับดูแลการใชเครือ่ งวิทยุคมนาคมใหเปนไปตาม
กฎหมายตอไป และรางประกาศฉบับนีก้ ําหนดให
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ตองยื่นคําขอใบอนุญาตใช และ
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และกํากับดูแลตามเงื่อนไข
ใบอนุญาต

๗) สําหรับประเด็นความถี่กลางสําหรับแจงเหตุฉุกเฉิน
โปรดดูผลการพิจารณาตาม (1) และขอชี้แจงประเด็น
ขอสังเกต ดังนี้
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เหตุฉุกเฉิน
ความถี่ ๒๔๕ MHz มีการแบงเปน ๑๖๐ ชอง และชอง
ที่ ๑ (๒๔๕.๐๐๐ MHz) และชองที่ ๔๑ (๒๔๕.๕๐๐
MHz) เปนชองความถี่กลาง สําหรับแจงเหตุฉุกเฉิน
ชองที่ ๑๒๑ - ๑๔๐ กําหนดไวสําหรับ การ
ติดตอสื่อสารประเภทเสียงสําหรับประชาชนติดตอกับ
หนวยงานของรัฐ และ ระหวางหนวยงานของรัฐ
ชองที่ ๑๔๑ - ๑๖๐ กําหนดไวสําหรับ การติดตอสื่อสาร
ประเภทเสียงสําหรับประชาชนกับองคกรที่ดําเนิน
กิจการเพื่อประโยชนสาธารณะ และระหวางองคกรเพื่อ
สาธารณะกุศล
- ขอสังเกต ที่ ๑ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ใชความถี่ชวง
ไหน
- ขอสังเกต ที่ ๒ ประชาชนทั่วไป ภาคเอกชน ใชความถี่
ชอง ๑ - ๑๒๐ (ยกเวน ชอง ๑ กับ ๔๑ ) ใชหรือไม
- ขอสังเกต ที่ ๓ องคกรที่ดําเนินกิจการเพื่อประโยชน
สาธารณะ และระหวางองคกรเพื่อสาธารณะกุศล มา
จากไหน เพราะในประกาศฯ ตั้งแตตน ไมปรากฏชื่อมา
เลย
- ขอสังเกต ที่ ๔ เมื่อมีการกําหนดชอง ที่เปนความถี่
กลางสําหรับแจงเหตุฉุกเฉิน แตในรางประกาศ ไมมี
การกลาวถึงรายละเอียด ประชาชนที่ไมเคยอาน

แนวทางดําเนินการของสํานักงาน กสทช.

 ขอสังเกต ที่ ๑ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ สามารถใชงานได
เปนการทั่วไป
 ขอสังเกต ที่ ๒ ประชาชนทั่วไป ภาคเอกชน สามารถใช
งานไดเปนการทั่วไป โดยมิไดกําหนดเงื่อนไขการใชงาน
ไว
 ขอสังเกต ที่ ๓ เห็นดวยกับขอเสนอ เพือ่ กําหนดนิยาม
คําวา “องคกรเพื่อสาธารณะกุศล” เพิม่ เติม
 ขอสังเกต ที่ ๔ กําหนดใหปฏิบัติตามประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑการใชงานคลื่นความถี่ เพือ่ สนับสนุน
ภารกิจการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณี
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ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ
ประกาศ เรื่องความถี่กลาง จะรูหรือไมวาตองทํา
อยางไร แจงเหตุฉุกเฉินกับใคร
- ขอเสนอ ที่ ๑ นาจะมีการกําหนดเชนเดียวกันหรือ
คลายๆ กับประกาศ กสทช. เรื่องการกํากับดูแลกิจการ
วิทยุสมัครเลน เชน มีหมวดที่เกี่ยวของกับจริยธรรมใน
การใช ขอหาม หรือในการใชในชวงเกิดภัยพิบัติ
- ขอเสนอที่ ๒ ในสวนที่เกี่ยวของกับความถี่กลาง นาจะ
กําหนดในประกาศฯ ไว เชน การใชความถี่เพื่อแจง
เหตุฉุกเฉิน ใหปฏิบัติตาม ประกาศ...หรือ....ก็วากันไป
๘) เครื่องวิทยุคมนาคมตองไดรบั การรับรองตามที่
คณะกรรมการกําหนด หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ คือ
กสทช. ใครมีหนาที่ ปลอยใหมีเครื่องเถื่อนไดอยางไร

๒. นางธิดา เดนพฤกษธรรม

๑) ควรเพิ่มคํานิยามของ “การสื่อสารประเภทเสียง”
เพื่อใหชัดเจนวาไมใชเสียงเพลง เสียงบันทึกลวงหนา
เสียงของการสื่อสารขอมูล เปนตน
๒) ขอ ๑๐ ควรเพิ่ม การไมอนุญาตใหสอื่ สารในลักษณะกระ
กระจายเสียงการโฆษณา

แนวทางดําเนินการของสํานักงาน กสทช.
ที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
 ขอเสนอ ที่ ๑ เนื่องจากมีการกําหนดเปนขอหามหลักไว
แลว ตามขอ... ของประกาศฯ จึงไมจําเปนตองเพิ่มเติม
ประเด็นดังกลาว และการใชงานในยานความถี่ตาม
ประกาศนี้ ไมไดรบั สิทธิคุมครองการรบกวน
 ขอเสนอที่ ๒ การใชงานความถี่ใหเปนไปตามประกาศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการใชงานคลื่นความถี่ เพื่อ
สนับสนุนภารกิจการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
๘) สํานักงาน กสทช. ขอรับขอเสนอแนะไปปรับปรุงวิธีการ
กํากับดูแลการใชเครือ่ งวิทยุคมนาคมใหเปนไปตาม
กฎหมายตอไป
๑) มีการกําหนดคํานิยาม “การสื่อสารประเภทเสียง” ไวใน
ประกาศของ กสทช. หลายฉบับแลว ไมจําเปนตอง
กําหนดเพิม่ เติม
๒) เห็นสมควรปรับแกรางประกาศฯ ดังนี้
“ ขอ ๑๐ (๔) หามใชคลื่นความถี่ในลัก ษณะยึดครอง
ชองความถี่เปนของตน หรือหนวยงานของตนแตเพียงฝายเดียว
และสื่อสารในลักษณะกระกระจายเสียงการโฆษณา”
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๓. ดร.จักรี หานทองคํา
นายกสมาคมวิทยุสมัครเลนแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

๔. คุณนพอนันท จิรา
บริษัท ยีซมี อน เรดิโอ จํากัด

ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ
๑) ชองความถี่หนวยงานราชการจะตองดําเนินการขอ
อนุญาตหรือไม
๒) และถาเปนหนวยงานราชการจะตองเสียคาคําขอ
๕,๐๐๐ บาท หรือไม

กรณีซื้อสติ๊กเกอรเกินจํานวนที่นําเขาจริง ถูกนําไปติดเครื่องวิทยุ
คมนาคมซึ่งไมถูกตอง

แนวทางดําเนินการของสํานักงาน กสทช.
๑) หนวยงานราชการตองยื่นคําขออนุญาตใชความถี่ตาม
ประกาศนี้
๒) เห็นสมควรปรับแกรางประกาศฯ ดังนี้
“ขอ ๑๑ หนวยงานของรัฐ และรัฐวิส าหกิจ ที่ไดรับ
อนุญาตใหใชเครื่อ งวิทยุคมนาคมตามประกาศนี้ จะตอ งปฏิบัติ
ตามขอ ๖ ของประกาศ กสทช. เรื่ อ ง หลัก เกณฑและวิธีก าร
จัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม และจัดทําทะเบียน
เครื่องวิทยุคมนาคม และควบคุมกํากับดูแลเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
ใหปฏิบัติตามเงื่อนไขการใชคลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคม
ดังกลาวโดยเครงครัด
ขอ ๑๒ หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลการใช
คลื่นความถี่ภาคประชาชน ใหเปนไปตามที่ กสทช.กําหนดไวใน
ภาคผนวกแนบทายประกาศนี้ และไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตาม
ขอ ๑๔ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดสรร
คลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม
เนื่องจากการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามประกาศนี้
มิไดเปนการจัดสรรคลื่นความถี่ใหแกหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง
เปนการเฉพาะ และไมไดรับสิทธิคุมครองการรบกวน
สํานักงาน กสทช. ขอรับขอเสนอดังกลาว เพื่อนําไปปรับปรุง
วิธีการจําหนายเครื่องหมายแสดงความสอดคลองตามมาตรฐาน
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ (Label) ใหสอดคลองกับ
ขอเท็จจริงตามที่ไดรับอนุญาตใหนําเขา

