สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของหน่วยงานของรัฐ
ทางเว็บไซต์ของสานักงาน กสทช. ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
ประเด็น
๑. ความเหมาะสมของการ
กาหนดประเภทของ
เครื่องวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะห์ความถี่
(Synthesizer) ประเภท
๑ และ ๒
๒. ความเหมาะสมของการ
กาหนดคุณสมบัติ
ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ของหน่วยงานของรัฐ
และผู้ที่ได้รับอนุญาตให้
ร่วมใช้คลื่นความถี่กับ
หน่วยงานของรัฐ และ
ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการอบรม

ผู้แสดงความเห็น
๑. นายทศพล มาลารัตน์
๑๐๑/๖๕ หมู่ ๑ ถ.โฉลกรัฐ
ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์
ธานี 84000
๒. นายนิธิกร คนานที
๘๑ หมู่ ๗ ต.คลองไทร อ.ท่า
ฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เห็นว่าเหมาะสมตามร่างประกาศ กสทช.

แนวทางดาเนินการของสานักงาน กสทช.
คงไว้ตามร่างเดิม

ส่วนคุณสมบัติเห็นว่า ควรระบุว่า ข้อ ๖ และข้อ ๗
วงเล็บ ๓ ควรเพิ่มข้อความว่า “ต้องเป็นผู้สาเร็จการ
อบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะห์ความถี่ จาก สานักงาน กสทช. หน่วยงาน
หน่วยงานอื่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” เพราะใน
ข้อเท็จจริงบางหน่วยงานและหน่วยงานอื่น (ยกเว้น
อปท.) จะไม่พิจารณา การอบรมจากที่อื่นเลย แม้แต่
จากสานักงาน กสทช.
ส่วนของหลักสูตร เห็นว่า ข้อ ๖ และข้อ ๗ วงเล็บ
๓ ไม่ควรแยกว่าหลักสูตรประเภท ๑ หรือ ประเภท
๒ ควรเป็นหลักสูตรที่รองรับผู้ใช้งานทั้ง ๒ ประเภท
เพราะหากแยกก็จะเกิดประเด็นอีกว่า ผู้ผ่านการ
อบรมประเภท ๑ จะมาใช้ประเภท ๒ ได้หรือไม่
ในทางกลับกัน ผู้ผ่านการอบรมประเภท ๒ จะมาใช้
ประเภท ๑ ได้หรือไม่

สานักงาน กสทช. รับไปปรับปรุงร่างประกาศ
ข้อ ๖ และข้อ ๗ (๓) โดยกาหนดเป็น
หลักสูตรเดียวโดยมีเนื้อหาครอบคลุมการใช้
งานเครื่องวิทยุคมนาคมทั้ง ๒ ประเภท ตาม
ข้อเสนอ

๒/๓
ประเด็น
๓. ความเหมาะสมของการ
เพิ่มเติมหน่วยงานให้
กรมเจ้าท่าเป็น
หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมแบบสังเคราะห์
ความถี่ (Synthesizer)
ประเภท ๑ ใน
ภาคผนวก ๑
๔. ความเหมาะสมของการ
กาหนดแบบฟอร์มคาขอ
อนุญาตและแนวทาง
ปฏิบัติในการยื่นคาขอ
อนุญาตใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมส่วนตัวเพื่อร่วม
ข่ายสื่อสารของ
หน่วยงานของรัฐ ใน
ภาคผนวก ๒

ผู้แสดงความเห็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เห็นว่าเหมาะสมตามร่างประกาศ กสทช.

แนวทางดาเนินการของสานักงาน กสทช.
คงไว้ตามร่างเดิม

๑) เห็นควรแยกแบบฟอร์มออกเป็น ๒ ส่วน คือ
- สานักงาน กสทช. รับข้อเสนอไปปรับปรุง
ส่วนที่ ๑ แบบเห็นชอบของหัวหน้างานเจ้าของ
แบบฟอร์มโดยแยกแบบฟอร์มขอความ
ความถี่ เพราะถ้าใช้ในแบบฟอร์มเดียวกับการขอ
เห็นชอบจากผู้มีอานาจของหน่วยงาน กับ
ใบอนุญาตใช้เครื่อง ซึ่งผู้ขอต้องซื้อเครื่องก่อนถึง
แบบคาขอใบอนุญาตออกจากกัน
จะมีรายละเอียดของเครื่อง เช่น ยี่ห้อ รุ่น
- การยื่นคาขอใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุ
หมายเลขเครื่อง ทะเบียนวิทยุคมนาคม หากยื่น
คมนาคมให้ใช้แบบ คท. ๒ ตามปกติ
แบบคาขอไปแล้ว ทางหน่วยงานไม่ให้ความเห็น - กรณีข้อเสนอให้ยื่นคาขอได้ที่สานักงาน
ชอบก็จะเกิดความเสียหาย (คือจ่ายเงินซื้อเครื่อง
กสทช. ในส่วนภูมภิ าค สานักงาน กสทช.
ไปแล้ว) จึงควรมีแบบฟอร์มให้ความเห็นชอบจาก
มีนโยบายเรื่องการกระจายอานาจในเรื่อง
หน่วยงานมาก่อน
นี้แล้ว
ส่วนที่ ๒ แบบฟอร์ม ขออนุญาตใช้เครื่อง
สามารถใช้แบบฟอร์ม คท. ๒ ตามที่ กสทช. มีอยู่
แล้วได้ตามปกติ
๒) เห็นว่าควรแก้ไขในส่วนที่ ๕ ของแบบคาขอ
โดยตัดคาว่า “ประเภท ๑” ออก เนื่องด้วย
เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่

๓/๓
ประเด็น

ผู้แสดงความเห็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
(Synthesizer) ประเภท ๑ ทางสานักงาน
กสทช. อนุญาตให้นาเข้าตามใบอนุญาตขยาย
ข่ายเฉพาะหน่วยงาน ตามภาคผนวก ๑ เท่านั้น
ซึ่งผู้ค้าไม่มีเครื่องเพื่อสารองจาหน่ายอยู่แล้ว
๓) การยื่นคาขอใบอนุญาตใช้วิทยุคมนาคมส่วนตัว
เพื่อร่วมข่ายของหน่วยงาน เห็นว่า ควรมอบ
อานาจให้สานักงาน กสทช. ในส่วนภูมิภาค
สามารถดาเนินการออกใบอนุญาตใช้ ได้เลย
น่าจะเกิดประโยชน์กับร่างประกาศนี้มากที่สุด

แนวทางดาเนินการของสานักงาน กสทช.

๕. ความเหมาะสมของการ
เพิ่มเติมรูปแบบบัตร
ประจาตัว/บัตรประจา
เครื่องในภาคผนวก ๓

เหมาะสมแล้ว

คงไว้ตามร่างเดิม

๖. อื่น ๆ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับวิทยุคมนาคมทั้งหมด ทาง
สานักงาน กสทช. ควรออกแบบให้ผู้ยื่นคาขอ
สามารถพิมพ์ลงในแบบฟอร์มรูปแบบ pdf ได้เลย
แล้วสั่งพิมพ์ เช่น ของกรมสรรพากร กรมที่ดิน และ
อีกหลายหน่วยงาน เพื่อความสวยงาม และเข้าสู่ยุค
ดิจิตอล และไทยแลนด์ ๔.๐

สานักงาน กสทช. รับไว้พิจารณาดาเนินการ
ตามข้อเสนอต่อไป

