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หมวดที่
หมวด 1
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ประเด็นความเห็น/ขอเสนอแนะ ตอรางประกาศฯ

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการตอไปของ กสทช.

1. คณะกรรมการฯ ควรดําเนินการร<างหลักเกณฑ%หลักสูตรและการสอบใหครอบคลุม
การออกประกาศตามขอกําหนดของ ITU (Radio Regulations) ARTICLE 47 เพิ่มเติม
นอกเหนือจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุประเภททั่วไปประจําเรือ General
Operator’s Certificate : GOC และประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุประเภทจํากัดเขต
เดินเรือทะเล Restricted Operator’s Certificate : ROC รายละเอียด ดังนี้

เห็นควรยืนยันหลักสูตรตามร<างประกาศฯ จํานวน 2 หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรพนักงาน
วิทยุประเภททั่วไปประจําเรือ (General Operator’s Certificate : GOC) และประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล (Restricted Operator’s Certificate : ROC)
ทั้งนี้ หลักสูตร First-class radio electronic certificate และหลักสูตร Second-class radio
electronic certificate นั้น กสทช. พิจารณาแล)วยังไม/มีความจําเป5นต)องมีหลักสูตรดังกล/าว
ณ ขณะนี้ เนื่องจากหลักสูตรตามร/างประกาศฯ นั้นสามารถที่จะให)คนประจําเรือปฏิบัติงาน
ตามข)อกําหนดของอนุสัญญา STCW 2010 และอนุสัญญา SOLAS ได) และหากในอนาคต
หลักสูตรดังกล/าวเป5นที่ต)องการของคนประจําเรือ กสทช. จะพิจารณากําหนดเป5นหลักสูตร
ต/อไป

หลักสูตร GMDSS (SOLAS Convention) certificates ประกอบดวย
1) First-class radio electronic certificate
2) Second-class radio electronic certificate
2. หลักสูตร GMDSS (non-SOLAS Convention) certificates เห็นควรเพิ่มหลักสูตร
ดังนี้
1) Long-range certificate สําหรับเรือที่ไม/อยู/ในข)อบังคับของอนุสัญญา SOLAS
ที่ ป ฏิ บั ติ งานนอกพื้ น ที่ A1 เช/ น เรื อสิ น ค) า ขนาดต่ํ า กว/ า 300 กรอสสL ซึ่ ง เดิ น เรื อ ใน
ประเทศใกล)เคียง เช/น เรือพ/วงจูง (Tug boat) เรือประมง (Fishing boat) เรือสําราญ
(Yacht) ควรกําหนดให) สามารถใช) เ ครื่องวิทยุ คมนาคมในระบบ GMDSS หรือวิ ทยุ
โทรศัพทLในการรับ-ส/งแจ)งภัยเมื่อเรืออยู/นอกฝ[\งระยะไกลได) โดยลดความเข)มข)นในการสอบ
เนื่องจากเรือประเภทนี้ไม/ได)ถูกตรวจสอบจากรัฐเจ)าของเมืองท/า (Port state)
2) Short-range certificate สําหรับเรือที่ไม/ได)อยู/ในข)อบังคับของอนุสัญญา SOLAS
ที่ปฏิบัติงานพื้นที่ A1 เช/น เรือประมงชายฝ[\ง เรือสําราญ เรือกีฬา เรื อ เครื่ อ งยนตL ติ ด ท)าย
ชายฝ[\ง หรือเรื อนําเที่ยวที่อยู/ชายฝ[\ งของเมื องท/องเที่ยว เช/น พัทยา ภูเก็ ต สุราษฎรL ธานี
เกาะสมุ ย เกาะพงั น เกาะเต/ า เกาะช) าง เป5 นต) น ซึ่ งส/ วนใหญ/ เรื อดั งกล/ าวมี เครื่ องวิ ทยุ
คมนาคมใช)งาน จึงมีความเห็นว/าควรให)สถาบันโรงเรียนเดินเรือต/าง ๆ เปeดหลักสูตรนี้และ
สนั บ สนุ น ให)คนประจํ าเรื อขนาดเล็ กที่ ใช) ช/องความถี่วิ ทยุ ไม/ ถูกต) องตามข)อบั งคั บ วิ ทยุ
โดยให)บุคคลดังกล/าวเข)ารับการฝfกอบรม เพื่อที่จะสามารถทําการแจ)งภัยให)สถานีวิทยุบน
ฝ[\งที่เฝgารับการแจ)งภัยด)วยเครื่องวิทยุคมนาคม VHF Marine band (ช/อง 16 และช/อง 70)
ได)อย/างถูกต)องเป5นไปตามข)อบังคับวิทยุทําให)ป[ญหาการรบกวนการใช)งานช/องความถี่วิทยุ
ที่เกิดขึ้นจะค/อยๆ ลดน)อยลง
3. หลักสูตร GMDSS (SOLAS Convention) certificates และหลักสูต ร GMDSS
(non-SOLAS Convention) certificates ควรอยู<ในประกาศฉบับ เดีย วโดยสมบูร ณ%
ซึ่งสอดคลองกับขอบังคับวิทยุ เพื่อไม<ใหเกิดความสับสนต<อผูปฏิบัติ

1

ป_จจุบัน กสทช. อยู<ระหว<างการปรับปรุงแกไขกฎระเบียบที่เกี่ยวกับพนักงานวิทยุคมนาคม
ประจําเรือประมง ดังนั้น หลักสูตร Long-range certificate และหลักสูตร Short-range
certificate สําหรับเรือที่ไม<อยู<ในขอบังคับของอนุสัญญา SOLAS ที่ปฏิบัติงานนอกและใน
เขตพื้นที่ A1 นั้น กสทช. จะนํารายละเอียดของหลักสูตรดังกล<าวมาประกอบการพิจารณา
ต<อไป

เนื่องจากการกํา หนดประเภทของ Certificates ตามขอบังคับวิทยุ (Radio Regulations)
Section II ไดกําหนด Certificates ออกเปhน 3 กลุ<ม ดังนี้
1. GMDSS (SOLAS Convention) certificates
2. GMDSS (non-SOLAS Convention) certificates
3. Other maritime radio operator certificates
เพื่อความชัดเจนในการกํากับดูแลและสอดคลองตามหลักสากล จึงเห็นควรกําหนดหลักสูตร
ตามขอ 1. จํานวน 2 หลักสูตร ทั้งนี้ การกําหนดหลักสูตร GMDSS (SOLAS Convention)
certificates และหลักสูตร GMDSS (non-SOLAS Convention) certificates นั้นเปhนไปตาม
ผลการพิจารณาแนวทางการดําเนินการของ กสทช. ตามประเด็นความเห็น/ขอเสนอแนะ
ขอ 1 และขอ 2.
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ประเด็นความเห็น/ขอเสนอแนะ ตอรางประกาศฯ

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการตอไปของ กสทช.

4. หลักสูตรตามขอบังคับวิทยุ RR (Radio Regulations) ARTICLE 47 Operator’s หลักสูตรดังกล<าวยังไม<มีความจําเปhนตองมีการจัดอบรม
certificates ของ Section II − Categories of operator’s certificates C – Other
maritime radio operator certificates (WRC-12) ไม<ควรกําหนดขึ้นเนื่องจากหลักสูตร
General Operator’s Certificate หลักสูตร Restricted Operator’s Certificate หลักสูตร
First-class radio electronic certificate และหลักสูตร Second-class radio electronic
certificate นั้นครอบคลุมต<อการปฏิบัติงานของคนประจําเรือแลว

หมวด 2

5. ขอ 6
การจัดอบรมและ (1) คุณสมบัติของวิทยากรเห็นควรตัดออกเนื่องจากเปhนการซ้ําซอนและลดความสําคัญ
ของประกาศนียบัตรที่ไดรับจาก กสทช. ทั้งนี้ ควรนําขอความตามขอ (4) ของร<างประกาศฯ
สอบ
ทดแทนขอ (1) โดยใชขอความ ดังนี้ “ (1) ตองไดรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุประเภท
ทั่วไปประจําเรือ GOC หรือประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุประเภททั่วไปประจําเรือ GOC
ที่ออกใหโดยประเทศภาคีอื่นที่ไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว”
(2) ควรตัดคําว<า “ ในสาขากลุ<มวิชา ” เนื่องจากร<างประกาศฯ มิไดระบุว<าเปhนกลุ<มวิชาใด
ดังนั้น เพื่อความชัดเจนเห็นควรกําหนดเปhน “ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมี
ประสบการณ%สอนอย<างนอยสองปm ” เพื่อเปhนการเปnดกวางใหผูที่มีความรูประสบการณ%และ
ความชํานาญทางทะเลเปhนวิทยากรได

ร< า งประกาศฯ ไดกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ของวิ ท ยากรโดยอางอิ งตามระเบี ย บกรมเจาท< า ว< า ดวย
หลักเกณฑ% และวิธีการรับรองหลักสูตร และสถานศึกษาฝrกอบรม ปm พ.ศ. 2558 ซึ่งระเบียบ
ดั ง กล< า วกํ า หนดใหสถานศึ ก ษาที่ มี ค วามประสงค% ข อยื่ น รั บ รองหลั ก สู ต รการศึ ก ษาและการ
ฝrกอบรมของสถาบันการศึกษาฝrกอบรม จะตองมีคุณสมบัติของวิทยากรเปhนไปตามขอกําหนด
ของระเบี ย บ ดั ง นั้ น เพื่ อใหการกํ ากั บ ดู แ ลของร< างประกาศฯ ฉบั บ นี้ มี ค วามสอดคลองกั บ
ระเบียบของกรมเจาท<า กสทช. พิจารณาแลว เห็นควรแกไขหมวดที่ 2 การจัดอบรมและสอบ
ขอ 6 ดังนี้ สถานศึกษาตองจัดใหมีวิทยากรประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกรมเจาท<า
ว<าดวยหลักเกณฑ% และวิธีการรับรองหลักสูตร และสถานศึกษาฝrกอบรม

หมวด 3

เห็นควรยืนยันใหคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการอบรมและสอบมีอํานาจหนาที่ตามที่ระบุไวใน
ร<างประกาศฯ ทั้งนี้ เพื่อใหการกํากับดูแลครบถวนสมบูรณ% พิจารณาแลวเห็นควรแกไขหมวด 3
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการอบรมและสอบเพิ่มเติม โดยปรับปรุงขอ 12 (6) บรรทัดที่ 5
ดังนี้ โดยคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการอบรมและสอบจะส<งตัวแทนไปกํากับดูแลการอบรม
และสอบในแต< ล ะครั้ ง หรื อ เปh น ครั้ ง คราวก็ ไ ดตามความเหมาะสม หรื อ ตามรู ป แบบและ
กระบวนการที่คณะกรรมการกําหนด

6. ขอ 12
คณะอนุกรรมการ การแต<งตั้งใหคณะอนุกรรมการกํากับดูแลและสอบตองมากํากับดูแลการอบรมและสอบ
ของทุ กโรงเรี ย นและทุ กสถาบั น ที่ไดรั บ อนุ ญาตจั ดอบรมและสอบจาก กสทช. ที่ จั ด
กํากับดูแลการ
อบรมและสอบ ฝrกอบรมและสอบทุกครั้งทุกรุ<นที่โรงเรียนเปnดอบรมนั้น ไม<น<าจะทําได ทั้งนี้ มีขอเสนอ
ว<าคณะอนุ กรรมการกํากั บ ดู แลการอบรมและสอบควรแต< งตั้ งเปh น 2 ชุ ด ชุ ด ที่ ห นึ่ ง
ทํ า หนาที่ กํ า กั บ ดู แ ลการอบรม และชุ ด ที่ 2 ทํ า หนาที่ กํ า กั บ ดู แ ลการสอบ ทั้ ง นี้
การควบคุ มการสอบแต< ละครั้ งไม< ควรใหอนุ กรรมการกํ ากั บดู แลการอบรมและสอบ
กํากับดูแลการสอบเอง เพราะคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการสอบไดรับการแต<งตั้งจาก
คณะกรรมการทั้งจากสํานักงาน กสทช. และสถาบันการศึกษาของรัฐ อาจเกิดความไม<
เปhนธรรมและกลั่นแกลงกันได
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ชื่อ/หนวยงานผูใหความเห็น
นายสมสฤษฏ% ไกรเจริญ

วันที่

หมวดที่
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ประเด็นอื่น ๆ

ประเด็นความเห็น/ขอเสนอแนะ ตอรางประกาศฯ

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการตอไปของ กสทช.

7. เสนอใหเพิ่มประเด็นหลักเกณฑ%และหลักสูตรการอบรมและสอบของพนักงานวิทยุ รายละเอียดดังกล<าวไดถูกกําหนดไวตามหมวด 4 หลักสูตรการอบรมและสอบ
คมนาคมสําหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ดังนี้
1) พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจําเรือ (General Operator’s Certificate :
GOC)
2) พนั กงานวิทยุคมนาคมประเภทจํ ากั ดเขตเดิ นเรื อทะเล (Restricted Operator’s
Certificate : ROC)
3) พนักงานวิทยุคมนาคมประเภทอื่นที่นอกเหนือจาก GOC และ ROC เช<น พนักงาน ป_ จ จุ บั น กสทช. อยู<ระหว<างการปรั บปรุ งแกไขกฎระเบี ยบเกี่ ยวกั บพนั กงานวิ ทยุ คมนาคม
วิทยุคมนาคมบนเรือประมง พนักงานวิทยุคมนาคมลากจูงและเรือโดยสารในแม<น้ํ า ประจํ าเรื อประมง ทั้ งนี้ กสทช. จะนํ าประเด็ น ความเห็ น /ขอเสนอแนะมาประกอบการ
ฯลฯ
พิจารณาเพิ่มเติมต<อไป
4) ควรกํ า หนดพนั ก งานวิ ทยุ ค มนาคมประจํ าสถานี ฝ_v งเพื่ อ ใหมี ความสอดคลองกั บ
วัตถุประสงค%ในการลดจํานวนประกาศใหมีจํานวนนอยลง และรวมหลักสูตรการอบรม
และสอบของพนักงานวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล อยู<ในประกาศ
ฉบับนี้ฉบับเดียว ซึ่งจะทําใหผูประสงค%จะปฏิบัติตามกฎหมายมีความสะดวกขึ้นไม<ตอง
ศึกษาประกาศหลายฉบับ
8. เสนอใหพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ประกาศ กสทช. เรื่ อ ง พนั ก งานวิ ท ยุ ค มนาคมตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ควบคู<กันไป โดยปรับปรุงในส<วนขอ 5 ดังนี้
“พนักงานวิทยุคมนาคมประจําสถานีวิทยุคมนาคมในเรือ” แกไขเปhน “พนักงานวิทยุ
คมนาคมสําหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล” เนื่องจากผูที่จะใชเครื่องวิทยุคมนาคม
ประจํ าเรื อจะตองเปh น พนั กงานวิทยุ คมนาคม และตองผ< านการฝrกอบรมและไดรั บ
ประกาศนี ย บั ต รตามที่ กสทช. กํ า หนด ดั งนั้ น ในทางกลั บ กั น ผู ที่ จ ะใชเครื่ อ งวิ ท ยุ
คมนาคมประจําสถานีฝ_vง จึงควรที่จะตองเปhนพนักงานวิทยุคมนาคมและตองผ<านการ
อบรมและไดรับประกาศนียบัตร เช<นเดียวกับผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมประจําเรือ

๑. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตรา ๔ กําหนดนิยามคําว<า “พนักงานวิทยุ
คมนาคม” หมายถึง ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งมาตรา 7 กําหนดไวว<า “หามมิใหผูใด
กระทําหนาที่พนักงานวิทยุคมนาคมในตําแหน<งที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแต<จะไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุ ญาต” และประกาศ กสทช. เรื่อง พนักงานวิทยุ
คมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ไดกําหนดใหตําแหน<งพนักงาน
วิ ท ยุ ค มนาคมตามมาตรา ๗ แห< ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยุ ค มนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ มี ดั ง นี้
(๑) พนักงานวิทยุคมนาคมประจําสถานีวิทยุคมนาคมในเรือ และ (๒) พนักงานวิทยุคมนาคม
ประจําสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเล<น หากจะแกไขคํานิยามจาก “พนักงานวิทยุคมนาคม
ประจําสถานีวิทยุคมนาคมในเรือ” เปhน “พนักงานวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการเคลื่อนที่ทาง
ทะเล” จะตองแกไขในประกาศดังกล<าวเสียก<อน ซึ่งพิจารณาแลว ยืนยันตามร<างประกาศฯ
๒. ผูที่ไดรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมและใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามร<าง
ประกาศฉบับนี้สามารถปฏิบัติหนาที่เปhนพนักงานวิทยุคมนาคมประจําสถานีฝ_vงได ซึ่งเปhนไป
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ%การใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
ที่กําหนดใหผูใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลจะตองเปhนผูที่ไดรับใบอนุญาต
วิทยุคมนาคมและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวของ

3

ชื่อ/หนวยงานผูใหความเห็น
พ.จ.อ. พีระ ฐิตตะคุโน
(ผูทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%)

วันที่
ไปรษณีย%อิเล็กทรอนิกส%
pt2494@gmail.com
วันที่ 16 มีนาคม 2561

หมวดที่
หมวด 6
การออก
ประกาศนียบัตร
และใบอนุญาต
พนักงานวิทยุ
คมนาคม

ประเด็นความเห็น/ขอเสนอแนะ ตอรางประกาศฯ

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการตอไปของ กสทช.

9. ขอ 24 การอบรมหลักสูตรทบทวนความรู โดยมีรายละเอียดตามขอ 15 (2) และขอ
16 (2) นั้น เห็นควรใหผูต<ออายุใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจําเรือและ
ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมตองไดรับการอบรมทบทวนความรูโดยไม<มีเงื่อนไขการ
ยกเวน

การอบรมทบทวนความรูตามร<างประกาศฯ มิไดมีการยกเวนบุคคลที่ไดรับใบประกาศนียบัตร
พนั ก งานวิ ท ยุ คมนาคมประจํ าเรื อและใบอนุ ญ าตพนั ก งานวิ ท ยุ คมนาคมแต< อ ย< างใด ทั้ ง นี้
การอบรมทบทวนความรูตามร<างประกาศฯ นั้น มีการกําหนดเงื่อนไขรายละเอียดการฝrกอบรม
ทบทวนความรูตามขอ 24 เห็นควรยืนยันตามร<างประกาศฯ

10. ขอ 25 การกําหนดการต<ออายุประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจําเรือ เนื่องดวยการกํากับดูแลใหผูทําการในเรือจะตองไดรับประกาศนียบัตรสุขภาพคนประจําเรือ
และใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม
(MEDICAL FITNESS CERTIFICATE) นั้น ไดถูกกําหนดไวตามขอบังคับกรมเจาท<า เกี่ยวกับ
1) ผู ยื ่ น คํ า ขอจะตองแนบประกาศนี ย บั ต รสุ ข ภาพคนประจํ า เรื อ (MEDICAL การสอบความรูของผูทําการในเรือแลว เห็นควรยกเลิกขอความในย<อหนาแรกของขอ 25 ตาม
FITNESS CERTIFICATE) ของสถานพยาบาลที่ไดรับรองจากกรมเจาท<านั้น เปhนการเพิ่ม ร<างประกาศฯ
ภาระค<าใชจ<ายใหกับผูยื่นคําขอ และการใชเอกสารดังกล<าว สํานักงาน กสทช. มิไดใช
สาระสําคัญของใบรับรองการตรวจสุขภาพของผูยื่นคําขอแต<อย<างใด
2) หากบุคคลทั่วไปมีความประสงค%จะอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงาน
วิทยุประจําเรือ แต<มิไดมีความประสงค%ทํางานในเรือ เมื่อครบหาปmก็จะตองดําเนินการยื่น
ขอต< อประกาศนี ย บั ต รพนักงานวิ ทยุ คมนาคมประจํ าเรื อและใบอนุ ญาตพนั กงานวิ ทยุ
คมนาคม ซึ่งจะตองเสียค<าใชจ<ายในการตรวจสุขภาพโดยไม<จําเปhน

ว<าที่รอยตรีปริญญา
(กองมาตรฐานคนประจําเรือ)

ไปรษณีย%อิเล็กทรอนิกส%
prin-18@gmail.com
วันที่ 23 มีนาคม 2561

พ.จ.อ. พีระ ฐิตตะคุโน
(ผูทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%)

ไปรษณีย%อิเล็กทรอนิกส%
pt2494@gmail.com
วันที่ 16 มีนาคม 2561

11. การดําเนินการเกี่ยวกับประกาศนียบัตรสุขภาพคนประจําเรือ (MEDICAL FITNESS
CERTIFICATE) ป_ จ จุ บั น ไดโอนภารกิ จ ใหกั บ กรมการแพทย% กระทรวงสาธารณสุ ข
เปhนผูดําเนินการตามมาตรา 5 และมาตรา 18 แห<ง พ.ร.บ. แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558
และประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อง หลักเกณฑ% วิธีการและเงื่อนไขว<าดวยใบรับรอง
แพทย%ของคนประจําเรือเพื่อแสดงว<ามีความพรอมดานสุขภาพในการทํางานบนเรือ

เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ% วิธีการและเงื่อนไขว<าดวยใบรับรอง
แพทย% ข องคนประจํ า เรื อ เพื่ อ แสดงว< า มี ค วามพรอมดานสุ ข ภาพในการทํ า งานบนเรื อ
มีการกํากับดูแลประกาศนียบัตรสุขภาพคนประจําเรือ (MEDICAL FITNESS CERTIFICATE)
ไวแลว เห็นควรยกเลิกขอความในย<อหนาแรกของขอ 25 ตามร<างประกาศฯ

12. ขอ 26 กรณี ป ระกาศนี ย บั ต รพนั ก งานวิ ท ยุ คมนาคมประจํ า เรื อ และใบอนุ ญ าต
พนักงานวิทยุคมนาคมสูญหายนั้น เห็นควรเสนอใหเพิ่มการแจงความลงบันทึกประจําวัน
ณ สถานีตํารวจ และนําเอกสารดังกล<าวประกอบการยื่นคําขอใบแทนประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุคมนาคมประจําเรือและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม เพื่อเปhนหลักฐาน
ป€องกันเหตุแทรกซอนอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

1. เห็นควรยืนยันตามร<างประกาศฯ เนื่องดวยร<างประกาศฯ ตามหมวด 7 ไดกําหนดมาตรการ
กํ า กั บ ดู แ ลไวแลว หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว< า การยื่ น คํ า ขอของผู ยื่ น กระทํ า การ
โดยทุจริต
2. ป_จจุบัน ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ%การรับแจงเอกสารสูญหายเพื่อใหกระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง านอั น เกี่ ย วกั บ การออกใบอนุ ญ าตวิ ท ยุ ค มนาคมเปh น ไปดวยความรวดเร็ ว อํ า นวย
ความสะดวกใหแก<ประชาชนที่ไม<ตองไปติดต<อหน<วยงานราชการหลายแห<ง ดังนั้น การแทรกซอน
ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ประกาศฯ ดังกล<าวไดกําหนดเรื่องของการกํากับดูแลกรณีแจงเอกสาร
สูญหายไวดังนี้ ขอ 10 หากภายหลังปรากฏว<าผูแจงเอกสารสูญหายไดแจงขอความอันเปhนเท็จ
อันเปhนความผิดตามมาตรา 137 แห<งประมวลกฎหมายอาญาใหพนักงาน กสทช. ที่รูเรื่อง
การกระทําผิดดังกล<าวรายงานใหผูบังคับบัญชาของตนทราบโดยเร็ว เพื่อเสนอต<อเลขาธิการ
กสทช. เพื่อสั่งการภายในกําหนดอายุความ

4

ชื่อ/หนวยงานผูใหความเห็น
ว<าที่รอยตรีปริญญา
(กองมาตรฐานคนประจําเรือ)

วันที่
ไปรษณีย%อิเล็กทรอนิกส%
prin-18@gmail.com
วันที่ 23 มีนาคม 2561

พ.จ.อ. พีระ ฐิตตะคุโน
(ผูทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%)

นายสมสฤษฏ% ไกรเจริญ

ไปรษณีย%อิเล็กทรอนิกส%
pt2494@gmail.com

หมวดที่
หมวด 7
มาตรการกํากับ
ดูแล

ภาคผนวก ซ

วันที่ 16 มีนาคม 2561

ไปรษณีย%อิเล็กทรอนิกส%
ประเด็นการ
pump31526@gmail.com ยกเลิก
วันที่ 28 มีนาคม 2561

ประเด็นความเห็น/ขอเสนอแนะ ตอรางประกาศฯ

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการตอไปของ กสทช.

13. ขอ 27 (5) การไม<อนุญาตผูที่ไดรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจําเรือ
และใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมที่ถูกเพิกถอนประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคม
ประจําเรือและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมเขารับการอบรม จนกว<าจะครบหกเดือนนั้น
หมายความว<าหากพนระยะเวลาดังกล<าวขางตนย<อมมีสิทธิที่จะเขารับการอบรมและสอบ
ไดหรือไม< แต<หมวด 2 การจัดอบรมและสอบ ขอ 10 (3) กําหนดคุณสมบัติผูที่จะเขารับ
การอบรมและสอบ ตองไม<อยู<ระหว<างถูกพักใชหรือเพิกถอนประกาศนียบัตรฯ เวนแต<
ถู ก เพิ ก ถอนมายั ง ไม< ถึ ง หาปm นั้ น คื อ หากระยะเวลาการถู ก เพิ ก ถอนไม< ถึ ง หาปm จะยั ง
ไม<สามารถอบรมได ถือว<ามีลักษณะตองหามไม<เขาขอยกเวนหรือไม< ซึ่งการพิจารณาคุณสมบัติ
การฝrกอบรมตามขอ 27 (5) และขอ 10 (3) กําหนดระยะเวลาไม<สอดคลองกัน

การกํ า กั บ ดู แ ลเปh น ไปตามประกาศ กทช. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ% ก ารอบรมและสอบเพื่ อ รั บ
ประกาศนีย บัต รพนักงานวิ ทยุ ประเภทจํากัด เขตเดิน เรื อทะเล (Restricted Operator’s
Certificate : ROC) และประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ%การอบรมและสอบเพื่อรับ
ประกาศนี ยบัต รพนั กงานวิทยุ คมนาคมประเภททั่ วไปประจําเรือ (General Operator’s
Certificate : GOC) โดยประกาศฯ ดังกล<าวไดกําหนดคุณสมบัติของผูที่สมัครอบรมและสอบ
จะตองไม< อยู<ร ะหว<างถู กพักใชหรื อเพิกถอนประกาศนี ยบั ตรพนั กงานวิ ทยุ คมนาคม เวนแต<
จะพนจากการถูกเพิกถอนประกาศนียบัตรมาแลวไม<นอยกว<า 5 ปm ประกอบกับประกาศของ
กรมเจาท<าดังกล<าว จึงเห็นสมควรตัดการเพิกถอนประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจํา
เรือและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมที่กําหนดการเพิกถอนหกเดือนออกจากขอ 27 (5)
ทั้งนี้ มาตรการกํากับดูแลไดถูกกําหนดไวตามขอ 10 (3) ตามร<างประกาศฯ อยู<แลว เห็นควร
ปรับปรุงขอความ ขอ 27 (5) เพิกถอนประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจําเรือและ
ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม

14. ควรกําหนดมาตรฐานเลขใบประกาศนียบัตรรับรองการฝrกอบรมหลักสูตรทบทวน เห็นควรเพิ่มเติมการกําหนดเลขใบประกาศนียบัตรรายละเอียดตามภาคผนวก ซ
ความรูพนักงานวิทยุคมนาคมใหเปhนรูปแบบเดียวกันเพื่อป€องกันการปลอมแปลง
ประกาศนียบัตรรับรองการอบรมหลักสูตร GOC และ ROC ซึ่งออกโดยสถาบันที่ฝrกอบรม
(ซึ่งแต<ละสถาบันไดดําเนินการออกตามอนุสัญญา STCW ตามขอกําหนดของกรมเจาท<า)
ซึ่ งผู จั ด อบรมจะออกประกาศนี ย บั ต รใหกั บ ผู เขารั บ การอบรมครบตามจํ า นวนชั่ ว โมง
ที่กําหนดในวันสุดทายของการฝrกอบรม โดยไม<ตองรอผลการสอบจากสํานักงาน กสทช.
จึ งเห็ น ควรกํ าหนดรู ป แบบประกาศนี ย บั ต รดั งกล< าวใหมี รู ป แบบประกาศนี ย บั ต รตาม
ขอกําหนดของอนุสัญญา STCW

การออกใบประกาศนียบัตรใหแก<ผูสําเร็จการศึกษา หรือฝrกอบรมนั้นอยู<ในการกํากับดูแลของ
กรมเจาท< า ซึ่ ง ระเบี ย บกรมเจาท< า ว< า ดวยหลั ก เกณฑ% แ ละวิ ธี ก ารรั บ รองหลั ก สู ต รและ
สถานศึ ก ษาฝr กอบรม พ.ศ. 2558 ขอ 5 (ขอ 5.7) ไดกํ า หนดใหสถานฝr ก อบรมที่ ไ ดรั บ
การรั บ รองสถานฝr กอบรมจะตองออกประกาศนี ย บั ต รใหผู ฝr กอบรมตามหลั กสู ต รที่ ไ ดรั บ
การรับรองอย<างครบถวนภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผ<านการวัดผล ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียด
ในประกาศนียบัตรใหเปhนไปตามที่กําหนดทายระเบียบดังกล<าว

15. เสนอใหพิจารณายกเลิกประกาศที่เกี่ยวของกับการฝrกอบรมพนักงานวิทยุคมนาคม ป_จ จุ บั น กสทช. อยู< ร ะหว< างการปรั บ ปรุ งแกไขกฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ พนั กงานวิ ทยุ คมนาคม
ของเรือประมง ไดแก<
ประจํ า เรื อ ประมง ทั้ ง นี้ จะนํ า ประเด็ น ความเห็ น /ขอเสนอแนะมาประกอบการพิ จ ารณา
1. ระเบียบกรมไปรษณีย%โทรเลขว<าดวยการออกประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุโทรศัพท% เพิม่ เติมต<อไป
ประจําเรือประมง พ.ศ. 2527 (ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ% 2527)
2. ประกาศกรมไปรษณีย%โทรเลข เรื่อง หลักสูตรการฝrกอบรมเพื่อรับประกาศนียบัต ร
พนักงานวิทยุโทรศัพท%ประจําเรือประมง พ.ศ. 2527 (ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ%
2527)
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