สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลืน่ ความถีส่ าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการต่อไปของ กสทช.
ระหว่างวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(รวมทั้งความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สานักงาน กสทช.)

ประเด็น
คำนิยำม

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
ต่อไปของ กสทช.

ขอให้พิจารณา เพิ่มนิยามของ “กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล” ใน (ร่าง)
ประกาศ ฯ ด้วย หรือจะมีนิยามใด ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เพื่อให้ความหมาย
ของการใช้งานความถี่ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลนั้น ครอบคลุมไปถึงการใช้
งานในแม่น้า (Water in Land) ด้วย ไม่เกิดการเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าคลื่น
ความถี่ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล จะใช้ได้เฉพาะในทะเล เท่านั้น

กรมเจ้ำท่ำ
1) นำยณัฐพัชร์ จัตุพรหงษ์ทอง
วันที่ ๑ พฤศจิกำยน 2560
2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
natthapach.jht@gmail.com
วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2560
3) หนังสือกรมเจ้ำท่ำ ที่ คค
0310.8/4950 ลงวันที่ 28
พฤศจิกำยน 2560

ยืนยันตำมเดิม เนื่องจำกคำนิยำมของกิจกำร
เคลื่อนที่ทำงทะเล ได้ถูกกำหนดไว้ในตำรำง
กำหนดคลื่นควำมถี่แห่งชำติ (พ.ศ. 2560)
แล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้กำรใช้คลื่นควำมถี่มีควำม
ชัดเจน จึงเห็นควรปรับปรุงข้อควำมใน ข้อ ๘
กำรใช้คลื่นควำมถี่ย่ำน ๑๕๖-๑๖๒.๐๕
เมกะเฮิรตซ์ ในภำคผนวก ดังนี้
“๘.1 ให้ใช้คลื่นควำมถี่เพื่อติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงสถำนีเรือกับสถำนีฝั่ง สถำนีเรือกับ
สถำนีเรือ และสถำนียำนช่วยชีวิต ในทะเล
และเส้นทำงสัญจรทำงน้ำภำยในประเทศ
(Inland waterways)”

เสนอให้เพิ่มคานิยาม “กิจการสารวจและผลิตปิโตเลียมกลางทะเล” เพื่อให้
ครอบคลุมถึงแท่นขุดเจาะกลางทะเล เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าแท่นขุด
เจาะกลางทะเลถือเป็นสถานีเรือหรือสถานีฝั่ง

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจ
และผลิต จำกัด
นำยวรสันต์ เทียบรัตน์
วันที่ ๑ พฤศจิกำยน 2560

ยืนยันตามเดิม เนื่องจากการสื่อสารระหว่าง
พนักงานบนแทนขุดเจาะกับพนักงานบนเรือ
ไม่ถือเป็นการสื่อสารในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
ทั้งนี้ กรณีทใี่ ช้คลื่นความถี่สาหรับกิจการเคลื่อนที่
ทางทะเล เพื่อสื่อสารกับเรือ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อความปลอดภัย ยังสามารถใช้ได้ต่อไป

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สาหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการต่อไปของ กสทช.

๑/๖

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ประเด็น

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
ต่อไปของ กสทช.
หากใช้เพื่อสื่อสารในกรณีอื่น เช่น ใช้สื่อสาร
ระหว่างแท่นผลิตกับแท่นที่พักอาศัย หรือ
ระหว่างแท่นหลุมผลิต จะต้องปรับเปลี่ยนไปใช้
คลื่นความถี่อื่น ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่สาหรับ
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล

หมวด ๑ กลุม่ ผู้ใช้คลืน่ ควำมถี่ -

-

-

หมวด ๒ กำรใช้คลื่น
ควำมถี่สำหรับกิจกำร
เคลื่อนที่ทำงทะเล

กำรกำหนดคลื่นควำมถีส่ ำหรับกิจกำรเคลื่อนที่ทำงทะเล ควรเป็นไปตำมที่
ITU กำหนด โดนเรือสินค้ำจะใช้ควำมถี่ช่อง 13 ในกำรเดินเรือ
ซึ่งตำม Radio Regulations ได้ระบุว่ำควำมถี่ช่อง 13 คือช่องควำมถี่
สำหรับเดินเรือในแม่น้ำ ส่วนช่อง 14 ระบุว่ำเป็น port operations
ในส่วนกำรใช้คลื่นควำมถีเ่ ห็นด้วยว่ำไม่ควรมีใครเป็นเจ้ำของคลื่นควำมถี่
โดยกำรใช้งำนให้อ้ำงอิงตำมหลักสำกล

กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย
จ่ำเอก ปรำโมทย์ ฉันทรัตน์
วันที่ ๑ พฤศจิกำยน 2560

กำรใช้คลื่นควำมถี่ตำมภำคผนวก ข้อ 8.2 ในกำรใช้งำนสื่อสำรเพื่อควำม
ปลอดภัยและกำรนำทำง ที่กำหนดให้ใช้ควำมถี่ 156.650 MHz นั้น ใน
ปัจจุบันกรมเจ้ำท่ำมีกำรใช้งำนอยู่ 2 ควำมถี่ คือ 156.650 MHz และ
156.700 MHz โดยใช้ควำมถี่ 156.700 MHz สำหรับใช้เรียกขำนหรือ
กำหนดเวลำนัดหมำยกับเรือสินค้ำที่จะเข้ำเทียบท่ำเรือเพื่อกำรนำทำง (นำร่อง)

กรมเจ้ำท่ำ
1) นำยณัฐพัชร์ จัตุพรหงษ์ทอง
วันที่ ๑ พฤศจิกำยน 2560
2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
natthapach.jht@gmail.com
วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2560

- กำรใช้คลื่นควำมถี่ 156.700 MHz เดิมถูก
กำหนดให้ใช้สำหรับกำรสื่อสำรทีเ่ กี่ยวข้องกับ
กำรเคลื่อนที่ของเรือ และกำรสื่อสำรบริเวณ
ท่ำเรือ ซึ่งมีควำมครอบคลุมถึงกำรใช้งำนเพื่อ
ควำมปลอดภัยและกำรนำทำงอยู่แล้ว ทั้งนี้
เพื่อให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น จึงได้ปรับปรุง
ข้อควำมในภำคผนวก ข้อ 8 โดยเพิ่ม
หมำยเลขช่องควำมถี่ และกำรใช้คลื่นควำมถี่
ให้ครบทุกช่อง

จำกเจ้ำพนักงำนนำร่อง และ หลังจำกพนักงำนนำร่องขึ้นไปบนเรือสินค้ำ
เพื่อนำทำงแล้ว จะใช้ควำมถี่ 156.650 MHz สำหรับเจ้ำพนักงำนนำร่องติดต่อ
กับเรือที่ใช้ช่วยเพื่อนำเรือสินค้ำเข้ำเทียบท่ำเรือ และติดต่อกับเรืออื่น ๆ
ในเส้นทำงเดินเรือเพื่อกำรหลบหลีกซึ่งกันและกัน จึงขอเสนอให้เพิ่มเติม
ควำมถี่ 156.700 MHz ในกำรใช้งำนดังกล่ำวด้วย

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สาหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการต่อไปของ กสทช.

๒/๖

ประเด็น
หมวด 3 กำรระบุตัวตน
ของสถำนีวิทยุคมนำคม

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
สอบถำมว่ำแท่นขุดเจำะกลำงทะเล และแท่นที่พักอำศัย ต้องได้รับกำร
จัดสรร call sign ด้วยหรือไม่ ถ้ำต้องได้รับกำรจัดสรร จะจัดสรรให้ใน
ลักษณะไหน 1 call sign ต่อ 1 สถำนี ใช่หรือไม่

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
ต่อไปของ กสทช.

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจ
และผลิต จำกัด
นำยวรสันต์ เทียบรัตน์
วันที่ ๑ พฤศจิกำยน 2560

- กรณีสถำนีวิทยุคมนำคมใช้คลื่นควำมถี่
เพื่อให้บริการ หรือสื่อสารในลักษณะสำกล
หรือมีกำรใช้คลื่นควำมถี่ซึ่งมีโอกำสแพร่คลื่น
ไปรบกวนระบบวิทยุคมนำคมอื่นนอกเขตแดน
ของประเทศไทย จะต้องได้รับกำรจัดสรร call
sign โดยจะจัดสรรให้ 1 สถำนีต่อ 1 Call sign
- กรณีสถำนีวิทยุคมนำคมใช้คลื่นควำมถี่เพื่อ
สื่อสำรกันเองในกลุ่ม หรือกิจกรรมต่ำงๆ ซึ่ง
ไม่ได้ใช้งำนในลักษณะสำกล ไม่ตอ้ งได้รับกำร
จัดสรร call sign ทั้งนี้ ผู้ใช้คลื่นควำมถี่จะต้อง
ดำเนินกำรแสดงตัวตนตำมมำตรำ ๑๙ ของ
ข้อบังคับวิทยุ (Radio Regulations) เหมือนเดิม

ตามที่ กสทช. จะเป็นผู้จัดสรรสัญญาณเรียกขาน (Call sign) ให้กับสถำนี
วิทยุคมนำคมและอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นควำมถี่สำหรับกิจกำรเคลื่อนที่ทำงทะเลนั้น
หมำยควำมรวมถึงสถำนีวิทยุคมนำคมเดิมที่เคยได้รับอนุญำตอยู่ก่อนแล้วซึ่ง
อำจมีกำรใช้สัญญำณเรียกขำนที่ไม่เป็นไปตำมมำตรำ 19 และข้อเสนอแนะ
ITU-R M 585 จะต้องถูกกาหนดสัญญาณเรียกขานใหม่ด้วยหรือไม่ และหาก
ต้องปรับเปลีย่ นมีขั้นตอนในการยืน่ ขออย่างไร มีระยะเวลาผ่อนปรนหรือไม่
อย่างไรบ้างในช่วงของการปรับใช้

กรมเจ้ำท่ำ
1) นำยณัฐพัชร์ จัตุพรหงษ์ทอง
วันที่ ๑ พฤศจิกำยน 2560
2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
natthapach.jht@gmail.com
วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2560

- กำรกำหนดเลขหมาย MMSI ต้องมีรูปแบบ
เป็นไปตามข้อเสนอแนะ ITU-R M 585
- กรณีที่เคยได้รับกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่
และมีหลักฐำนกำรอนุญำต จะต้องดำเนินกำร
แจ้งรำยละเอียดกำรใช้คลื่นควำมถี่ตามที่
กาหนดไว้ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดสรรคลื่นความถีเ่ พื่อกิจการวิทยุ
คมนาคม โดยต้องแจ้งรำยละเอียดภายในวันที่
23 ธันวำคม 2560 สำหรับกำรอนุญำตทีม่ ี
กำรกำหนดวันสิ้นอำยุ และภำยในวันที่ 22
เมษำยน 2561 สำหรับกำรอนุญำตที่ไม่มีกำร
กำหนดวันสิ้นอำยุ หำกเลยระยะเวลำที่กำหนด

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สาหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการต่อไปของ กสทช.

๓/๖

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

หมวด 4 กำรขออนุญำตใช้ เนื่องจากประกาศนี้กาหนดการใช้คลื่นความถี่ในลักษณะใช้คลื่นความถี่
ร่วมกัน (shared use) ซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของคลื่นความถี่ เมื่อประกาศมีผล
คลื่นควำมถี่
ใช้บังคับ บริษัทจะสามารถขยายข่ายสื่อสาร หรือซื้อเครื่องวิทยุเองได้เลย
หรือต้องขออนุญาตเหมือนเดิม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจ
และผลิต จำกัด
นำยวรสันต์ เทียบรัตน์
วันที่ ๑ พฤศจิกำยน 2560

สอบถามว่าถ้าเคยได้รับใบอนุญาตให้ใช้ความถี่จากสานักงาน กสทช.
เมื่อประกาศมีผลใช้บังคับ สามารถเพิ่มช่องความถี่อื่นได้เลยใช่หรือไม่

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน)
นำยสมชำย สังข์สุวรรณ
วันที่ ๑ พฤศจิกำยน 2560

ในการขอร่วมใช้ความถี่วิทยุในปัจจุบัน หน่วยงานต้องยื่นขอความเห็นชอบใน
การขอร่วมใช้ความถี่วิทยุจากกรมเจ้าท่าก่อนยื่นขออนุญาตจาก กสทช. นั้น
เมื่อกาหนดให้ไม่มีใครเป็นเจ้าของความถี่วิทยุ ในแนวทางปฏิบัติต่อไปให้ยื่น
ขออนุญาตโดยตรงต่อ กสทช. ได้เลยใช่หรือไม่

กรมเจ้ำท่ำ
1) นำยณัฐพัชร์ จัตุพรหงษ์ทอง
วันที่ ๑ พฤศจิกำยน 2560
2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
natthapach.jht@gmail.com
วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2560

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
ต่อไปของ กสทช.
จะถือว่ำกำรอนุญำตนั้นสิ้นอำยุ ทั้งนี้ กำร
จัดสรร Call sign หรือเลขหมาย MMSI จะ
จัดสรรให้พร้อมกับการอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมและการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ควบคู่กันไป
- ผู้ใช้คลื่นควำมถี่จะต้องใช้คลื่นควำมถี่
ตำมที่ได้รับอนุญำตจำก กสทช. เท่ำนั้น
ไม่สำมำรถเพิ่มควำมถีไ่ ด้เอง
- กำรขออนุญำตใช้คลื่นควำมถีต่ ้องขออนุญำต
จำก กสทช. โดยมีวีธีกำรและขั้นตอนเป็นไปตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม
- กรณีที่เคยได้รับกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่
และมีหลักฐำนกำรอนุญำต จะต้องดำเนินกำร
แจ้งรำยละเอียดกำรใช้คลื่นควำมถี่ตามที่
กาหนดไว้ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดสรรคลื่นความถีเ่ พื่อกิจการวิทยุ
คมนาคม โดยต้องแจ้งรำยละเอียดภายในวันที่
23 ธันวำคม 2560 สำหรับกำรอนุญำตทีม่ ี
กำรกำหนดวันสิ้นอำยุ และภำยในวันที่ 22
เมษำยน 2561 สำหรับกำรอนุญำตที่ไม่มีกำร
กำหนดวันสิ้นอำยุ หำกเลยระยะเวลำที่
กำหนด จะถือว่ำกำรอนุญำตนั้นสิน้ อำยุ

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สาหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการต่อไปของ กสทช.

๔/๖

ประเด็น
ประเด็นอื่นๆ

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
ต่อไปของ กสทช.

ขอให้พิจำรณำยกเลิก ประกำศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง ให้เรือติดตั้งเครื่อง
วิทยุคมนำคม ประกำศ ณ วันที่ 8 ธันวำคม 2536 เนื่องด้วยอำจทำให้เกิด
กำรสับสนในกำรบังคับใช้ จำกประกำศ ฯ ดังกล่ำว เพรำะกำรกำกับดูแลและ
กำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกีย่ วข้องกับเรือนั้น เป็นภำรกิจภำยใต้อำนำจหน้ำที่
ของกรมเจ้ำท่ำ

กรมเจ้ำท่ำ
1) นำยณัฐพัชร์ จัตุพรหงษ์ทอง
วันที่ ๑ พฤศจิกำยน 2560
2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
natthapach.jht@gmail.com
วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2560

ปรับปรุงร่ำงประกำศ โดยเพิ่มข้อควำม ดังนี้

เมื่อมีกำรกำหนดกำรใช้คลื่นควำมถี่สำหรับกิจกำรเคลื่อนที่ทำงทะเล
ในลักษณะใช้คลื่นควำมถี่ร่วมกัน (Share use) มิได้เป็นกำรจัดสรรคลื่น
ควำมถี่ให้หน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งซึ่งมีสิทธิในกำรใช้ควำมถี่เป็นกำรเฉพำะ
แล้ว หำกมีกำรรบกวนขั้นรุนแรงหน่วยงำนใดจะเป็นผู้กำกับดูแลและแก้ไข
จะเป็น กสทช. หรือไม่ และ กสทช. จะเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรประชุม
หำรือในประเด็นนี้เพื่อให้มีควำมชัดเจนในแนวทำงกำรปฏิบตั ิได้หรือไม่

กรมเจ้ำท่ำ
1) นำยณัฐพัชร์ จัตุพรหงษ์ทอง
วันที่ ๑ พฤศจิกำยน 2560
2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
natthapach.jht@gmail.com
วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2560

อำนำจหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลกำรใช้คลื่น
ควำมถี่ และกำรแก้ไขกำรรบกวน เป็นของ
กสทช. โดยสำมำรถให้ควำมร่วมมือในกำรแจ้ง
ข้อมูลกำรใช้คลื่นควำมถี่ทไี่ ม่เหมำะสมให้
สำนักงำน กสทช.

การควบคุมกาลังส่งในแม่น้า ควรมีการกากับดูแลด้วย เนื่องจากเครือ่ งวิทยุ
ของหน่วยงานรัฐ หรือที่ได้รบั อนุญาตอย่างถูกต้อง จะถูกรบกวนจากเรือที่ใช้
กาลังส่งเกินกว่าที่กาหนด หรือไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย
จ่ำเอก ปรำโมทย์ ฉันทรัตน์
วันที่ ๑ พฤศจิกำยน 2560

“ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกำศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง
ให้เรือติดตั้งอุปกรณ์วิทยุคมนำคม ลงวันที่
8 ธันวำคม ๒๕๓6
(๒) ประกำศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง
กำรจัดสรรควำมถี่วิทยุ HF/SSB สำหรับ
กิจกำรประมง ลงวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๓๗”

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สาหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการต่อไปของ กสทช.

๕/๖

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลืน่ ความถีส่ าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการต่อไปของ กสทช.
ระหว่างวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ความคิดเห็นที่ได้รับหลังจากวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

หมวด 4 กำรขออนุญำตใช้ ด้วย (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรใช้คลื่นควำมถี่สำหรับ
คลื่นควำมถี่
กิจกำรเคลื่อนที่ทำงทะเล มีผลครอบคลุมถึงผู้ประกอบกิจกำรประมง ซึ่ง
ปัจจุบันมีกำรใช้เครื่องวิทยุคมนำคมไม่เป็นไปตำมที่ กสทช. กำหนดเป็น
จำนวนมำก โดยกรมเจ้ำท่ำและศูนย์บัญชำกำรแก้ไขปัญหำกำรทำกำรประมง
ผิดกฎหมำย (ศปมผ.) ได้ออกประกำศที่เกี่ยวข้องกับกำรออกใบรับรองและกำร
ตรวจเรือ ซึ่งชำวประมงต้องปฏิบัตติ ำม โดยอำจต้องดำเนินกำรเปลี่ยนหรือ
ติดตั้งเครื่องวิทยุคมนำคมใหม่ ทั้งนี้ ในกำรขออนุญำตใช้เครื่องวิทยุคมนำคม
นอกจำกต้องชำระค่ำใบอนุญำตใช้ และตั้งสถำนีแล้ว จะต้องดำเนินกำรขอ
อนุญำตใช้คลื่นควำมถีต่ ำมประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ำร
จัดสรรคลื่นควำมถี่เพื่อกิจกำรวิทยุคมนำคมด้วย ซึ่งมีค่ำธรรมเนียมกำร
พิจำรณำคำขอ 5000 บำท ต่อ 1 คำขอ ทำให้ภำระค่ำใช้จ่ำยของ
ชำวประมงมีสูงขึ้น จึงไม่เห็นด้วยกับกำรจัดทำประกำศดังกล่ำว และขอให้
พิจำรณำยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรพิจำรณำคำขอ 5000 บำท ตำมประกำศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่เพื่อกิจกำรวิทยุ
คมนำคม ให้แก่ผู้ประกอบกิจกำรประมงด้วย

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน
สมำคมกำรประมงคลองด่ำน
1) หนังสือ ที่ มท.กสทช.22/
2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน
2560
2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
amr.admins@marinethai.net
วันที่ 1 ธันวำคม 2560

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
ต่อไปของ กสทช.
ปรับปรุงร่ำงประกำศ โดยเพิ่มข้อควำม ดังนี้
“ข้อ 10 วิธีกำรและขั้นตอนกำรขออนุญำตใช้
คลื่นควำมถีต่ ำมภำคผนวกท้ำยประกำศนี้
ให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่เพื่อกิจกำรวิทยุ
คมนำคม ลงวันที่ ๒๙ มีนำคม ๒๕๖๐ โดย
ต้องได้รับใบอนุญำตวิทยุคมนำคมที่เกี่ยวข้อง
ด้วย ทั้งนี้ ในกรณีกำรใช้คลื่นควำมถี่สำหรับ
เครื่องวิทยุคมนำคมในกิจกำรเคลือ่ นที่
ทำงทะเลบนเรือประมง ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย พระพุทธศักรำช
๒๔๕๖ ให้ได้รับยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำร
พิจำรณำคำขอตำมประกำศคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติดังกล่ำว

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สาหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการต่อไปของ กสทช.

๖/๖

