
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนแ์ละกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลท่ัวไปเขา้รับการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร 

พนักงานวิทยุสมัครเลน่ขัน้ต้น ประจําปี ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)  
--------------------------- 

 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) ได้ออกประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไปเข้ารับการสอบ การอบรมและสอบเพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจําปี ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ไปแล้วน้ัน ต่อมา
ในการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
มีมติอนุญาตให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น จํานวน ๓ สมาคม จัดการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ
สมัครเล่นขั้นต้น และสมาคมวิทยุสมัครเล่น จํานวน ๘ สมาคม จัดการอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  สํานักงาน กสทช. จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือเข้ารับการสอบ การ
อบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจําปี ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม ดังน้ี 

๑. การสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 
๑.๑ คุณสมบัติผู้สมัคร 
 ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเช้ือชาติไทย 

 ๑.๒ การรับสมัคร 
 ๑.๒.๑  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร 
ได้ที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นทั้ง ๓ แห่ง ดังรายละเอียดปรากฏในตารางกําหนดการแนบท้ายประกาศน้ี  
  ๑.๒.๒  จํานวนการรับสมัครไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน แต่ไม่เกิน ๗๕๐ คน   

 ๑.๓ เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 
 ๑.๓.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด 

๑ น้ิว จํานวน ๓ รูป 
   ๑.๓.๒  สําเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือของผู้สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๑.๓.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือพนักงาน
องค์กรของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ  

 ๑.๓.๔  สําเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน ป.๐๕ หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษา
หรือบัตรประจําตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่าย จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีผู้สมัครอายุไม่ถึง ๗ ปี และ/หรือผู้ยังไม่มี
บัตรประจําตัวประชาชน) 

 ๑.๓.๕ สําเนาใบตราต้ังรับรองสมณศักด์ิ จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีพระภิกษุ)  
 ทั้งน้ี สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับจะต้องลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 

 ๑.๔ ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 
  ๑.๔.๑  ค่าใช้จ่ายในการสอบฯ ไม่เกินคนละ ๓๐๐ บาท ประกอบด้วย 

  (๑)  ค่าดําเนินการสอบ ๑๕๐ บาท ประกอบด้วย ค่าเช่าสถานที่จัดสอบและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ดําเนินการโดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตให้จัดการสอบฯ 
 
 



 

  

 
 

-๒- 
 

  (๒)  ค่าธรรมเนียมการสอบคนละ ๑๐๐ บาท ค่าใบสมัครและเอกสารคู่มือ
แนะนําการสอบ ๕๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐ บาท นําส่งให้กับสํานักงาน กสทช. (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

 ๑.๔.๒ ให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตให้จัดการสอบฯ จําหน่ายใบสมัคร
ให้แก่ผู้สมัครโดยตรงและมิให้นําเง่ือนไขการสมัครเป็นสมาชิกหรือการบริจาคมาเป็นเง่ือนไขส่วนหน่ึงของการ
จําหน่ายใบสมัคร หรือให้สิทธิแก่ผู้สมัครรายหน่ึงรายใดมากกว่าผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกหรือบริจาค 

๑.๕ หลักสูตรและวิธีการสอบ 
 ๑.๕.๑ หลักสูตรและหัวข้อวิชาเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในภาคผนวก ๑ แนบท้าย

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื ่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น 

 ๑.๕.๒ สอบภาคทฤษฎี จํานวน ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน เวลาสอบ ๑ ช่ัวโมง 
 ๑.๕.๓ กําหนดให้ช่วงเวลาการสอบไม่เกิน ๕ คาบ ผู้เข้าสอบไม่เกิน ๑๕๐ คนต่อคาบ 
๑.๖ เกณฑ์การรับรองผล 
 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบฯ ต้องได้คะแนนภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  

 
๒. การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

๒.๑ คุณสมบัติผู้สมัคร 
   ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเช้ือชาติไทย 
  ๒.๒ การรับสมัคร 
   ๒.๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมและสอบฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่น
ใบสมัคร ได้ที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นทั้ง ๘ แห่ง ดังรายละเอียดปรากฏในตารางกําหนดการแนบท้ายประกาศน้ี 

  ๒.๒.๒ จํานวนการรับสมัครไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน แต่ไม่เกิน ๓๐๐ คน 
 ๒.๓ เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 

 ๒.๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด 
๑ น้ิว  จํานวน ๓ รูป 
   ๒.๓.๒  สําเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือของผู้สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๒.๓.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือพนักงาน
องค์กรของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ  

 ๒.๓.๔  สําเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน ป.๐๕ หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษา
หรือบัตรประจําตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่าย จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีผู้สมัครอายุไม่ถึง ๗ ปี และ/หรือผู้ยังไม่มี
บัตรประจําตัวประชาชน) 

 ๒.๓.๕ สําเนาใบตราต้ังรับรองสมณศักด์ิ จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีพระภิกษุ)  
  ทั้งน้ี สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับจะต้องลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 
 ๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 
  ๒.๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสอบฯ ไม่เกินคนละ ๑,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย 
   (๑) ค่าดําเนินการอบรมและสอบ ๘๐๐ บาท ประกอบด้วย ค่าเช่าสถานท่ี 

ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ดําเนินการโดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตให้
จัดการอบรมและสอบฯ 
 
 



 

  

 
 

-๓- 
 

   (๒) ค่าธรรมเนียมการสอบคนละ ๑๐๐ บาท ค่าใบสมัครและเอกสารคู่มือ
อบรมพนักงานวิทยุสมัครเล่น ๑๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐ บาท นําส่งให้กับสํานักงาน กสทช. (ยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

  ๒.๔.๒ ให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตให้จัดการอบรมและสอบฯ จําหน่าย 
ใบสมัครให้แก่ผู้สมัครโดยตรงและมิให้นําเง่ือนไขการสมัครเป็นสมาชิกหรือการบริจาคมาเป็นเง่ือนไขส่วนหน่ึง
ของการจําหน่ายใบสมัคร หรือให้สิทธิแก่ผู้สมัครรายหน่ึงรายใดมากกว่าผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกหรือบริจาค 

 ๒.๕ หลักสูตรและวิธีการอบรมและสอบฯ 
  ๒.๕.๑ หลักสูตรและหัวข้อวิชาเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ๑ แนบท้าย

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น 

  ๒.๕.๒ สอบภาคทฤษฎี จํานวน ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน เวลาสอบ ๑ ช่ัวโมง 
 ๒.๖ เกณฑ์การรับรองผล 
    ๒.๖.๑ ต้องเข้ารับฟังการบรรยายตลอดหลักสูตร ๑ วัน 
  ๒.๖.๒ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การอบรมและสอบฯ ต้องได้คะแนนภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ ๖๐ 
๓. กําหนดวัน เวลา และรายชื่อสมาคมวิทยุสมัครเล่น 
 รายละเอียดวัน เวลา และรายชื่อสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตให้จัดการสอบ       
การอบรมและสอบฯ ปรากฏในตารางกําหนดการแนบท้ายประกาศนี้ 

๔. การประกาศผล  
สํานักงาน กสทช. จะประกาศผลเฉพาะรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ทาง www.nbtc.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๖๗๐ ๘๘๘๘ ต่อ ๔๐๔ และ Call Center ๑๒๐๐ 
    
   ประกาศ  ณ วันที่            ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
         
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายฐากร ตัณฑสิทธ์ิ)
เลขาธิการ กสทช. 

 



 
กําหนดการสอบเพื่อรบัประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

แนบท้ายประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเขา้รับการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจําปี ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) 

ลงวันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ลําดับที่ ครั้งที่ วันที่สอบ จํานวนที่รับสมัคร รายชื่อสมาคม ที่อยู่ โทรศัพท์ 
๑. ๖/๒๕๖๐ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ไม่เกิน ๗๕๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี 

(HS1AN) 

๑๑ ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี ๑๔ ต.ท่าทราย อ.เมือง  
จ.นนทบุรี 

๐๘ ๑๖๑๘ ๖๖๒๗ 
๐๙ ๔๔๑๙ ๖๙๙๙ 

๒. ๗/๒๕๖๐ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ไม่เกิน ๗๕๐ คน สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัด 
สมุทรปราการ (HS1AM) 

๑๓๕๘/๑๗ หมู่ที่ ๔ ถ.เทพารักษ์ กม.๑๑ ต.เทพารักษ์ 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

๐ ๒๓๘๙ ๕๕๕๐ 
 

๓. ๘/๒๕๖๐ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ไม่เกิน ๗๕๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นมหาสารคาม 
(HS4AM) 

๑๐๑๔ ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๐๘ ๐๗๔๔ ๔๔๙๒ 
๐๘ ๙๘๔๐ ๓๑๓๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
กําหนดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขัน้ต้น 

แนบท้ายประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเขา้รับการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจําปี ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) 

ลงวันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ลําดับที่ ครั้งที่ วันที่อบรมและสอบ จํานวนที่รับสมัคร รายชื่อสมาคม ที่อยู่ โทรศัพท์ 
๑. ๑๑/๒๕๖๐ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไม่เกิน ๓๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัด 

ประจวบคีรีขันธ์ (HS7AJ) 
๕๘๖ หมู่ที่ ๕ ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

๐๙ ๘๕๔๑ ๙๐๕๓ 
๐ ๓๒๖๘ ๘๖๒๕ 

๒. ๑๒/๒๕๖๐ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไม่เกิน ๓๐๐ คน สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัด 
อุบลราชธานี (HS3AU) 

๔๔๔/๖๙ หมู่ที่ ๑ ต.คําน้ําแซบ อ.วารินชําราบ  
จ.อุบลราชธานี 

๐๘ ๙๒๔๒ ๑๔๘๐ 
 

๓. ๑๓/๒๕๖๐ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ไม่เกิน ๓๐๐ คน สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัด
ระยอง (HS2AR) 

๓/๑๑ หมู่ที่ ๓ วัดน้ําคอกเก่า ต.เชิงเนิน อ.เมือง  
จ.ระยอง  

๐๘ ๑๘๕๗ ๗๒๗๗ 
 

๔. ๑๔/๒๕๖๐ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ไม่เกิน ๓๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์ 
(HS3AS) 

๓๙ ถ.เรืองเดช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๐๘ ๑๗๒๕ ๐๙๕๖ 
๐๘ ๑๗๖๐ ๓๒๖๖ 

๕. ๑๕/๒๕๖๐ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไม่เกิน ๓๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นสุพรรณบุรี 
(HS7AS) 

๒๕๓/๓ หมู่ที่ ๑ ถ.สุพรรณ-ชัยนาท ต.ท่าระหัด อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี 

๐๘ ๖๘๐๘ ๑๗๔๖ 

๖. ๑๖/๒๕๖๐ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไม่เกิน ๓๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี 
(HS1AN) 

๑๑ ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี ๑๔ ต.ท่าทราย อ.เมือง  
จ.นนทบุรี 

๐๘ ๑๖๑๘ ๖๖๒๗ 
๐๙ ๔๔๑๙ ๖๙๙๙ 

๗. ๑๗/๒๕๖๐ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไม่เกิน ๓๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียน 
สมุทรสาคร (HS7AT) 

๑๐๐๐/๒๖ ถ.สุรศักดิ์ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๐ ๓๔๔๑ ๑๒๘๖ 
๐๘ ๖๑๗๔ ๙๖๑๖ 

๘. ๑๘/๒๕๖๐ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไม่เกิน ๓๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นมหาสารคาม 
(HS4AM) 

๑๐๑๔ ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๐๘ ๐๗๔๔ ๔๔๙๒ 
๐๘ ๙๘๔๐ ๓๑๓๘ 

 


