
 
บันทึกสรุปการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน ระหวางวันท่ี ๑ พฤศจิกายน – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

และการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ในวันเสารท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร 
 

หัวขอท่ี ๑ : บทท่ัวไป (การกําหนดนิยาม) และวัตถุประสงค 
ผูแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

คุณชวลิต รัศมีนิล (กลุม TAMSAT) ๑.๑ เสนอใหตัดมาตรา ๔๖ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ท่ีอางอิงไวในบทการอาศัยอํานาจกฎหมายท่ีเก่ียวของ ออกจากรางประกาศ 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากรางประกาศฯ ฉบับน้ีไดบัญญัติอํานาจหนาท่ีของ 
กสทช. และฐานอํานาจของ กสทช . ในการออกประกาศอยางชัดเจนแลว 
ตามท่ีกําหนดในอารัมภบท 

๑.๒ เสนอใหเพ่ิมเติมมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ในบทการอาศัยอํานาจกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

คุณชวลิตฯ (กลุม TAMSAT) / คุณสุพงษฯ 
(E21QEB) / คุณณัฐพรฯ (E22ICQ) 

๑.๓ เสนอใหแกไขคําจํากัดความของคําวา "กิจการวิทยุสมัครเลน" ใหสอดคลอง
กับนิยามท่ีไดกําหนดไวในตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

แกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ  แกไขในสวนของคําจํากัดความเปนดังน้ี 
“กิจการวิทยุสมัครเลน หมายความวา กิจการวิทยุคมนาคมเพ่ือวัตถุประสงค
ในการฝกฝนตนเองในการติดตอสื่อสารระหวางกันและกัน และในกา ร
ทดสอบทางเทคนิคโดยพนักงานวิทยุสมัครเลน ซึ่งไดแก บุคคลท่ีไดรับ
อนุญาตอยางถูกตอง ซึ่งมีความสนใจในเรื่องวิทยุสื่อสารเปนการสวนตัว มิใช
เพ่ือผลประโยชนทางการเงิน” 

คุณณัฐพรฯ (E22ICQ) ๑.๔ เสนอใหแกไขคําจํากัดความของคําวา "กิจการวิทยุสมัครเลนผานดาวเทียม" 
ใหหมายความวา “กิจการวิทยุคมนาคมท่ีใชสถานีอวกาศบนดาวเทียมเพ่ือ
วัตถุประสงคเดียวกับกิจการวิทยุสมัครเลน ” ใหสอดคลองกับนิยามท่ีไดกําหนด
ไวในตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕  

แกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ  แกไขในสวนของคําจํากัดความเปนดังน้ี 
“กิจการวิทยุสมัครเลนผานดาวเทียม หมายความวา กิจการวิทยุคมนาคมท่ี
ใชสถานีอวกาศบนดาวเทียมเพ่ือวัตถุประสงคเดียวกับกิจการวิทยุสมัครเลน” 

๑.๕ เสนอใหแกไขคําจํากัดความของคําวา "สถานีวิทยุสมัครเลน" ใหหมายความ
วา “สถานีท่ีใชในกิจการวิทยุสมัครเลนและกิจการวิทยุสมัครเลนผานดาวเทียม” 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากคําจํากัดความท่ีกําหนดในรางประกาศฯ มีความ
เหมาะสมและมีเน้ือหาครอบคลุมแลว ๑.๖ เสนอใหแกไขคําจํากัดความของคําวา "พนักงานวิทยุสมัครเลน " ให

หมายความวา “พนักงานวิทยุคมนาคมตาม พ .ร.บ. วิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซึ่งคณะกรรมการอนุญาตใหใชเฉพาะในกิจการวิทยุ
สมัครเลนและกิจการวิทยุสมัครเลนผานดาวเทียม” 
๑.๗ เสนอใหแกไขคําจํากัดความของคําวา "ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลน " 
ใหหมายความวา “ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมตาม พ .ร.บ. วิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เพ่ือใหทํา ใหมี ใหใช ใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
เพ่ือวัตถุประสงคในกิจการวิทยุสมัครเลนและกิจการวิทยุสมัครเลนผานดาวเทียม” 

บททั่วไป (การกําหนดนิยาม) และวัตถุประสงค หนา 1 จาก 4 

 



๑.๘ เสนอใหแกไขคําจํากัดความของคําวา "สถานีวิทยุสมัครเลนสําหรับกิจกรรม

พิเศษ (Special event station)" ใหหมายความวา “สถานีวิทยุสมัครเลนท่ี
พนักงานวิทยุสมัครเลนจัดตั้งข้ึนเปนการช่ัวคราว ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
เพ่ือวัตถุประสงคในกิจการวิทยุสมัครเลนและกิจการวิทยุสมัครเลนผาน
ดาวเทียม” 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากคําจํากัดความท่ีกําหนดในรางประกา ศฯ มีความ
เหมาะสมและมีเน้ือหาครอบคลุมแลว 

คุณอํานาจฯ (HS1IWX) ๑.๙ เสนอใหเปลี่ยนจากคําวา "พนักงานวิทยุสมัครเลน" เปน "นักวิทยุสมัครเลน" ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน  เน่ืองจากคําวา “พนักงานวิทยุสมัครเลน ” ตามราง
ประกาศฯ สอดคลองกับ พ .ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม และประกาศ กสทช . เรื่อง พนักงานวิทยุคมนาคมตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

คุณนิคมฯ (HS3QQQ) / คุณสุพงษฯ 
(E21QEB)  

๑.๑๐ เสนอใหมีการกําหนดศัพทภาษาอังกฤษของคําวา “สถานีวิทยุสมัครเลน
ควบคุมขาย” 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน  เน่ืองจากประกาศฯ ดังกลาวเมื่อมีผลใชบังคับแลว จะ
นําไปแปลเปนภาษาอังกฤษท้ังฉบับสําหรับใชเผยแพรได 

คุณนเรศฯ (จ.ขอนแกน) ๑.๑๑ เสนอใหแกไขคําจํากัดความของคําวา “สถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย ” 
ใหหมายความวา “สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัด (ช่ือจังหวัด) หมายความวา 
กลุมพนักงานวิทยุสมัครเลนท่ีจัดตั้งข้ึนในรูปแบบของชมรม หรือจดทะเบียนนิติ
บุคคลเปนสมาคม ซึ่งมีวัตถุประสงคเก่ียวกับกิจการวิทยุสมัครเลนและ
คณะกรรมการรับรองใหทําหนาท่ีกํากับและสงเสริมกิจการวิทยุสมัครเลนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ โดยตั้งข้ึนในแตละจังหวัดท่ัวประเทศ"   

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากคําจํากัดความท่ีกําหนดในรางประกาศฯ มีความ
เหมาะสมและมีเน้ือหาครอบคลุมแลว  

คุณประเสริฐฯ (HS1BKS) ๑.๑๒ เสนอใหแกไขคําวา “สถานีวิทยุขององคกรวิทยุสมัครเลน ” เปน “สถานี
วิทยุสมัครเลนขององคกรวิทยุสมัครเลน” เพ่ือใหสอดคลองกับคําจํากัดความอ่ืน
ท่ีกําหนดไวในรางประกาศฯ อาทิ สถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย สถานีวิทยุ
สมัครเลนกิจกรรมพิเศษ 

แกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ แกไขในสวนของคําจํากัดความเพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจนและสอดคลองกับคําอ่ืนๆ ท่ีปรากฏในรางประกาศฯ เปน “สถานีวิทยุ
สมัครเลนขององคกรวิทยุสมัครเลน” 

สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ / สมาคมวิทยุ
สมัครเลนจังหวัดสุรินทร / สมาคมวิทยุ
สมัครเลนปทุมธานี / ชมรมวิทยุสื่อสารใน
ยามฉุกเฉินสุราษฎรธานี / กลุมกาว
สัมพันธจังหวัดบุรีรัมย  / คุณนิคมฯ
(HS3QQQ) / คุณพีรวิชฯ (HS7ZRF) / 

๑.๑๓ เสนอใหแกไขคําจํากัดความของคําวา “สถานีวิทยุสมัครเลนประเภททวน
สัญญาณ (Repeater)” ใหหมายความวา “สถานีวิทยุสมัครเลนท่ีรับสัญญาณ
วิทยุจากสถานีวิทยุคมนาคมซึ่งในขณะเดียวกันนําสัญญาณท่ีรับไดสงออกไปยัง
อีกความถ่ีหน่ึงท่ีตางกัน” โดยไมตองระบุวา “ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลในการ
ใชงานโดยสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย” 

แกไขเพ่ิมเติมรางประกา ศฯ แกไขในสวนของคําจํากัดความเปนดังน้ี 
“สถานีวิทยุสมัครเลนประเภททวนสัญญาณ (Repeater) หมายความวา 
สถานีวิทยุสมัครเลนท่ีติดตั้งใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดทวนสัญญาณ ท่ีมี
ลักษณะนําคลื่นความถ่ีท่ีรับไดสงออกไปยังความถ่ีท่ีเหมือนกันหรือตางกัน  
ซึ่งอยูภายใตการดูแลในการใชงานโดยสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย” 

๑.๑๔ เสนอใหเพ่ิมเติมคําจํากัดความ “สถานีวิทยุสมัครเลนประเภทใหสัญญาณ 
(Beacon) หมายความวา สถานีวิทยุสมัครเลนท่ีทําการสงสัญญาณเพ่ือ

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน  เน่ืองจากเปนสถานีวิทยุสมัครเลนประเภทกิจกรรมพิเศษ

บททั่วไป (การกําหนดนิยาม) และวัตถุประสงค หนา 2 จาก 4 

 



คุณสุพิชาญฯ (HS3LSE) / คุณภัสสิริฯ 
(HS3ANP) / คุณนเรศฯ (จ.ขอนแกน) / 
คุณธนันทฯ (HS1JAN) / คุณณัฐพรฯ 
(E22ICQ) 

วัตถุประสงคของการทดสอบสภาพภูมิอากาศและประสิทธิภาพการรับสัญญาณ 
หรือวัตถุประสงคอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการทดลอง” 

ประเภทหน่ึง ซึ่งไดมีการกําหนดคําจํากัดความไวแลวในรางประกาศฯ 

๑.๑๕ เสนอใหเพ่ิมเติมคําจํากัดความ "การรบกวนอยางรุนแรง หมายความวา 
การรบกวนท่ีเปนอันตรายตอการทํางานของกิจการวิทยุนําทางหรือกิจการเพ่ือ
ความปลอดภัยหรือรบกวนท่ีทําใหเกิดผลเสียอยางรุนแรงหรือขัดขวางหรือ
ขัดจังหวะเปนชวงๆ ตอการดําเนินกิจการตางๆ ตามขอบังคับวิทยุ" 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน  เน่ืองจากมาตรการกํากับดูแลเก่ียว กับการปองกันการ
รบกวนทางคลื่นความถ่ีและบทลงโทษ ไดกําหนดไวใน พ .ร.บ. วิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซึ่งสามารถนําบทบัญญัติดังกลาวมาใช
บังคับในกิจการวิทยุสมัครเลนได 

คุณครรชิตฯ (HS1JC) / คุณณัฐพรฯ 
(E22ICQ) 

๑.๑๖ เสนอใหแกไขคําจํากัดความของคําวา “สถานีวิทยุสมัครเลนเช่ือมโยงผาน
เครือขายสาธารณะ” ใหเกิดความชัดเจนเพ่ือรองรับเทคโนโลยีท่ีมีการใชงานใน
กิจการวิทยุสมัครเลน 

แกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ แกไขในสวนของคําจํากัดความเปนดังน้ี 
“สถานีวิทยุสมัครเลนท่ีเช่ือมโยงผาน เครือ โครง ขาย สาธารณะ อ่ืน ” 
หมายความวา สถานีวิทยุสมัครเลนท่ี ติดตั้งนําเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ
วิทยุสมัครเลน มา เช่ือม ตอ โยง เขากับโครงขายสื่อสาร อ่ืน  สําหรับการ
ติดตอสื่อสารระหวางกัน สาธารณะ อาทิ อินเตอรเน็ท วงจรเชาใช เปนตน 

๑.๑๗ เสนอใหเพ่ิมเติมคําจํากัดความ “Control Operator” และ 
“Automatic Operation” 

รับขอมูลไวเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป  

คุณสุพงษฯ (E21QEB) ๑.๑๘ เสนอใหแกไขคําจํากัดความของคําวา “ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ” ให
หมายความวา "เหตุใดๆ อันอาจเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึน และคาดหมายไดวา เหตุ
ดังกลาวอาจจะกอใหเกิดความเสียหายในชี วิต ทรัพยสิน สิทธิ หรือเสรีภาพของ
ประชาชนในวงกวาง และใหหมายถึงสาธารณภัยตางๆ ตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดวย ภัยธรรมชาติท่ีทําใหโครงสรางโทรคมนาคม
พ้ืนฐานเสียหายจนเปนเหตุใหประชาชนไมสามารถใชงานไดตามปกติ"  

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลส นับสนุน  เน่ืองจากคําจํากัดความของคําวา “ภัยพิบัติหรือเหตุ
ฉุกเฉิน ” ในรางประกาศฯ สอดคลองกับคําจํากัดความท่ีกําหนดไวใน
ประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงานของผูประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน 

คุณนเรศฯ (จ.ขอนแกน) ๑.๑๙ เสนอใหแกไขวัตถุประสงคขอ ๗ (๑) และ (๒) ท่ีกําหนดในรางประกาศฯ 
เปน “พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา คนควา ทดลอง วิจัยดานวิชาการ
สื่อสารดวยคลื่นวิทยุ” 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน  เน่ืองจากวัตถุประสงคขอ ๗ (๑) หมายถึงการใชกิจการ
วิทยุสมัครเลนเพ่ือสงเสริมการศึกษาใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ติดตอสื่อสารดวยคลื่นวิทยุ แตสําหรับขอ ๗ (๒) หมายถึงการใชกิจการวิทยุ
สมัครเลนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาซึ่งนําไปสูการสรางนวัตกรรมใหมในดานการ
ติดตอสื่อสาร 

คุณสุพงษฯ (E21QEB) / คุณธนันท ฯ 
(HS1JAN) / คุณณัฐพรฯ (E22ICQ) 

๑.๒๐ เสนอใหแกไขวัตถุประสงคในขอ ๗ (๖) เปนดังน้ี "เพ่ิมพูนจํานวนพนักงาน
วิทยุสมัครเลนสํารองไวใชประโยชนและ ใชเปนขายสื่อสารสํารองในกรณี เกิดภัย
พิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน " เพราะการเพ่ิมพูนจํานวนปริมาณไมใชวัตถุประสงคของ
กิจการวิทยุสมัครเลน อาจจะใชวิธีการกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรแทน 
 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน  เน่ืองจาก การเพ่ิมจํานวนถือเปนวัตถุประสงคท่ีตองการ
เพ่ิมจํานวนใหเพียงพอเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

บททั่วไป (การกําหนดนิยาม) และวัตถุประสงค หนา 3 จาก 4 

 



สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ / สมาคมวิทยุ
สมัครเล นจังหวัดสุรินทร / สมาคมวิทยุ
สมัครเลนปทุมธานี / ชมรมวิทยุสื่อสารใน
ยามฉุกเฉินสุราษฎรธานี / กลุมกาว
สัมพันธจังหวัดบุรีรัมย / คุณนิคมฯ
(HS3QQQ) / คุณพีรวิชฯ (HS7ZRF) / 
คุณสุพิชาญฯ (HS3LSE) / คุณภัสสิริฯ 
(HS3ANP) / คุณประเสริฐฯ (HS1BKS) / 
สหพันธสมาคมวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย
ภาคใต  

๑.๒๑ เสนอใหแกไขระยะเวลาท่ีกําหนดไวในบทเฉพาะกาลของรางประกาศฯ 
ใหมีระยะเวลามากกวา ๑๘๐ วัน เน่ืองจากในทางปฏิบัติอาจจะไมสามารถ
ปฏิบัติไดจริง 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากระยะเวลาท่ีไดกําหนดไวในรางประกาศฯ มีความ
เหมาะสมแลว 

คุณแดงฯ (สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร) ๑.๒๒ รางประกาศฯ มีขอกําหนดบางประการท่ีทําใหเปนการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพ ขาดความเสมอภาค ซึ่งในขอกําหนดมีการใหการยอมรับการรวมตัว
ของกลุมนักวิทยุสมัครเลนท่ีมุงเนนเฉพาะกลุมบุคคลท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลเปน
สมาคมเทาน้ัน อาจจะสงผลใหขัดมาตรา ๒๙ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เน่ืองจากรางประกาศฯ ฉบับน้ีไดบัญญัติอํานาจหนาท่ีของ กสทช . และฐาน
อํานาจของ กสทช . ในการออกประกาศอยางชัดเจนแลว ตามท่ีกําหนดใน
อารัมภบท 

   
 

บททั่วไป (การกําหนดนิยาม) และวัตถุประสงค หนา 4 จาก 4 

 



 
บันทึกสรุปการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน ระหวางวันท่ี ๑ พฤศจิกายน – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

และการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ในวันเสารท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร 
 

หัวขอท่ี ๒ : พนักงานวิทยุสมัครเลน และภาคผนวก ๑ – ๔ แนบทายประกาศฯ 
ผูแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

คุณณัฐพรฯ (E22ICQ) ๒.๑ เสนอใหมีการเพ่ิมเติมคุณสมบัติของพนักงานวิทยุสมัครเลน ดังน้ี 
- ผูท่ีไดรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลน ซึ่งอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทย 
- ผูท่ีไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการในการเทียบประกาศนีย บัตร

พนักงานวิทยุสมัครเลน  

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน  เน่ืองจาก เน้ือหาตามรางประกาศฯ ครอบคลุมคุณสมบัติ
ดังกลาวแลว 

๒.๒ เสนอใหแกไขกระบวนการเขาสูการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลน เก่ียวกับ 
“การอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน ” โดยมี
แนวทางดังน้ี   

แนวทางท่ี ๑ ใหตัดกระบวนการอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตน เน่ืองจากการวัดผลและเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด
ในภาคผนวก ๓ ไมแตกตางจากการวัดผลของการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตนท่ีกําหนดในภาคผนวก ๒ ของรางประกาศฯ 

แนวทางท่ี ๒  กรณี ท่ียังคงกระบวนการอบรมและสอบเพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตนไว จะ ตองมีการกําหนดใหมี
กระบวนการอบรมและสอบฯ เพ่ิมเติมท้ังในข้ันตนและข้ันกลางดวย โดยเทา
เทียมกันและเปนวิธีการเดียวกัน 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน  เน่ืองจาก การกําหนดใหมีการอบรมและสอบเพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน เฉพาะกรณีของข้ันตนเพราะ
ตองการใหมีทางเลือกเพ่ือเขาสูกิจการวิทยุสมัครเลนมากข้ึน แตในกรณีของ
ข้ันกลางและข้ันสูง จะเปนลักษณะของการพัฒนาตนเองท่ีทําใหเกิดทักษะ
และมีองคความรูเพ่ิมข้ึน จึงมีการกําหนดเฉพาะวิธีการสอบเพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน 

ชมรมวิทยุสมัครเลนมิตรภาพภูลังกา ๒.๓ เสนอใหกําหนดเพ่ิมเติม คุณสมบัติของพนักงานวิทยุสมัครเลน ควร มีอายุ
ของผูสอบใหมีอายุ ๑๐  ปข้ึนไป  เพราะพนักงานวิทยุสมัครเลนควรเปนผูท่ี
สามารถอานออกเขียนได 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน  เน่ืองจาก ตองการสงเสริม สนับสนุน และสรางโอกาส
ใหกับเยาวชนท่ีมีความสามารถ แตถาไมสามารถอานออกเขียนได ก็จะไม
สามารถสอบผานตามเกณฑท่ีกําหนด 

สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ 

๒.๔ เสนอใหมีการระบุช่ือในภาษาอังกฤษของระดับพนักงานวิทยุสมัครเลนใหม
ใหมีความชัดเจน และเพ่ือใหสอดคลองกับระดับตางๆ ของตางประเทศ อาทิ 

- พนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตน (Foundation Class) 
- พนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันกลาง (Intermediat Class) 
- พนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันสูง (Advance Class) 

แกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ เพ่ิมเติมในสวนของการกําหนดช่ือภาษาอังกฤษ
เพ่ือใหมีความชั ดเจนมากยิ่งข้ึน โดยใชขอความท่ีปรากฏในใบอนุญาต
พนักงานวิทยุสมัครเลน เปนดังน้ี 

- พนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตน (Basic Amateur Radio Operator) 
- พนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันกลาง (Intermediate Amateur Radio 

Operator) 

พนักงานวิทยุสมัครเลน       หนา 1 จาก 8 

 



- พนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันสูง (Advance Amateur Radio 
Operator) 

ชมรมวิทยุสมัครเลนมิตรภาพภูลังกา ๒.๕ เสนอใหมีการตรวจสอบประวัติของผูท่ีไดรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ
สมัครเลน กอนพิจารณาออกใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลน 

กสทช. มีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมใหกับผูท่ี
มีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ ซึ่งผูท่ีขอรับใบอนุญาตจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายอยูแลว 

คุณสุรศรีฯ (HS4HIP) / สหพันธสมาคม
วิทยุสมัครเลนควบคุมขายภาคใต 

๒.๖ เสนอใหเพ่ิมเติมขอกําหนดให พนักงานวิทยุสมัครเลน จะตองเปนสมาชิก
สมาคมนักวิทยุสมัครเลน ท่ีทําหนาท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายใน
เขตพ้ืนท่ีน้ันๆ ซึ่งไมใชเปนเง่ือนไขท่ีไมเปนการปดก้ัน พนักงานวิทยุสมัครเลนทุก
คนตองเปนสมาชิกหรือมีสังกัดท่ีชัดเจน เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ การ
ควบคุมกํากับดูแล การติดตอและการใหบริการโดยเทาเทียมกัน  และการขอ
อนุญาตหรือการตอใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตางๆ ในกิจการวิทยุสมัครเลน ตอง
มีหนังสือรับรองจากสมาคมฯ น้ันๆ เพ่ือเปนเอกสารประกอบการใบอนุญาต 

แกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ  โดยเพ่ิมเติมขอกําหนด ในหมวด ๓ เปนดังน้ี 
“พนักงานวิทยุสมัครเลนตองมีสถานะเปนสมาชิกขององคกรวิทยุสมัครเลนท่ี
จดทะเบียนนิติบุค คลเปนสมาคม ท่ีคณะกรรมการรับรอง  ท้ังน้ี องคกรวิทยุ
สมัครเลน ดังกลาว ตองจัดทําหนังสือรับรองสถานะการเปนสมาชิกใหกับ
พนักงานวิทยุสมัครเลนโดยมีรูปแบบตามท่ีสํานักงานกําหนด เพ่ือใชเปน
เอกสารประกอบการยื่นคําขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม” 

คุณสมกิจฯ (จ.ขอนแกน) ๒.๗ เสนอใหปรับลดเน้ือหาวิชาเก่ียวกับ ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส ในหลักสูตรการ
สอบหรือการอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน 
(ภาคผนวก ๑) เพราะในทางปฏิบัติไมคอยมีการนําไปใชประโยชนมากนัก 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากหลักสูตรและหัวขอวิชาท่ีกําหนดในรางประกาศฯ 
มีความเหมาะสมแลว และรับขอมูลไวเพ่ือพิจารณาตอไป 

คุณสุพงษฯ (E21QEB) / คุณธนันทฯ 
(HS1JAN) 

๒.๘ เสนอใหเพ่ิมเติมเน้ือหาหลักสูตรการสอบหรือการอบรมและสอบเพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตน (ภาคผนวก ๑) ไดแก ความรู
เก่ียวกับ SSB, CW, D-STAR, C4FM, VoIP, Packet radio, SSTV, RTTY, 
EME, Satellite, Weak signal, กิจการหลัก กิจการรอง , Pile up, DX, IOTA, 
Contest และ การรบกวนอยางรุนแรง 

สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ / สมาคมวิทยุ
สมัครเลนจั งหวัดสุรินทร (HS3AS) / คุณ
พีรวิชฯ (HS7ZRF) / คุณนิคมฯ 
(HS3QQQ) / คุณพรสวรรคฯ (จ.สุรินทร) 
/ ชมรมวิทยุสื่อสารในยามฉุกเฉินสุราษฎร
ธานี / สหพันธสมาคมวิทยุสมัครเลน
ควบคุมขายภาคใต / คุณนเรศฯ (จ.
ขอนแกน ) / สมาคมวิทยุสมัครเลน
ปทุมธานี (HS1AP) / คุณสุพิชาญฯ 
(HS3LSE) / คุณภัสสิริฯ (HS3ANP) / คุณ

๒.๙ เสนอใหเพ่ิมเติมเน้ือหาหลักสูตรการสอบหรือการอบรมและสอบเพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตน (ภาคผนวก ๑) ในหมวดการ
ติดตอสื่อสารของนักวิทยุสมัครเลน เก่ียวกับคลื่นความถ่ีและหลักเกณฑในการใช
คลื่นความถ่ีในยาน ๑๔๔-๑๔๖.๕ MHz และคลื่นความถ่ียาน ๒๘-๒๙.๗ MHz 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากหลักสูตรและหัวขอวิชาท่ีกําหนดในรางประกาศฯ 
มีความเหมาะสมแลว แตสามารถเพ่ิมเติม ในสวนของ รายละเอีย ดในการ
อบรมและปรับปรุงแบบทดสอบใหครอบคลุมขอกําหนดในการอนุญาตใหใช
คลื่นความถ่ีท่ีมีเปลี่ยนแปลงตามรางประกาศฯ ฉบับน้ี ใหเหมาะสมได 

๒.๑๐ เสนอใหตัดเน้ือหาเก่ียวกับ วัตถุประสงคของประมวลรหัส Q (Q code) 
และความหมายของประมวลรหัส ไดแก QSD, QSM และ QSZ ในหลักสูตรการ
เพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันกลาง  หมวดการติดตอสื่อสาร
ของนักวิทยุสมัครเลน (ภาคผนวก ๑) 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากหลักสูตรและหัวขอวิชาท่ีกําหนดในรางประกาศฯ 
มีความเหมาะสมแลว สําหรับในทางปฏิบัติสามารถนําไปใชงานไดตา มความ
จําเปนและเหมาะสม ไมไดมีการบังคับแตอยางใด 

๒.๑๑ เสนอใหตัดเน้ือหาความรูเก่ียวกับรหัสมอรส (ภาคทฤษฎี ) ท้ังหมด ใน
หลักสูตรการเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันกลาง และเสนอ

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน  เน่ืองจาก ตองการสงเสริมใหมีการฝกฝนและเพ่ิมทักษะ

พนักงานวิทยุสมัครเลน       หนา 2 จาก 8 

 



วีระวัธนฯ (HS7JJY) / คุณสุพงษฯ 
(E21QEB) / คุณธนันทฯ (HS1JAN) 

ใหนําไปสอบในภาคปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในรางประกาศฯ  เน่ืองจากการเรียนรู
รหัสมอรสเปนทักษะดานการปฏิบัติ ตองใชการฝกฝน ฝกซอม ถึงจะมี
ความสามารถนํามาใชงานไดจริง 

ตนเอง แตสามารถกําหนดเน้ือหาของแบบทดสอบท่ีจะไมทําใหเปนอุปสรรค
ในการสอบเพ่ือเลื่อนข้ันท่ีสูงข้ึน 

คุณจีรศักดิ์ฯ (E20TCM) ๒.๑๒ เสนอใหตัดการทดสอบภาคปฏิบัติเก่ียวกับการรับรหัสมอรส ในหลักสูตร
การเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันกลาง 

คุณณัฐพรฯ (E22ICQ) ๒.๑๓ เสนอใหกําหนดหลักสูตรและเน้ือหาวิชาการสอบหรือการอบรมและสอบ
เพ่ือ รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน ตามหัวขอในเอกสาร 
Recommendation ITU-R M.1544 ดังนี ้

- กฎระเบียบวิทยุสมัครเลน (Radio regulations) ไดแก กฎระเบียบ
ระหวางประเทศและกฎระเบียบภายในประเทศ 

- วิธีการสื่อสารโดยคลื่นวิทยุ (Methods of radiocommunication) ไดแก 
วิธีการสื่อสารดวยเสียง วิธีการสื่อสารดวยอักษร วิธีการสื่อสารดวยขอมูลและ
รูปภาพ 

- ทฤษฎีของระบบวิทยุ (Radio system theory) ไดแก เครื่องสงวิทยุ 
เครื่องรับวิทยุ สายอากาศและสภาพภูมิอากาศ และวิธีการวัด 

- การแพรกระจายคลื่นท่ีปลอดภัย (Radio emission safety) 
- ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic compatibility) 
- หลีกเลี่ยงและความละเอียดของการรบกวนคลื่นความถ่ี (Avoidance 

and resolution of radio frequency interference)   

รับขอมูล ไวเพ่ือพิจารณา เพราะเปนรายละเอียดท่ี สอดคลองกับหลักสูตร
และหัวขอวิชาท่ีกําหนดในรางประกาศฯ 

คุณประเสริฐฯ (HS1BKS) ๒.๑๔ เสนอใหแกไขถอยคําขององคกรท่ีคณะกรรมการจะพิจารณาใหเปน
ผูดําเนินการจัดสอบ หรือจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ
สมัครเลน (ภาคผนวก ๒ และ ๓) เปนคําวา “องคกรวิทยุสมัครเลน ” เน่ืองการ
กําหนดเปนช่ือของสมาคมวิทยุสมัครเลนอาจจะเปนการกําหนดกฎเกณฑท่ีเลือก
ปฏิบัติกับองคกรอ่ืนๆ ท่ีมีคุณสมบัติเทาเทียมกัน 

แกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ  ปรับปรุงแกไขในสวนของถอยคําเก่ียวกับ
องคกรท่ีคณะกรรมการจะพิจารณาใหเปนผูดําเนินการจัดสอบ หรือจัดอบรม
และสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน (ภาคผนวก ๒ และ 
๓) เปนดังน้ี 
“- สํานักงาน กสทช. 
  - องคกรวิทยุสมัครเลนท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลเปนสมาคมท่ี กสทช. รับรอง 
  - สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมกับองคกรวิทยุสมัครเลนท่ีจด
ทะเบียนนิติบุคคลเปนสมาคมท่ี กสทช. รับรอง” 

คุณนพดลฯ (E21DLD) / คุณสมชาติฯ 
(E27AXX) / ด.ช.นฤบดินทรฯ  / คุณประ
ยุทธฯ ( HS0 FAE) / คุณนัฐวรรณฯ 
(E27 JA) / สมาคมวิทยุสมัครเลนแหง

๒.๑๕ เสนอใหเพ่ิมเติมเอกสารหลักฐาน “หนังสือรับรองจากสมาคมนักวิทยุ
สมัครเลนท่ีทําหนาท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายในพ้ืนท่ีน้ันๆ ” ใน
การขออนุญาตจัดสอบ หรือจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงาน
วิทยุสมัครเลน (ภาคผนวก ๒ และ ๓) เพราะเปนการตระหนั กถึงบทบาทหนาท่ี

แกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ เพ่ิมเติมขอกําหนดในสวนของเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาอนุญาตใหดําเนินการจัดสอบหรือจัดอบรมแล ะสอบ
เพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน (ภาคผนวก ๒ และ ๓) ดังน้ี 
“หนังสือรับรองจากองคกรวิทยุสมัครเลนท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลเปนสมาคม
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ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  / 
สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัดสุรินทร 
(HS3AS) / คุณพีรวิชฯ (HS7ZRF) / คุณ
นิคมฯ (HS3QQQ) / คุณพรสวรรค ฯ (จ.
สุรินทร) / ชมรมวิทยุสื่อสารในยามฉุกเฉิน
สุราษฎรธานี  / สหพันธสมาคมวิทยุ
สมัครเลนควบคุมขายภาคใต  /คุณนเรศฯ 
(จ.ขอนแกน ) / สมาคมวิทยุสมัครเลน
ปทุมธานี (HS1AP) / คุณสุพิชาญฯ 
(HS3LSE) / คุณภัสสิริฯ (HS3ANP) / คุณ
ประเสรฐิฯ (HS1BKS) / คุณวีระวัธนฯ 
(HS7JJY)  

ของสมาคมนักวิทยุสมัครเลนท่ีทําหนาท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย 
ตามท่ี กสทช. ไดมอบหมายภารกิจในการรับผิดชอบและสรางการมีสวนรวมของ
พนักงานวิทยุสมัครเลนในพ้ืนท่ี และลดผลกระทบจากท่ีรางประกาศฯ 
กําหนดใหรายไดหลังจากหักคาใชจายของผู ท่ีดําเนินการจัดสอบ หรือจัดอบรม
และสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนตองใชเปนคาดําเนินงาน
สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลนเทาน้ัน  

ท่ี กสทช. รับรอง” 

คุณณัฐพรฯ (E22ICQ) ๒.๑๖ เสนอใหเพ่ิมเติมเอกสารหลักฐาน “บัญชีรายช่ือของคณะผูดูแลการจัด
สอบ หรือจัดอ บรมและสอบฯ ” ของผูท่ีขออนุญาตจัดสอบ หรือจัดอบรมและ
สอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน (ภาคผนวก ๒ และ ๓) โดย
คณะผูดําเนินการจัดสอบจะตองมีคุณสมบัติเปนพนักงานวิทยุสมัครเลนในลําดับ
ข้ันเทียบเทาหรือสูงกวา เพ่ือใหผูท่ีขออนุญาตจัดสอบ หรือจัดอบรมและส อบมี
ความรูเพียงพอตอการดําเนินการ 

รับขอมูลไวเพ่ือพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

คุณอํานาจฯ (HS1IWX) / คุณนเรศฯ (จ.
ขอนแกน) / กลุมกาวสัมพันธ จ.บุรีรัมย 

๒.๑๗ เสนอใหกําหนดแนวทางใน เรื่องวิธีการสอบ เพ่ือรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเลน โดยไมควรกําหนดใหผูท่ีจะดําเนินการจัดสอบไดตองเปน
ในลักษณะของตัวองคกรมากเกินไป สามารถกําหนดใหกวางข้ึนตามรูปแบบใน
ตางประเทศ (USA, เยอรมัน) โดยมีองคกรกลางในการ 
  - จัดสรางมาตรฐานของผูจัดการสอบ โดยผูจัดการสอบเปนการรวมตัวของ
กลุมนักวิทยุสมัครเลนท่ีไดรับอนุญาตในการจัดสอบจากทาง กสทช. 
  - จัดสรางมาตรฐานของผูคุมสอบ โดยมีการจัดสอบสําหรับนักวิทยุสมัครเลนท่ี
สนใจท่ีจะอาสาเขามาเปนผูควบคุมสอบ และกําหนดมาตรฐานของผูคุมสอบ 
  - มาตรฐานขอสอบกลาง ซึ่งเปนการรวมกันในการออกขอสอบจากนักวิทยุ
สมัครเลนท่ีมีประสบการณ 
 

รับขอมูลไวเพ่ือพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

คุณครรชิตฯ (HS1JC) ๒.๑๘ เสนอใหมีการจัดสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนทุก
เดือนโดยสํานักงาน กสทช. ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค หรือใหองคกรวิทยุ

รับขอมูลไวเพ่ือพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
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สมัครเลนเปนผูจัดสอบฯ เน่ืองจากการสอบฯ  เปนกลไกกําหนดการพัฒนา
กิจการวิทยุสมัครเลน ไมควรใหเปนอุปสรรค 

คุณอํานาจฯ (HS1IWX) / คุณนเรศฯ (จ.
ขอนแกน) / กลุมกาวสัมพันธ จ .บุรีรัมย / 
คุณครรชิตฯ (HS1JC) / คุณจีรศักดิ์ฯ 
(E20TCM) / คุณวีระวัธน ฯ (HS7JJY) / 
คุณสุพงษฯ (E21QEB) / คุณณัฐพรฯ 
(E22ICQ)  

๒ .๑๙ เสนอใหตัดขอกําหนดคุณสมบัติของผูเขารับการสอบเพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันกลางและข้ันสูง (ภาคผนวก ๒) “เปน
พนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตนไมนอยกวา ๑  ป (กรณีการสอบเพ่ือรับ
ประกาศนี ยบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันกลาง ) และตองเปนพนักงานวิทยุ
สมัครเลนข้ันกลางไมนอยกวา  ๑ ป (กรณีการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันสูง )” เพราะในตางประเทศสามารถเขามาสอบและ
พัฒนาตนเองไดตลอดเวลา ซึ่งการสอบเปนมาตรฐานในการวัดผลอยูแลว ส วน
ในภาคปฏิบัติจริงนักวิทยุสมัครเลนตองไปหาประสบการณกันเอง การ
กําหนดเวลาในคุณสมบัติอาจจะทําใหบางทานอาจจะมีศักยภาพท่ีจะเปน
พนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันสูงไดแตจะตองเสียโอกาสเพราะเง่ือนไขของเวลาท่ี
กําหนดไว ซึ่งเปนการกําหนดหลักเกณฑท่ีทําใหการเลื่อนข้ันทําไดย ากเกินไป ไม
สงผลตอการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเลน และเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ   

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากตองการใหพนักงานวิทยุสมัครเลนมีเวลาในการ
ฝกฝนทักษะและพัฒนาตนเองกอนท่ีจะทดสอบเพ่ือเลื่อนข้ันท่ีสูงข้ึนไป 

คุณอํานาจฯ (HS1IWX) / คุณนเรศฯ (จ.
ขอนแกน) / กลุมกาวสัมพันธ จ .บุรีรัมย / 
คุณจีรศักดิ์ฯ (E20TCM) / คุณสุพงษฯ 
(E21QEB) / สมาคมวิทยุสมัครเลนแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  / 
สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัดสุรินทร 
(HS3AS) / คุณพีรวิชฯ (HS7ZRF) / คุณ
นิคมฯ (HS3QQQ) / คุณพรสวรรคฯ (จ.
สุรินทร) / ชมรมวิทยุสื่อสารในยามฉุกเฉิน
สุราษฎรธานี  / สหพันธสมาคมวิทยุ
สมัครเลนควบคุมขายภาคใต / คุณนเรศฯ 
(จ.ขอนแกน ) / สมาคมวิทยุสมัครเลน
ปทุมธานี (HS1AP) / คุณสุพิชาญฯ 
(HS3LSE) / คุณภัสสิริฯ (HS3ANP) / 
สมาคมนักวิทยุสมัครเลนนครศรีธรรมราช 

๒.๒๐ เสนอใหมีการแกไขขอกําหนดจํานวนของผูเขารับการสอบ หรือการอบรม
และสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน (ภาคผนวก ๒ และ ๓) 
ดังน้ี 
กรณีการสอบฯ ยกเลิกการจํากัดจํานวนข้ันต่ํา และควรกําหนดเปนจํานวนสูงสุด
ของผูท่ีสมัครเขาสอบ ฯ โดยเนนมาตรฐานของผูจัดสอบและผูควบคุมก ารสอบ 
เน่ืองจากการกําหนดจํานวนข้ันต่ําไวจะทําใหตองใชเวลาในการรอผูสมัครใหครบ
จํานวนจึงจะสามารถขออนุญาตเปดสอบได และเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
กีดกันการจัดสอบของผูท่ีตองการเขาสอบฯ 
กรณีการอบรมและสอบฯ  

- แนวทางท่ี ๑ จํานวนผูเขารับการอบรมและสอบฯ ข้ันตน ต องไมนอยกวา 
๑๐๐ คน แตไมเกิน ๕๐๐ คน ครั้งละ ๑ รุน 

- แนวทางท่ี ๒ จํานวนผูเขารับการอบรมและสอบฯ ข้ันตน ตองไมนอยกวา 
๓๐๐ คน แตไมเกิน ๖๐๐ คน ครั้งละ ๑ - ๒ รุน ตามความสามารถของแตละ
องคกรท่ีเปนผูดําเนินการ 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน  เน่ืองจากตองการใหมีการเพ่ิมจํานวนของพนักงานวิทยุ
สมัครเลนในปริมาณท่ีเหมาะสม ลดปญหาในเรื่องของสถานท่ีท่ีใชดําเนินการ
จัดสอบ หรือจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ
สมัครเลนในพ้ืนท่ีตางๆ และเกิดความสะดวกในการบริหารจัดการของผูท่ี
ดําเนินการจัดสอบ หรือจัด อบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงาน
วิทยุสมัครเลน  

ประเสรฐิฯ (HS1BKS) ๒.๒๑ เสนอใหแกไขถอยคําขอกําหนดเก่ียวกับสถานีท่ีจัดสอบ หรือจัดอบรมและ
สอบฯ (ภาคผนวก ๒ และ ๓) เปนดังน้ี 

รับขอมูลไวเพ่ือพิจารณาดําเนินการกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 
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“ภาคทฤษฎี ตองเปนหองท่ีไมเปดโลง และพ้ืนท่ีหองไมนอยกวา ๒ ตารางเมตร
ตอผูเขาสอบหน่ึงคน โดยตองจัดเปนลักษณะหองเรียน (Class room) และมีโตะ
สําหรับเขียนหนังสือ และมีเจาหนาท่ีกํากับดูแลการสอบในสัดสวน ๑ คนตอผู
เขาสอบ ๒๐ คน”  

สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรม ราชูปถัมภ  / คุณนเรศฯ (จ .
ขอนแกน) / กลุมกาวสัมพันธ จ .บุรีรัมย / 
คุณสุพิชาญฯ (HS3LSE) / คุณภัสสิริฯ 
(HS3ANP) / คุณวีระวัธนฯ (HS7JJY) 

๒.๒๒ เสนอใหแกไขขอกําหนดวิธีการสอบฯ ข้ันกลาง (ภาคผนวก ๒) เปนดังน้ี 
ภาคทฤษฎี  ขอสอบจํานวน ๗๕ ขอ ขอละ ๑ คะแนน เวลาท่ีใ ชในการสอบ ๑ 
ช่ัวโมง ๓๐ นาที แบงเปน ๔ วิชา (ท่ีกําหนดในรางประกาศฯ เวลาท่ีใชสอบ ๑ 
ช่ัวโมง แบงเปน ๕ วิชา) โดยตัดวิชา "ความรูเก่ียวกับรหัสมอรส" ออก 
ภาคปฏิบัติ 

- สอบรับดวยหูรหัสมอรสเปนภาษาอังกฤษ จํานวนท่ีใชในการทดสอบ ๔๐ 
คํา กลุมคําละ ๐.๕ คะแนน 

- สอบรั บดวยหูรหัสมอรสเปนตัวเลข จํานวนคําท่ีใชในการทดสอบ ๑๐ 
กลุมคํา กลุมคําละ ๐.๕ คะแนน 

- ระยะเวลาในการทดสอบตองไมนอยกวาการสงกลุมคํามาตรฐาน คําวา 
"PARIS" ดวยความเร็ว ๘ คําตอนาที รวมกับกลุมคําเตรียมพรอม "VVV" 
ระยะเวลาในการทดสอบรหัสมอรสภาษาอังกฤษไมนอยกวา  ๕ นาที ๓๐ วินาที 
และรหัสมอรสตัวเลขไมนอยกวา ๑ นาที ๓๐ วินาที 

แกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ  แกไขในสวนของขอกําหนดวิธีการสอบเพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันกลาง เฉพาะการสอบภาคปฏิบัติ 
เปนดังน้ี 
“- สอบรับดวยหูรหัสมอรสเปนภาษาอังกฤษ จํานวนคําท่ีใชในการทดสอบ ๔๐ 
กลุมคํา ระยะเวลาในการทดสอบไมนอยกวาหานาทีครึ่ง กลุมคําละ ๑ คะแนน 
  - สอบรับดวยหูรหัสมอร สเปนตัวเลข จํานวนคําท่ีใชในการทดสอบ ๑๐ 
กลุมคํา ระยะเวลาในการทดสอบไมนอยกวาหน่ึงนาทีครึ่ง กลุมคําละ ๑ คะแนน 
  ท้ังน้ี ระยะเวลาท่ีใชในการทดสอบรับร หัสมอรส กําหนดโดยเทียบจาก
ความเร็วมาตรฐานในการสงคําวา “PARIS” รวมกับกลุมคําเตรียมพรอม 
“VVV”” 

คุณครรชิตฯ (HS1JC) ๒.๒๓ เสนอใหเพ่ิมเติมถอยคําขอกําหนด วิธีการสอบ ฯ ข้ันกลาง  ภาคปฏิบัติ 
(ภาคผนวก ๒) เปนดังน้ี 
“ (๑) สอบรับดวยหูรหัสมอร สเปนภาษาอังกฤษ  จํานวนคําท่ี ใชในการทดสอบ  
๔๐ คํา ระยะเวลาในการทดสอบหานาที จํานวนครั้งสูงสุดท่ีผิดได ๕ คํา หรือรับ
ไดอยางถูกตองตอเน่ืองเปนเวลา ๑ นาที  
  (๒) สอบรับดวยหูรหัสมอร สเปนตัวเลข จํานวนคําท่ีใชในการทดสอบ ๑๒ 
กลุมคํา ระยะเวลาในการทดสอบหน่ึงนาทีครึ่ง จํานวนครั้งสูงสุดท่ีผิดได  ๓ 
กลุมคํา” 
ท้ังน้ี โดยอางถึงการสอบรหัสมอรสของพนักงานวิทยุสมัครเลนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาท่ีกําหนดเชนน้ีไวดวย   

สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ  / คุณนเรศฯ (จ .
ขอนแกน) / กลุมกาวสัมพันธ จ .บุรีรัมย / 
คุณสุพิชาญฯ (HS3LSE) / คุณภัสสิริ ฯ 

๒.๒๔ เสนอใหแกไขขอกําหนด วิธีการสอบ ฯ ข้ันสูง (ภาคผนวก ๒) เปนดังน้ี  
“ขอสอบจํานวน ๑๐๐ ขอๆ ละ ๑ คะแนน เวลาสอบ ๑ ช่ัวโมง ๒ ช่ัวโมง โดย
แบงออกเปน ๔ วิชา” เพ่ือใหมีเวลาเพียงพอสําหรับการอานและพิจารณาหา
คําตอบท่ีไดผลลัพทท่ีดีและมีคุณภาพ 

แกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ  แกไขในสวนของขอกําหนดวิธีการสอบเพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันสูง เปนดังน้ี “ขอสอบจํานวน 
๑๐๐ ขอๆ ละ ๑ คะแนน เวลาสอบ ๒ ช่ัวโมง โดยแบงออกเปน ๔ วิชา” 
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(HS3ANP) / คุณวีระวัธนฯ (HS7JJY) 
สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัม ภ / คุณนเรศฯ (จ .
ขอนแกน) / กลุมกาวสัมพันธ จ .บุรีรัมย / 
คุณสุพิชาญฯ (HS3LSE) / คุณภัสสิริฯ 
(HS3ANP) / คุณวีระวัธนฯ (HS7JJY) / 
คุณสุพงษฯ (E21QEB)  

๒.๒๕ เสนอใหแกไขขอกําหนดเก่ียวกับเกณฑการสอบ (ภาคผนวก ๒) เปนดังน้ี 
" ๙.๖.๑ ผูท่ีผานเกณฑการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัคร 
เลนข้ันตน ตองไดคะแนนภาคทฤษฎี ไมนอยกวารอยละ ๖๐ ๗๐ 
  ๙.๖.๒ ผูท่ีผานเกณฑการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัคร 
เลนข้ันกลาง ตองไดคะแนนภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมกัน ไมนอยกวารอยละ 
๗๕ 

- ตองไดคะแนนภาคทฤษฎี ไมนอยกวารอยละ ๖๐ และ 
- สอบผานภาคปฏิบัติตามเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ ๙.๓ 

  ๙.๖.๓ ผูท่ีผานเกณฑการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัคร 
เลนข้ันสูง ตองไดคะแนนภาคทฤษฎี ไมนอยกวารอยละ ๗๕” 

แกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ  แกไขในสวนของขอกําหนดเก่ียวกับเกณฑกา ร
สอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันกลาง เปนดังน้ี “ผูท่ี
ผานเกณฑการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันกลาง
ตองไดคะแนนภาคทฤษฎี ไมนอยกวารอยละ ๖๐ และไดคะแนนภาค ปฏิบัติ 
ไมนอยกวารอยละ ๖๐”  

คุณสุพงษฯ (E21QEB) ๒.๒๖ เสนอใหแกไขรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการจัดอบรมและสอบฯ 
(ภาคผนวก ๓) เปนดังน้ี 
“ ๘.๑ คาดําเนินการจัดอบรมและสอบไมเกินคนละ  ๘๐๐  ๕๐๐  บาท  
ประกอบดวย 

๘.๑.๑ คาเชาสถานท่ีจัดอบรมและสอบ 
๘.๑.๒ คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการอบรมและสอบ”  

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน  เน่ืองจาก ขอกําหนดของรายละเอียดคาใชจายในการ
ดําเนินการจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน
ข้ันตนในรางประกาศฯ มีความเหมาะสมแลว เพราะไดมีการปรับลด
คาใชจายในสวนท่ีผูดําเนินการจัดอบรมและสอบฯ จะตองมีการนําสงให
สํานักงาน ก สทช. และปรับเพ่ิมคาดําเนินการจัดอบรมและสอบฯ (คาเชา
สถานท่ีและคาใชจายอ่ืนๆ) ซึ่งเมื่อภายหลังจากหักคาใชจายแลวจะเหลือเปน
รายรับท่ีมากข้ึนของผูดําเนินการจัดอบรมและสอบฯ เพ่ือท่ีจะนําไปดําเนิน
กิจกรรมตอไป 

สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ  / คุณนเรศฯ (จ .
ขอนแกน) / กลุมกาวสัมพันธ จ .บุรีรัมย / 
คุณสุพิชาญฯ (HS3LSE) / คุณภัสสิริฯ 
(HS3ANP) / คุณวีระวัธนฯ (HS7JJY) / 
คุณสุพงษฯ (E21QEB) 

๒.๒๗ เสนอใหแกไขขอกําหนดเก่ียวกับ เกณฑการอบรมและสอบฯ (ภาคผนวก 
๓) เปนดังน้ี 
“ผูท่ีผานเกณฑการอบรมและสอบเ พ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ
สมัครเลนข้ันตน ตองไดคะแนนภาคทฤษฎี ไมนอยกวารอยละ ๖๐ ๗๐” 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากขอกําหนดเก่ียวกับเกณฑการอบรมและสอบเพ่ือ
รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตนในรางประกาศฯ มีความ
เหมาะสมแลว แตสามารถปรับปรุงแบบทดสอบท่ีใชในการวัดผลใหมีความ
เขมขนข้ึนได 

คุณวิชญฯ (กรุงเทพฯ) ๒.๒๘ เสนอใหแกไขขอกําหนดเก่ียวกับ เกณฑการอบรมและสอบฯ (ภาคผนวก 
๓) ดังน้ี 

- ถาสอบในวันเดียวกับวันอบรม คะแนนผูผานการสอบตองไมนอยกวารอย
ละ ๗๕ 

- ถาไมไดสอบในวันเดียวกับวันอบรม คะแนนผูผานการสอบตองไมนอยกวา

พนักงานวิทยุสมัครเลน       หนา 7 จาก 8 

 



รอยละ ๗๐ 
- จัดอบรมทบทวนใหกับผูท่ีไดรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน

ข้ันตนจํานวน ๒ ครั้ง โดยจัดอบรมข้ึนอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ  / คุณนเรศฯ (จ .
ขอนแกน) / กลุมกาวสัมพันธ จ .บุรีรัมย / 
คุณสุพิชาญฯ (HS3LSE) / คุณภัสสิริฯ 
(HS3ANP) / คุณวีระวัธนฯ (HS7JJY) / 
คุณสุพงษฯ (E21QEB) 

๒.๒๙ เสนอใหเพ่ิมเติมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา “หนังสือรับรอง
จากสมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ” 
ในหลักเกณฑและ วิธีการ เทียบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน 
(ภาคผนวก ๔) เน่ืองจาก ตลอดระยะเวลาท่ีมีการเทียบประกาศนียบัตรมา
มากกวา ๒๐  ปน้ัน จะตองมีหนังสือรับรองจากสมาคมวิทยุสมัครเลนแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภดวยทุกครั้ง เพ่ือการกํากับดูแลกันเองของทาง
สมาคมฯ จะไดทร าบวามีนักวิทยุสมัครเลนใดบางท่ีใชงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การใชงานความถ่ีท่ีติดตอสื่อสารระดับนานาชาติ หากมีปญหาหรือไดรับการ
ติดตอประสานงานจากตางประเทศ สมาคมฯ จะไดทราบและมีขอมูล ดังน้ันการ
เทียบประกาศนียบัตรฯท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ จึงจําเปนตองใชหนั งสือ
รับรองจากสมาคมฯ 

รับขอมูล ไวเพ่ือ พิจารณากําหนดเปนแนวทางปฏิบัติตามความเหมาะสม
ตอไป 

ประเสรฐิฯ (HS1BKS) ๒.๓๐ เสนอใหเพ่ิมเติมขอกําหนดในหลักเกณฑและวิธีการเทียบประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเลน (ภาคผนวก ๔) เก่ียวกับการ กําหนดระยะเวลาการ
พิจารณาของสํานักงาน ก สทช . เพ่ือเปนกรอบในการทํางานของเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของ และเปนรายละเอียดท่ีผูยื่นคําขอจะตองรับทราบระยะเวลาการ
ดําเนินการ ดังน้ี “สํานักงานจะแจงผลใหทราบภายใน ๙๐ วัน ภายหลังจากวันท่ี
เอกสารครบถวนสมบูรณ” 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน  เน่ืองจาก สํานักงาน  กสทช . มีกรอบระยะเวลาในการ
ปฏิบัติเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานอยูแลว 

คุณจีรศักดิ์ฯ (E20TCM) ๒.๓๑ เสนอใหเพ่ิมเติมขอความในหลักเกณฑและวิธีการ เทียบประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเลน (ภาคผนวก ๔) เปนดังน้ี “คณะกรรมการมอบหมายให
สํานักงานเปนผูพิจารณา เทียบป ระกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน  และ
พิจารณาออกใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลนตามประกาศหลักเกณฑเก่ียวกับ
พนักงานวิทยุคมนาคมท่ีกําหนดไว ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาสามสิบวันทํา
การ” 

 

พนักงานวิทยุสมัครเลน       หนา 8 จาก 8 

 



 
บันทึกสรุปการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน ระหวางวันท่ี ๑ พฤศจิกายน – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

และการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ในวันเสารท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร 
 

หัวขอท่ี ๓ : สถานวิีทยุสมัครเลน และภาคผนวก ๕ แนบทายประกาศฯ 
ผูแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

คุณนเรศฯ (จ.ขอนแกน) ๓.๑ เสนอใหตัดถอยคําเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตใหตั้งสถานีวิ ทยุสมัครเลน  
(หมวด ๔) เปนดังน้ี “คณะกรรมการจะพิจารณาอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุสมัครเลน 
เฉพาะผูท่ีไดรับใบอนุญาต พนักงานวิทยุสมัครเลนแลวเทาน้ัน โดย ผูท่ีมีความ
ประสงคจะตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนน้ันตองแสดงรายละเอียดใหสํานักงานทราบ
วาเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีนํา มาใชงานในสถานีวิทยุสมัครเลนดังกลาวเปนเครื่อง
วิทยุคมนาคมท่ีชอบดวยกฎหมาย” เพราะในอนาคตสถานีวิทยุสมัครเลนน้ันอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่ง นํามา ใช งานทดแทนเครื่องวิทยุ
คมนาคมเดิม 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน  เน่ืองจาก เปนขอกําหนดสําหรับเป นขอมูลประกอบการ
พิจารณาตั้งสถานีวิทยุสมัครเลน ท่ีตองการใหพนักงานวิทยุสมัครเลนแสดง
รายละเอียดเพ่ือสํานักงาน กสทช . จะไดทราบวาการขอตั้งสถานีวิทยุ
สมัครเลนมีการนําเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งไมไดมีการ
ระบุรายละเอียดของเครื่องวิทยุคมนาคมลงในใ บอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม 

คุณนเรศฯ (จ.ขอนแกน ) / ชมรมวิทยุ
สมัครเลนมิตรภาพภูลังกา / คุณฉัตรชัยฯ 
(จ.เลย) 

๓.๒ เสนอใหเพ่ิมเติมถอยคําเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุ
สมัครเลน (หมวด ๔) โดยอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุสมัคเลนประเภทประจําท่ีหรือ
เคลื่อน ท่ี ในสถานท่ีหรือในยานพาหนะของผูอ่ืนได แตตองไดรับความยินยอม
จากผูเปนเจาของ  

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากเน้ือหาตามรางประกาศฯ มีความเหมาะสมและ
ครอบคลุมคุณสมบัติดังกลาวแลว ท้ังน้ี มีการดําเนินการอยูแลวตามขอเสนอ 
ซึ่งกําหนดไวในประกาศหลักเกณฑการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 

สมาคมนักวิทยุสมัครเลนนครศรีธรรมราช  
/ ชมรมวิทยุสมัครเลนมิตรภาพภูลังกา  / 
คุณพรสุรียฯ (HS1QEB) 

๓.๓ เสนอใหแกไขขอกําหนดการอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย 
โดยใหมีการตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายไดจังหวัดละ  ๑ แหง และรับรอง
ใหเปนสถานีแมขายหลักประจําจังหวัด และใชวิธีการจัดตั้งเปนสถานีสาขาเพ่ือ
เหมาะสมกับภูมิประเทศในบางจังหวัด 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากเน้ือหาตามรางประกาศฯ มีความเหมาะสมและ
ครอบคลุมคุณสมบัติดังกลาวแลว ซึ่งการพิจารณาเพ่ิม สถานีวิทยุสมัครเลน
ควบคุมขายประจําจังหวัด  กสทช . มีอํานาจในการ พิจารณาตามความ
จําเปนและความเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ีอยูแลว 

สมาคมนักวิทยุสมัครเลนนครศรีธรรมราช ๓.๔ เสนอใหแกขอกําหนด “ผูท่ียังไมไดรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลน 
สามารถทดลองออกอากาศโดยใชสถานี วิทยุสมัครเลนควบคุมขาย สถานีวิทยุ
ขององคกรวิทยุสมัครเลน (Club station) และสถานีวิทยุสมัครเลนสําหรับ
กิจกรรมพิเศษ (Special event station) โดยใชสัญญาณเรียกขานของสถานี
วิทยุสมัครเลนน้ัน  เพ่ือวัตถุประสงคในการฝกฝนตนเอง และตองอยูภายใตการ
กํากับดูแลจากผูไ ดรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลนเทาน้ัน ” เน่ืองจาก
อาจจะขัดแยงกับขอหามสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลนในหมวด ๙ และคุณธรรม 
จริยธรรม และขอพึงปฏิบัติของพนักงานวิทยุสมัครเลนในหมวด ๑๐ 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากเน้ือหาตามรางประกาศฯ มีความเหมาะสมและ
ครอบคลุมคุณสมบัติดังกลาวแลว โดยถือเปนความรับผิดชอบของเจาของ
สถานีท่ีดูแลการใชงาน และเพ่ือเปนการสงเสริมใหเกิดการ พัฒนาทักษะของ
ผูท่ีตองการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลน 

สถานีวิทยุสมัครเลน     หนา 1 จาก 7 

 



คุณณัฐพรฯ (E22ICQ) ๓.๕ เสนอใหแกไขถอยคําเก่ียวกับการอนุญาตใหสามารถทดลองออกอา กาศ 
เปนดังน้ี “ผูท่ียังไมไดรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลน  ผูท่ีไมมี
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน หรือผูท่ีมีประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ
สมัครเลน  สามารถทดลองออกอากาศโดยใชสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย 
สถานีวิทยุขององคกรวิทยุสมัครเลน (Club station) และสถานีวิทยุสมัครเลน
สําหรับกิจกรรมพิเศษ (Special event station) โดยใชสัญญาณเรียกขานของ
สถานีวิทยุสมัครเลนน้ัน เพ่ือวัตถุประสงคในการฝกฝนตนเอง และตองอยูภายใต
การกํากับดูแลจากผูไดรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลนเทาน้ัน”  

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากเน้ือหาตามรางประกาศฯ มีความเหมาะสมและ
ครอบคลุมคุณสมบัติดังกลาวแลว ท้ังน้ี เปนการ สงเสริมใหเกิดการ พัฒนา
ทักษะของผูท่ีตองการเปน พนักงาน วิทยุสมัครเลน  โดย ผูท่ียังไมไดรับ
ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลน  หมายถึง ผูท่ีไดรับและยังไมได รับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน 

คุณสุพงษฯ (E21QEB) ๓.๖ เสนอใหยกเลิกขอกําหนดและหลักเกณฑการตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุม
ขาย เพราะกิจการวิทยุสมัครเลนสากลไมมีความจําเปนใดๆ ท่ีตองมีสถานีวิทยุ
สมัครเลนควบคุมขาย อีกท้ังสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย ท่ีมีในปจจุบันสวน
ใหญเปนผูท่ีไดรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตน แตถาในกรณีท่ีสถานี
วิทยุขององคกรวิทยุสมัครเลนเปนผูท่ีไดรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ัน
สูงกวา อาจจะทําใหเกิดปญหาอุปสรรคในการกํากับดูแลของสถานีวิทยุ
สมัครเลนควบคุมขายในพ้ืนท่ี  

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน  เน่ืองจากตองการใหมีการกํากับดูแลกันเองของพนักงาน
วิทยุสมัครเลนในพ้ืนท่ี และสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันและกระบวนการมี
สวนรวมของพนักงานวิทยุสมัครเลนเพ่ือใหองคกรวิทยุสมัครเลนมีความ
เขมแข็ง 

คุณณัฐพรฯ (E22ICQ) ๓.๗ เสนอใหกําหนดเพ่ิมเติมคุณสมบัติของพนักงานวิทยุสมัครเลนท่ีทําหนาท่ี
เฝาฟงและรายงานการใชคลื่นความถ่ีท่ีกําหนดในอํานาจหนาท่ีของสถานีวิทยุ
สมัครเลนควบคุมขาย โดยจะตองเปนพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันกลางเปนอยาง
นอย เพราะจะไดสามารถเฝาฟงความถ่ีในยานอ่ืนๆ  นอกเหนือจากความถ่ียาน 
VHF 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเน้ือหาท่ีครอบคลุม
และเหมาะสมแลว 

คุณประเสริฐฯ (HS1BKS) ๓.๘ เสนอใหแกไขถอยคําการกําหนดอํานาจหนาท่ีของสถานีวิทยุสมัครเลน
ควบคุมขาย (ภาคผนวก ๕) เปนดังน้ี “๑.๑.๓ จัดตั้งกรรมการในดานตางๆ  มี
การมอบหมายหนาท่ีกรรมการใหมีความรับผิดชอบในดานตางๆ  ดังน้ี” ซึ่งเปน
การกําหนดในลักษณะของขอเสนอแนะ 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเน้ือหาท่ีครอบคลุม
และเหมาะสมแลว 

๓.๙ เสนอใหเพ่ิมเติมถ อยคําการกําหนดอํานาจหนาท่ีของสถานีวิทยุสมัครเลน
ควบคุมขาย เก่ียวกับการจัดสงขอมูลการดําเนินงานของสมาคมฯ ใหสํานักงาน 
(ภาคผนวก ๕ ขอ ๑.๑.๙) เปนดังน้ี “จัดสงขอมูลการดําเนินงานของสถานีวิทยุ
สมัครเลนควบคุมขายใหสํานักงานภายใน ๑๘๐ วัน หลังสิ้นปปฏิทิน ดังน้ี” 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเน้ือหาท่ีครอบคลุม
และเหมาะสมแลว 

๓.๑๐ เสนอใหกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีสมาคมนักวิทยุสมัครเลนท่ีทําหนาท่ี
บริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย ไมดําเนินการจัดทํารายงานกิจกรรม
ประจําปและไมจัดสงใ หสํานักงาน กสทช . ตามท่ีกําหนดไวในรางประกาศฯ 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเน้ือหาท่ีครอบคลุม
และเหมาะสมแลว 

สถานีวิทยุสมัครเลน     หนา 2 จาก 7 

 



(ภาคผนวก ๕ ขอ ๑.๑.๙) 
คุณฉัตรชัยฯ (จ.เลย) ๓.๑๑ เสนอใหมีการกําหนดวัตถุประสงคของสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายกับ

สถานีวิทยุสมัครเลนประเภททวนสัญญาณใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเน้ือหาท่ีครอบคลุม
และเหมาะสมแลว 

สมาคมนักวิทยุสมัครเลนนครศรีธรรมราช  
/ สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ  / สมาคมวิทยุ
สมัครเลนจังหวัดสุรินทร (HS3AS) / คุณ
พีรวิชฯ ( HS7 ZRF) / คุณนิคมฯ 
(HS3QQQ) / คุณพรสวรรคฯ (จ.สุรินทร) 
/ ชมรมวิทยุสื่อสารในยามฉุกเฉินสุราษฎร
ธานี / คุณนเรศฯ (จ.ขอนแกน ) / ชมรม
วิทยุสมัครเลนจังหวัดเพชรบุรี  / สมาคม
วิทยุสมัครเลนปทุมธานี (HS1AP) / คุณ
สุพิชาญฯ ( HS3 LSE) / คุณภัสสิริฯ 
( HS3 ANP) / สหพันธสมาคมวิทยุ
สมัครเลนควบคุมขายภาคใต  / คุณ
อนุศิษฎฯ (จ.ปทุมธานี ) / สมาคมวิทยุ
สมัครเลนจังหวัดลําปาง  / ประเสรฐิฯ 
(HS1BKS) 

๓.๑๒ เสนอใหแกไขขอกําหนดของอํานาจหนาท่ีของสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุม
ขายในกรณี จัดใหมีการเฝาฟงชองความถ่ี ๑๔๕.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ ตลอด ๒๔ 
ช่ัวโมง (ภาคผนวก ๕ ขอ ๑.๑.๑๐) เน่ืองจากจะสงผลใหเกิดภาระกับสถานีวิทยุ
สมัครเลนควบคุมขายไมวาจะเปนคาใชจายและบุคลากร โดยมีแนวทางดังน้ี 

แนวทางท่ี ๑ เฝาฟงชองความถ่ี ๑๔๕.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
โดยใชวิธีการกําหนดใหสมาคมทําแผนดําเนินการแลว กสทช . สนับสนุน
งบประมาณใหกับสมาคมฯ 

แนวทางท่ี ๒ จัดใหมีการเฝาฟงชองความถ่ี ๑๔๕.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ ตลอด 
๒๔ ช่ัวโมง เฉพาะกรณีภัยพิบัติหรือประกาศเปนพ้ืนท่ีภัยพิบัติ จนกวาจะเขาสู
สภาวะปกติ หรือกําหนดใหเปนการ ติดตอสื่อสารชองทางหน่ึงทางใดตลอด ๒๔ 
ช่ัวโมง โดยใหสมาคมฯ แจงช่ือและวิธีการติดตอแบบเดียวกับประกาศ กสทช . 
เรื่อง ภัยพิบัติดานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน ซึ่งเปนสิ่งท่ีสามารถกระทํา
ไดโดยไมกระทบกระเทือนตอผูปฏิบัติ 

แนวทางท่ี ๓ จัดใหมีการเฝาฟงชองความ ถ่ี ๑๔๕.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ ตลอด 
๒๔ ช่ัวโมง โดย กสทช. ตองจัดใหมีการฝกอบรมเน็ทคอนโทรลประจําสถานีของ
สมาคมฯ ท่ีทําหนาท่ีสถานีวิทยุ สมัครเลนควบคุมขายในเขตพ้ืนท่ีน้ันๆ และเปน
ผูรับผิดชอบจายคาตอบแทนใหกับเน็ทคอนโทรลประจําสถานีน้ัน 

แนวทางท่ี ๔ แกไขถอยคําเปนดัง น้ี “จัดใหมีการเฝาฟงชองความถ่ี 
๑๔๕.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ จัดใหมีผูแทนสามารถประสานงานกับสํานักงานในกรณี
ท่ีจําเปนไดตลอด ๒๔ ช่ัวโมง”  

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเน้ือหาท่ีครอบคลุม
และเหมาะสมแลว 

คุณครรชิตฯ (HS1JC) ๓.๑๓ เสนอใหปรับลดขอกําหนดเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของสถานีวิทยุสมัครเลน
ควบคุมขายในรางประกาศฯ หรือหากยังคงขอกําหนดไว กสทช . จะตองมีการ
สนับสนุนงบประมาณใหกับสมาคมฯ ท่ีทําหนาท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเลน
ควบคุมขายในพ้ืนท่ีตางๆ  เพ่ือดําเนินกิจกรรม ท้ังน้ี กิจการวิทยุสมัครเลนไมใช
ราชการ ไมมีความจําเปนตองจางเน็ ทคอนโทรล ใหเปนอาสาสมัคร หรือเฝาฟง
ชองความถ่ีทวนสัญญาณ ควรใหพนักงานวิทยุสมัครเลนเฝาฟงกันเอง 
   

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเน้ือหาท่ีครอบคลุม
และเหมาะสมแลว 

สถานีวิทยุสมัครเลน     หนา 3 จาก 7 

 



คุณฉัตรชัยฯ (จ . เลย ) / สมาคมวิทยุ
สมัครเลนจังหวัดสุรินทร (HS3AS) / คุณ
พีรวิชฯ ( HS7 ZRF) / คุณนิคมฯ 
(HS3QQQ) / คุณพรสวรรคฯ (จ.สุรินทร) 
/ ชมรมวิทยุสื่อสารในยามฉุกเฉินสุราษฎร
ธานี / คุณนเรศฯ (จ.ขอนแกน ) / ชมรม
วิทยุสมัครเลนจังหวัดเพชรบุรี  / สมาคม
วิทยุสมัครเ ลนปทุมธานี (HS1AP) / คุณ
สุพิชาญฯ ( HS3 LSE) / คุณภัสสิริฯ 
( HS3 ANP) / สหพันธสมาคมวิทยุ
สมัครเลนควบคุมขายภาคใต  / คุณ
ประเสรฐิฯ (HS1BKS) 

๓.๑๔ เสนอใหแกไขขอกําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติและการกําหนดขอบังคับของ
สมาคมฯ ท่ีทําหนาท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย (ภาคผนวก ๕ ขอ 
๑.๒) ท่ีรางประกาศฯ กําหนดให “นายกสมาคมนักวิทยุสมัครเลนมีวาระการ
ดํารงตําแหนง  ๒ ป นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งจากนายทะเบียน ซึ่งเมื่อพน
จากตําแหนงตามวาระใหอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งข้ึนใหมจาก
นายทะเบียน และดํารงตําแหนงไดไมเกิน ๒ วาระติดตอกัน” เปนดังน้ี 

แนวทางท่ี ๑ นายสมาคมนักวิทยุสมัครเลน ควรมีวาระการดํารงตําแหนง ๓ 
ป และไมเกิน ๒ วาระตอกัน 

แนวทางท่ี ๒ ไมกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของนายกสมาคมฯ ควรเปด
กวางใหสมาชิกของสมาคมฯ ไดใชสิทธ์ิและมติของเขาเองเพ่ือกําหนดการทํางาน
และอนาคตของสมาคมท่ีเขามีสวนรวม  เน่ืองจากการช้ีวัดการทํางานก็จะมีการ
ประเมินอยูตลอดเวลา ซึ่งเห็นวาไมจําเปน และท่ีสําคัญระเบียบขอบังคับของ
สมาคมฯ ก็อิงกับกฎหมายแพงและพาณิชยอยูแลว และไมเห็นวามีการกําหนด
วาระไวตรงน้ัน จะเห็นแตเปนการกําหนดข้ึนมาเองโดยไมกําหนดในลักษณะเปน
การบังคับ 

แนวทางท่ี ๓ นายกสมาคมฯ ท่ีทําหนาท่ีสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย มี
วาระการดํารงตําแหนง ๒ ป นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งจากนายทะเบียน ซึ่ง
เมื่อพนจากตําแหนงตามวาระใหอยูในตําแหนงจนกวาจะมีการเลือกตั้งข้ึนใหม
จากนายทะเบียน โดยไมมีวาระในการดํารงตําแหนง 

แนวทางท่ี ๔ นายกสมาคมนักวิทยุสมัครเลนมีวาระการดํารงตําแหนง  ๒ ป 
นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งจากนายทะเบียน ซึ่งเมื่อพนจากตําแหนงตามวาระ
ใหอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งข้ึนใหมจากนายทะเบียน และดํารง
ตําแหนงไดไมเกิน ๒ วาระติดตอกัน เวนแตไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิกเกิน ๒ 
ใน ๓ ของผูท่ีมารวมประชุมและมีจํานวนเปนองคประชุมตามระเบียบขอบังคับ
ของสมาคม หรือเปนกรรมการขององคกรวิทยุสมัครเลนระดับนานาชาติ ท้ังน้ี 
เพ่ือใหนายกสมาคมท่ีมีความสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดตอเน่ือง และใ ชหลักการ
เดียวกับสมาคมกีฬาภายใตการกํากับของการกีฬาแหงประเทศไทย  

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเน้ือหาท่ีครอบคลุม
และเหมาะสมแลว 

ชมรมพนักงานวิทยุสมัครเลน HAM-CU ๓.๑๕ เสนอใหแกไขขอกําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติและการกําหนดข อบังคับของ
สมาคมฯ ท่ีทําหนาท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย (ภาคผนวก ๕ ขอ 
๑.๒) ท่ีจะตองกําหนดเง่ือนไขท่ีไมเปนการปดก้ันการสมัครเปนสมาชิกของ
สมาคมฯ ของพนักงานวิทยุสมัครเลน โดยให กสทช. เปนผูกําหนดรายละเอียด

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเน้ือหาท่ีครอบคลุม
และเหมาะสมแลว 

สถานีวิทยุสมัครเลน     หนา 4 จาก 7 

 



ของเง่ือนไขเอง  
สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ  / คุณนเรศฯ (จ .
ขอนแกน ) / คุณสุพิชาญฯ (HS3LSE) / 
คุณภัสสิริฯ (HS3ANP) / สมาคมวิทยุ
สมัครเลนจังหวัดลําปาง 

๓.๑๖ เสนอให ตัดคําวา “มีกําลังสงไมเกิน ๑๐๐  วัตต” ท่ีกําหนดใหใชงาน
สําหรับสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย (ภาคผนวก ๕ ขอ ๑.๓.๙) และควรไป
กําหนดไวในคุณลักษณะทางเทคนิคตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

แกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ แกไขในสวนของถอยคําของขอกําหนดเก่ียวกับ
คุณสมบัติของสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย  โดยตัดคําวา “มีกําลังสงไม
เกิน ๑๐๐ วัตต” ตามความเห็นของผูเสนอแนะ 

สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัดสุรินทร 
(HS3AS) / คุณพีรวิชฯ (HS7ZRF) / คุณ
นิคมฯ (HS3QQQ) / คุณพรสวรรคฯ (จ.
สุรินทร) / ชมรมวิทยุสื่อสารในยามฉุกเฉิน
สุราษฎรธานี / คุณนเรศฯ (จ.ขอนแกน) / 
ชมรมวิทยุสมัครเลนจังหวัดเพชรบุรี  / 
สมาคมวิทยุสมัครเลนปทุมธานี (HS1AP) 
/ คุณสุพิชาญฯ (HS3LSE) / คุณภัสสิริฯ 
(HS3ANP) / คุณนเรศฯ (จ.ขอนแกน) 

๓.๑๗ เสนอใหเพ่ิมเติมขอกําหนดใหสถานีวิทยุขององคกรวิทยุสมัครเลน (Club 
station) มีระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือเปนการประเมินการทํางานและ
ติดตามผลวา เมื่อไดรับอนุญาตมาแลว มีการดําเนินการตามวัตถุประสงคตามท่ี
ขออนุญาต หรือไม และท่ีสําคัญจะเปนการกําหนดกรอบเวลาท่ีชัดเจนในการ
พิจารณาวา  Club station ท่ีไดรับอนุญาตสมควรท่ีจะไดตออายุตอไปหรือไม 
เพราะการดําเนินการจะตองเนนท่ีคุณภาพมิใชปริมาณ โดยมีแนวทางดังน้ี 

แนวทางท่ี ๑ กําหนดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม ๑ ป 
แนวทางท่ี ๒ กําหนดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม ๕ ป 

แกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ  แกไขในสวนของระยะเวลาในการอนุญาตให
สถานีวิทยุขององคกรวิทยุสมัครเลน (Club station) ดําเนินกิจกรรม โดยมี
ระยะเวลา ๑ ป เพ่ือเปนการประเมินการทํางานและติดตามผลวาดําเนิน
กิจกรรมตามวัตถุประสงคของกิจการวิทยุสมัครเลนและวัตถุประสงคท่ีขอ
อนุญาตหรือไม 

คุณอารยะฯ (HS3RCD) / คุณณัฐพรฯ 
(E22ICQ) 

๓.๑๘ เสนอใหตัดขอกําหนดเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของสถานีวิทยุขององคกรวิทยุ

สมัครเลน (ภาคผนวก ๕ ขอ ๒.๑) ท่ีกําหนดให  “การใชคลื่นความถ่ีในการ
ดําเนินกิจกรรม จะตองแจงใหสมาคมนักวิทยุสมัครเลนท่ีทําหนาท่ีบริหารสถานี
วิทยุสมัครเลนควบคุมขายในพ้ืนท่ี ทราบกอนดําเนินการทุกครั้ง ” เน่ืองจากใน
ปจจุบันสมาคมฯ ท่ีทําหนาท่ีสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายในบางพ้ืนท่ี ไมไดมี
การเฝาฟงในชองความถ่ีวิทยุตลอดเวลา  หรือในบางครั้งเปนการรวมตัวของนัก
วิทยุสมัครเลนท่ีอาศัยอยูคนละพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินกิจกรรมรวมกัน จะเปนการยาก
ตอการแจงใหสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายทราบกอนทุกครั้ง 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเน้ือหาท่ีครอบคลุม
และเหมาะสมแลว สําหรับ กรณีการไมปฏิบัติหนาท่ีของสมาคมฯ ท่ีบริหาร
สถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย กสทช . มีอํานาจในการพิจารณาเพิกถอน
การทําหนาท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย หากสมาคมฯ ดังกลาว
ไมดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  

สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ  / คุณนเรศฯ (จ .
ขอนแกน ) / คุณสุพิชาญฯ (HS3LSE) / 
คุณภัสสิริฯ (HS3ANP) 

๓.๑๙ เสนอใหเพ่ิมเติมขอกําหนดเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการตั้งสถานีวิทยุ
ขององคกรวิทยุสมัครเลน (ภาคผนวก ๕ ขอ ๒.๒) โดยนอกจากจะตองไดรับการ
รับรองจากสมาคมฯ ท่ีทําหนาท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายในพ้ืนท่ี
แลว ควรเพ่ิมเติมสมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
ดวย เน่ืองดวยการตั้งสถานี Club station อาจมีท้ังข้ันตน ข้ันกลางและข้ันสูง ท่ี
สามารถใชงานติดตอสื่อสารกับตางประเทศได เพ่ือการกํากับดูแลกันเองสมาคม
วิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  ควรจะตองไดรับทราบ
ขอมูลของการตั้งสถานีดังกลาว   

รับขอมูลไวเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน กสทช . โดย
ใชวิธีการแจงขอมูลการตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนให สมาคมวิทยุสมัครเลนแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ทราบ ภายหลังจากท่ีมีการพิจารณา
อนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุขององคกรวิทยุสมัครเลน (Club station) แลว  

สถานีวิทยุสมัครเลน     หนา 5 จาก 7 

 



ประเสรฐิฯ (HS1BKS) ๓.๒๐ เสนอใหเพ่ิมเติมขอกําหนดในการยื่น หนังสือคําขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุ
ขององคกรวิทยุสมัครเลน (ภาคผนวก ๕ ขอ ๒.๒.๔) ใหผูท่ีประสงคจะตั้งสถานี
ดังกลาวยื่นหนังสือคําขอไดท่ีสํานักงาน กสทช. สวนกลาง หรือสวนภูมิภาค เพ่ือ
เปนการอํานวยความสะดวกและสรางการมีสวนรวมของสํานักงาน กสทช . 
ภูมิภาค  

รับขอมูล ไว เพ่ือ พิจารณา ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน กสทช . 
ตอไป 

สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ  / คุณนเรศฯ (จ .
ขอนแกน ) / คุณสุพิชาญฯ (HS3LSE) / 
คุณภัสสิริฯ (HS3ANP) 

๓.๒๑ เสนอใหเพ่ิมเติมขอกําหนดเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการตั้งสถานีวิทยุ
สมัครเลนสําหรับกิจกรรมพิเศษ (ภาคผนวก ๕ ขอ ๓.๑) ในกรณีการตั้งสถานี
วิทยุสมัครเลนสําหรับกิจกรรมพิเศษข้ันกลางและข้ันสูง จะตองแจงให สมาคม
วิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภรับทราบ เพ่ือเปนขอมูลใน
การกํากับดูแลสําหรับการติดตอสื่อสารระหวางประเทศ 

รับขอมลูไวเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน กสทช . โดย
ใชวิธีการแจงขอมูลการตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนให สมาคมวิทยุสมัครเลนแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ทราบ ภายหลังจากท่ีมีการพิจารณา
อนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนสําหรับกิจกรรมพิเศษ แลว 

สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ  / สมาคมวิทยุ
สมัครเลนจังหวัดสุรินทร (HS3AS) / คุณ
พีรวิชฯ ( HS7 ZRF) / คุณนิคมฯ 
(HS3QQQ) / คุณพรสวรรคฯ (จ.สุรินทร) 
/ ชมรมวิทยุสื่อสารในยามฉุกเฉินสุราษฎร
ธานี / คุณนเรศฯ (จ.ขอนแกน ) / ชมรม
วิทยุสมัครเลนจังหวัดเพชรบุรี  / สมาคม
วิทยุสมัครเลนปทุมธานี (HS1AP) / คุณ
สุพิชาญฯ ( HS3 LSE) / คุณภัสสิริฯ 
(HS3ANP) / สมาคมวิทยุสมัครเลน
จังหวัดลําปาง / คุณณัฐพรฯ (E22ICQ)  

๓.๒๒ เสนอใหตัดคําวา “มีกําลังสงไมเกิน ๓๐ วัตต” ท่ีกําหนดใหใชงานสําหรับ
สถานีวิทยุสมัครเลนประเภททวนสัญญาณ  (ภาคผนวก ๕ ขอ ๔.๖) และควรไป
กําหนดไวในคุณลักษณะทางเทคนิคตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

แกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ แกไขในสวนของถอยคําของขอกําหนดเก่ียวกับ
คุณสมบัติของสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย  โดยตัดคําวา “มีกําลังสงไม
เกิน ๓๐ วัตต” ตามความเห็นของผูเสนอแนะ 

๓.๒๓ เสนอใหแกไขขอกําหนดการใชงานสถานีวิทยุสมัครเลนประเภททวน
สัญญาณ (ภาคผนวก ๕ ขอ ๔.๑๑) เปนดังน้ี “ใหใชสถานีวิทยุสมัครเลนประเภท
ทวนสัญญาณ (Repeater) สําหรับการติดตอสื่อสารประเภทเสียง เทาน้ัน ระบบ
อนาล็อกและดิจิตอล หรือการติดตอสื่อสารประเภทอ่ืนตามท่ีคณะกร รมการ
กําหนด แลวแตกรณ”ี 

แกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ 
๑)  ตัดถอยคําใน ขอ ๔.๑๑  (ภาคผนวก ๕) “ใหใชสถานีวิทยุสมัครเลน

ประเภททวนสัญญาณ (Repeater) สําหรับการติดตอสื่อสารประเภท
เสียง เทาน้ัน ” ออกท้ังหมด เพ่ือไมใหเปนการจํากัดเฉพาะการ
ติดตอสื่อสารประเภทเสียงเพียงอยางเดียว 

๒)  กําหนดใหมีการ ยกเลิกประกาศ กทช . เรื่อง การทํา นําเขาเครื่องวิทยุ
คมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเลน เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหมีการใชงาน
ระบบ DTMF 

๓.๒๔ เสนอใหเพ่ิมเติมขอกําหนดการใชงานสถานีวิทยุสมัครเลนประเภททวน
สัญญาณ โดยอนุญาตใหนําเทคโนโลยี CTCSS มาใชสําหรับ การเปดใชงาน
สถานีทวนสัญญาณ เพ่ือปองกันการรบกวนจากสัญญาณไมพึงประสงค สัญญาณ
รบกวนอ่ืน  รวมถึงการรบกวนระหวางสถานีทวนสัญญาณท่ีใชคูความถ่ีเดียวกัน 
และอนุญาตใหนําระบบ DTMF มาใช เพ่ือการควบคุมสถานีทวนสัญญาณ 

คุณนเรศฯ (จ.ขอนแกน) ๓.๒๕ เสนอใหเพ่ิม เติมขอกําหนดให สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ สามารถตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนประเภททวนสัญญาณได 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน  เน่ืองจาก สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ  สามารถขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนประเภททวน
สัญญาณโดยประสานความรวมมือรวมกับสมาคมฯ ท่ีทําหนาท่ีบริหารสถานี
วิทยุสมัครเลนควบคุมขายในพ้ืนท่ีได 

ชมรมพนักงานวิทยุสมัครเลน HAM-CU ๓.๒๖ เสนอใหเพ่ิมเติมหลักเกณฑและวิธีการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเลน
เช่ือมโยงผานเครือขายสาธารณะ (ภาคผนวก ๕ ขอ ๕) โดยไมตองขออนุญาต
หรือยื่นคําขอตอสมาคมฯ ท่ีทําหนาท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายใน

แกไขเพ่ิมเติมร างประกาศฯ  เพ่ิมเติมถอยคําในสวนของหลักเกณฑและ
วิธีการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนเช่ือมโยงผานเครือขายสาธารณะ 
(ภาคผนวก ๕ ขอ ๕) โดยเปนการกําหนดใหสํานักงาน กสทช. ใชวิธีการแจง

สถานีวิทยุสมัครเลน     หนา 6 จาก 7 

 



พ้ืนท่ีน้ันๆ เน่ืองจากใน บาง พ้ืนท่ีมักมีความขัดแยงกันของนักวิทยุสมัครเลน 
ดังน้ัน การตัดสินใจอนุญาตตางๆ อาจใชความรูสึกสวนตัว ไมมีมาตรฐาน ไมใช
เหตุผล 

ขอมูลการตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนเช่ือมโยงผานเครือขายสาธารณะ ให
สมาคมฯ ท่ีทํา หนาท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายในพ้ืนท่ีทราบ
เพ่ือเปนขอมูลในการกํากับดูแล ภายหลังจากท่ีสํานักงาน กสทช . รับคําขอ
แจงความประสงคในการตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนเช่ือมโยงผานเครือขาย
สาธารณะ แลว 

สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ  / สมา คมวิทยุ
สมัครเลนจังหวัดสุรินทร (HS3AS) / คุณ
พีรวิชฯ ( HS7 ZRF) / คุณนิคมฯ 
(HS3QQQ) / คุณพรสวรรคฯ (จ.สุรินทร) 
/ ชมรมวิทยุสื่อสารในยามฉุกเฉินสุราษฎร
ธานี / คุณนเรศฯ (จ.ขอนแกน ) / ชมรม
วิทยุสมัครเลนจังหวัดเพชรบุรี  / สมาคม
วิทยุสมัครเลนปทุมธานี (HS1AP) / คุณ
สุ พิชาญฯ ( HS3 LSE) / คุณภัสสิริฯ 
(HS3ANP) 

๓.๒๗ เสนอใหเพ่ิมเติมหลักเกณฑและวิธีการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเลน
เช่ือมโยงผานเครือขายสาธารณะ (ภาคผนวก ๕ ขอ ๕) โดยตองมีหนังสือรับรอง
จากสมาคมฯ ท่ีทําหนาท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายในพ้ืนท่ีน้ันๆ 
เพ่ือเปนเอกสารประกอบ ในการยื่นคําขออนุญาต เน่ืองจาก ตองคํานึงถึงการมี
สวนรวมขององคกรในพ้ืนท่ีเปนหลัก เพราะอยูภายใน พ้ืนท่ีรับผิดชอบ และ
สามารถใหขอมูลเพ่ือนําไปแกปญหาไดในกรณีเกิดการรบกวนหรือกรณีอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ  

สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ 

๓.๒๘ เสนอใหเพ่ิมเติมขอกําหนดใน การตั้งสถานีวิทยุสมัครเลน เช่ือมโยงผาน
เครือขายสาธารณะ (ภาคผนวก ๕ ขอ ๕) ตองไดรับใบอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม ซึ่งใบอนุญาตดังกลาวมีอายุ ๑ ป และ กสทช . กําหนดสัญญาณเรียก
ขานใหสถานีดังกลาว 

คุณแดงฯ (VRA) / คุณพรสุรียฯ (HS1QEB) ๓.๒๙ เสนอใหมีการ กําหนดหลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลเก่ียวกับสถานี
วิทยุสมัครเลนเช่ือมโยงเครือขายสาธารณะใหชัดเจน ตองมีการพิจารณาออก
ใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมใหกับผูท่ีจะดําเนินการตั้งสถานีวิทยุสมัครเลน
เช่ือมโยงเครือขายสาธารณะ โดย กสทช. 

สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ  / คุณนเรศฯ (จ .
ขอนแกน) / คุณสุพิชาญฯ (HS3LSE) / คุณ
ภัสสิริฯ (HS3ANP) 

๓.๓๐ เสนอใหเพ่ิมเติมขอกําหนดเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการตั้งสถา นีวิทยุ
สมัครเลนประเภทใหสัญญาณ (Beacon) โดยตองไดรับใบอนุญาต ให
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ซึ่งใบอนุญาตดังกลาวมีอายุ ๑ ป และ กสทช . กําหนด
สัญญาณเรียกขานใหสถานีดังกลาว 

ไมมีการแกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ  เน่ืองจากตองการใหใชแนวทางปฏิบัติ
เชนเดียวกับการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนสําหรับกิจกรรมพิเศษ 

   
 

สถานีวิทยุสมัครเลน     หนา 7 จาก 7 

 



 
บันทึกสรุปการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน ระหวางวันท่ี ๑ พฤศจิกายน – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

และการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ในวันเสารท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร 
 

หัวขอท่ี ๔ : คลื่นความถี่ เคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ และภาคผนวก ๖ แนบทายประกาศฯ 
ผูแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

กลุมกาวสัมพันธ จ.บุรีรัมย ๔.๑ เสนอใหแกไขขอความของข อกําหนดเก่ียวกับมาตรฐานของเครื่องวิทยุ
คมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเลน (หมวด ๕) เปนดังน้ี “เครื่องวิทยุคมนาคมใน
กิจการวิทยุสมัครเลน  ตองมีมาตรฐานทางเทคนิคตามขอบังคับ ของสหภาพ
โทรคมนาคมระหวางประเทศ  (ITU) และ ตองผานการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานตามท่ี คณะกรรมการกําหนด ท้ังน้ี เครื่องวิทยุคมนาคมดังกลาวตองมี
เลขทะเบียนวิทยุคมนาคมและสัญลักษณตามท่ีคณะกรรมการกําหนดไวใหเห็น
เดนชัดทุกเครื่อง ” เน่ืองจาก ITU ไมไดมีการกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่องวิทยุคมนาคมไวแตอยางใด  

แกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ แกไขในสวนของถอยคําของขอกําหนดเก่ียวกับ
มาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเลน (หมวด ๕) เปน
ดังน้ี ““เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเลน  ตองมีมาตรฐานทาง
เทคนิคตามขอบังคับ ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ  (ITU) 
และตองผานการตรวจสอบรับรองมาตรฐานตามท่ี คณะกรรมการกําหนด 
ท้ังน้ี เครื่องวิทยุคมนาคมดังกลาวตองมีเลขทะเบียนวิทยุคมนาคมและ
สัญลักษณตามท่ีคณะกรรมการกําหนดไวใหเห็นเดนชัดทุกเครื่อง” 

คุณอํานาจฯ (HS1IWX) / คุณวิชญฯ 
(กรุงเทพฯ ) / คุณณัฐพรฯ (E22ICQ) / 
คุณนพดลฯ (E21DLD) / คุณสมชาติฯ 
(E27AXX) / ด.ช.นฤบดินทรฯ  / คุณประ
ยุ ทธฯ ( HS0 FAE) / คุณนัฐวรรณฯ 
(E27JA) 

๔.๒ เสนอใหมีการกําหนดมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุ
สมัครเลนใหสอดคลองกับเทคโนโลยีและลักษณะทางเทคนิคของเครื่องวิทยุ
คมนาคมท่ีมีอยูในทองตลาดปจจุบัน เพ่ือไมใหเกิด ขอจํากัดในการนําเขาเครื่อง
วิทยุคมนาคม และเสียโอกาสในการทดลองและทดสอบเทคโนโลยีใหมตามสากล 
ซึ่งจะสงผลกระทบตอการพัฒนาของพนักงานวิทยุสมัครเลน  และรองรับการใช
งานคลื่นความถ่ีท่ีไดกําหนดไวในรางประกาศฯ 

รับขอมูล ไว เพ่ือ พิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขประกาศ กสทช . ท่ี
เก่ียวของกับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่ องวิทยุคมนาคมใหมีความ
สอดคลองตามรางประกาศฯ ฉบับน้ีตอไป 

คุณอํานาจฯ (HS1IWX) / คุณณัฐพรฯ 
(E22ICQ) 

๔.๓ เสนอใหแกไขขอกําหนดเก่ียวกับการอนุญาตใหใชงานอุปกรณขยายกําลังสง
ภายนอก (หมวด ๕) โดยกําหนดใหพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตน สามารถใชงาน
อุปกรณดังกลาวได  เพ่ือเปนการเปด โอกาสใหพนักงานวิทยุสมัครเลน ข้ันตนได
ทดลอง ทดสอบ และพัฒนาเก่ียวกับเทคโนโลยีทางดานคลื่นความถ่ี  

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเน้ือหาท่ีครอบคลุม
และเหมาะสมแลว 

สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบ รมราชูปถัมภ  / สมาคมวิทยุ
สมัครเลนจังหวัดสุรินทร (HS3AS) / คุณ
พีรวิชฯ ( HS7 ZRF) / คุณนิคมฯ 
(HS3QQQ) / คุณพรสวรรคฯ (จ.สุรินทร) 
/ ชมรมวิทยุสื่อสารในยามฉุกเฉินสุราษฎร
ธานี / คุณนเรศฯ (จ.ขอนแกน) / สมาคม

๔.๔ เสนอใหเพ่ิมเติมประเภทของระบบ (Mode) ต างๆ ท่ีใชในกิจการวิทยุ
สมัครเลน (ภาคผนวก ๖ ขอ ๑) ไดแก การติดตอสื่อสารสะทอนหางดาวตก 
(Meteor Scatter : MS) และการติดตอสื่อสารดวยเครื่องกําเ นิดสัญญาณ 
(Machine Generated Mode : MGM) 

แกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ เพ่ิมเติมในสวนของประเภทของระบบ (Mode) 
ตางๆ ที่ใชในกิจการวิทยุสมัครเลน โดยเพิ่มเติม  (ภาคผนวก ๖ ขอ ๑) การ
ติดตอสื่อสารสะทอนหางดาวตก (Meteor Scatter : MS) และการ
ติดตอสื่อสารดวยเครื่องกํา เนิดสัญญาณ (Machine Generated Mode : 
MGM) 

คลื่นความถ่ี เครื่องวิทยคุมนาคมและอุปกรณ        หนา 1 จาก 7 

 



วิทยุสมัครเลนปทุมธานี (HS1AP) / คุณ
สุพิชาญฯ ( HS3 LSE) /  คุณภัสสิริฯ 
(HS3ANP) / คุณสุพงษฯ (E21 QEB) / 
คุณวีระวัธนฯ (HS7JJY) 
คุณประเสริฐฯ (HS1BKS) / ค ุณชวลิตฯ 
(กลุม TAMSAT) / คุณธนันทฯ (HS1JAN) 
/ คุณสุพงษฯ (E21QEB) / คุณครรชิตฯ 
( HS1JC) / คุณณัฐพรฯ ( E22ICQ) / 
สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ     

๔.๕ เสนอใหมีการกําหน ดคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลนใหครบถวน
ตามท่ีกําหนดไวในแผนแมบทบริหารคลื่นความถ่ี ท้ังกิจการหลักและกิจการรอง 
โดยหมายเหตุสําหรับชวงคลื่นความถ่ีท่ียังไมไดรับการจัดสรรใหใชงาน เพ่ือให
สอดคลองแผนแมบทบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) และเกิดความชัดเจนกับ
กิจการวิทยุสมัครเลนในอนาคต  

แกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ แกไขในสวนของคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการวิทยุ
สมัครเลน ดังน้ี 
๑)  แสดงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลนตาม

ขอบังคับวิทยุระหวางประเทศ (ภูมิภาคท่ี ๓) ท้ังกิจการหลักและกิจการรอง 
๒)   แสดงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลนตามแผน

แมบทบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) ท้ังกิจการหลักและกิจการรอง 
โดยหมายเหตุสําหรับชวงคลื่นความถ่ีท่ียังไมไดรับการจัดสรรใหใชงาน 

 
สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ  / สมาคมวิทยุ
สมัครเลนจังหวัดสุรินทร (HS3AS) / คุณ
พีรวิชฯ ( HS7 ZRF) / คุณนิคมฯ 
(HS3QQQ) / คุณพรสวรรคฯ (จ.สุรินทร) 
/ ชมรมวิทยุสื่อสารในยามฉุกเฉินสุราษฎร
ธานี / คุณนเรศฯ (จ.ขอนแกน) / สมาคม
วิทยุสมัครเลนปทุมธานี (HS1AP) / คุณ
สุพิชาญฯ ( HS3 LSE) / คุณภัสสิริฯ 
(HS3ANP) / คุณสุพ งษฯ (E21 QEB) / 
คุณวีระวัธนฯ (HS7JJY) / คุณครรชิตฯ 
(HS1JC) / คุณธนันทฯ (HS1JAN) / คุณ
กฤษฎาฯ (E21EJC) / ค ุณชวลิตฯ (กลุม 
TAMSAT)  

๔.๖ เสนอใหกําหนดเพ่ิมเติมชวง ความถ่ี ๑๘๒๕ – ๒๐๐๐ kHz สําหรับกิจการ
วิทยุสมัครเลน (กิจการรอง ) เน่ืองจากชวงความถ่ีท่ีกําหนดในรา งประกาศฯ ไม
สัมพันธกับการใชงานจริงของกิจการวิทยุสมัครเลนสากล ทําใหนักวิทยุสมัครเลน
ไทย ไมสามารถใชงานการติดตอสื่อสารแบบ SSB ได เพราะชวงท่ีกําหนดใหใช
น้ันตรงกับการใชงานของการสื่อสารแบบเฉพาะ CW เทาน้ัน 
๔.๕ เสนอใหกําหนดเพ่ิมเติมชวงความถ่ี ๓๕๔๐ – ๓๖๐๐ kHz สําหรับกิจการ
วิทยุสมัครเลน (กิจการหลัก)  
๔.๖ เสนอใหกําหนดเพ่ิมเติมชวงความถ่ี ๕๐ – ๕๔ MHz สําหรับกิจการวิทยุ
สมัครเลน (กิจการรอง ) หรือหากไมสามารถกําหนดใหไดท้ังหมดควรกําหนดให
ในชวงท่ีสามารถทําได เชน ๕๐.๐๐๐ – ๕๐.๕๐๐ MHz ดวยนักวิทยุสมัครเลน
สากล มักมีการใชงานอยูในชวง ๕๐๐ kHz ชวงตนแบนด เทียบเคียงการอนุญาต
ความถ่ี ๑๔๖.๐๐๐ – ๑๔๖.๕๐๐ MHz 
๔.๗ เสนอใหกําหนดเพ่ิมเติมชวงความถ่ี ๔๓๐ – ๔๔๐ MHz สําหรับกิจการวิทยุ
สมัครเลน (กิจการรอง) และอนุญาตใหสามารถพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันกลาง 
หรือข้ันสูงสามารถรั บ-สงได เพ่ือการทดสอบทดลองการติดตอสื่อสารรูปแบบ
ใหมๆเชน การเช่ือมโยงสถานีวิ ทยุสมัครเลนทวนสัญญาณ เปนเครื อขายท่ัว
ประเทศ การติดตอสถานีวิทยุสมัครเลนผานดาวเทียม  เน่ือง ดวยปจจุบัน
ดาวเทียมท่ีสรางข้ึนเกือบท้ังหมดใชงานความถ่ีชวง ๔๓๕ – ๔๓๘ MHz เปน
ภาคสงข้ึนไปยังดาวเทียม (Uplink) ทําใหนักวิทยุสมัครเลนไทยเสียโอกาสในการ
ติดตอสื่อสารประเภทน้ี อีกท้ังเครื่องวิทยุสื่อสารท่ีผลิ ตและจําหนายโดย
บริษัทผูผลิตนิยมผลิตเครื่องท่ีมีหลายชวงความถ่ีในเครื่องเดียว 
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๔.๘ เสนอใหแกไขขอกําหนดชวงความถ่ี ๑๒๖๐ – ๑๒๗๐ MHz ท่ีกําหนดใหใช
เฉพาะภาครับจากดาวเทียมวิทยุสมัครเลนน้ัน ไมสัมพันธกับหลักสากลท่ีความถ่ี
ชวงน้ีใชสําหรับภาคสง (Uplink) ข้ึนไปยังดาวเทียมเทาน้ัน ทําใหไมสามารถใช
งานความถ่ีชวงน้ีไดจริง จึงควรกําหนดใหสามารถใชความถ่ีชวงน้ีสามารถรับ- สง
ได กับพนักงานวิทยุส มัครเลนข้ันกลาง หรือข้ันสูง และขยายชวงความถ่ีให
สัมพันธกับตารางกําหนดคลื่นความถ่ีของประเทศ คือ ๑๒๔๐ – ๑๓๐๐ MHz 

 

สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ  / สมาคมวิทยุ
สมัครเลนจังหวัดสุรินทร (HS3AS) / คุณ
พีรวิชฯ ( HS7 ZRF) / คุณนิคมฯ 
(HS3QQQ) / คุณพรสวรรคฯ (จ.สุรินทร) 
/ ชมรมวิทยุสื่อสารในยามฉุกเฉินสุราษฎร
ธานี / คุณนเรศฯ (จ.ขอนแกน) / สมาคม
วิทยุสมัครเลนปทุมธานี (HS1AP) / คุณ
สุพิชาญฯ ( HS3 LSE) / คุณภัสสิริฯ 
(HS3ANP) / คุณสุพงษฯ (E21 QEB) / 
คุณวีระวัธนฯ (HS7JJY) / คุณครรชิตฯ 
(HS1JC) / คุณธนันทฯ (HS1JAN) / คุณ
กฤษฎาฯ (E21EJC) 

๔.๙ เสนอใหกําหนดเพ่ิมเติมชวงความถ่ี ๒๓๐๐ – ๒๔๕๐ MHz สําหรับกิจการ
วิทยุสมัครเลน (กิจการรอง ) ซึ่งความถ่ีชวงน้ีซอนทับกับกิจการอ่ืนท่ีเปน ISM 
(Industrial, Scientific and Medical) เปนการ กําหนดใหประชาชนท่ัวไป
สามารถใชงานไดอยา งเสรี เน่ืองจากการใชงานความถ่ีชวง ๒.๔ GHz น้ัน นัก
วิทยุสมัครเลนในหลายๆ ประเทศ สามารถนําอุปกรณ WiFi มาพัฒนาเปน
เครือขายขอมูลความเร็วสูงเปนของนักวิทยุสมัครเลนเอง เปนเครือขายท่ีสําคัญ
ไวใชงานในเหตุการณฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ เชน  เครือขาย HAM Net (Mesh 
Network) ท่ีสามารถนําไปติดตั้งและใชงานในพ้ืนท่ีภัยพิบัติไดอยางรวดเร็ว 
สามารถสงผานขอมูลความเร็วสูงจากพ้ืนท่ีออกมาไดอยางรวดเร็ว ดังน้ัน ความถ่ี
น้ีจึงเปนความถ่ีท่ีสําคัญสําหรับการสรางเครือขายสํารองฉุกเฉินสําหรับกิจการ
วิทยุสมัครเลนในอนาคต  
๔.๑๐ เสนอใหแกไขขอกําหนดการใชงานคลื่นความถ่ี ๑๔๔ – ๑๔๖ .๕ MHz 
เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะการใชงานคลื่นความถี่ที่เปนสากล 

แกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ  แกไขในสวนของขอกําหนดการใชคลื่นความถ่ี 
๑๔๔ – ๑๔๖ .๕ MHz เพื่อให เหมาะสม กับการใชงาน มากยิ่งข้ึน และมี
ความสัมพันธกับขอกําหนดสากล 

๔.๑๑ เสนอใหกําหนดเพ่ิมเติมหลักเกณฑการใชงานคลื่นความถ่ี ๒๘๐๐๐ – 
๒๙๗๐๐ kHz โดยใหมีความสัมพันธกับขอกําหนดสากล  เพ่ือสรางความเขาใจท่ี
ตรงกันของผูใชงาน เปนการปองกันการรบกวนระหวางประเทศ  เน่ืองจากราง
ประกาศฯ ได มีการกําหนด เพ่ิมเติมใหพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตนสามารถใช
งานคลื่นความถ่ี ๒๘๐๐๐ – ๒๙๗๐๐ kHz ได  

ไมมีการแกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ เน่ืองจากไมตองการใหมีขอกําหนดท่ีมี
รายละเอียดมากจนเกินไป เพ่ือการ รองรับการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช
งานท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  

ค ุณชวลิตฯ (กลุม TAMSAT) ๔ .๑๒ เสนอใหกําหนดหลักเกณฑการใชงานคลื่นความถ่ี ๑๔๔ .๓๓๐ – 
๑๔๔ .๕๐๐ MHz เปนความสากลสําหรับ Uplink สถานีอวกาศนานาชาติ 
สามารถกําหนดใหใชงานเปน Co-Primary ซึ่งใชงานรวมกับ Packet radio 
หรือชองของ APRS  

แกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ  แกไขในสวนของขอกําหนดการใชคลื่ นความถ่ี 
๑๔๔ – ๑๔๖ .๕ MHz เพื่อให เหมาะสม กับการใชงาน มากยิ่งข้ึนและ มี
ความสัมพันธกับขอกําหนดสากล 

๔ .๑๓ เสนอใหกําหนดหลักเกณฑการใชงานคลื่นความถ่ี ๑๔๕ .๘๐๐ – 
๑๔๖ .๐๐๐ MHz เปน Exclusive Primary ใหใชเฉพาะการติดตอดาวเทียม

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเน้ือหาท่ีครอบคลุม
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เทาน้ัน  และเหมาะสมแลว 
คุณดรัสพงศฯ (HS3VJM) ๔.๑๔ เสนอใหเพ่ิมเติมขอกําหนดใหสามารถใชงานคลื่นความถ่ี ๑๔๔.๐๐๐ – 

๑๔๖ .๙๙๕ MHz เพ่ือใหนักวิทยุสมัครเลนไดมีโอกาสใชความถ่ีวิทยุไดอยาง
กวางขวาง เพราะในปจจุบันการใชความกวางแถบความถ่ี ๑๒.๕ MHz ทําใหเกิด
ความหนาแนนในการใชความถ่ี 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเน้ือหาท่ีครอบคลุม
และเหมาะสมแลว  โดยอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี ๑๔๔ – ๑๔๖ .๕ MHz 
ในอนาคตอาจมีการแกไขเพ่ิมเติม ใหสามารถใชงานคลื่นความถ่ีไดถึง ๑๔๘ 
MHz หากมีการปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ 

ชมรมวิทยุสมัครเลนมิตรภาพภูลังกา ๔.๑๕ เสนอใหแกไขขอกําหนดหลักเกณฑการใชงานคลื่นความถ่ี สําหรับสถานี
วิทยุสมัครเลนประเภททวนสัญญาณ  ท่ีกําหนดใหคลื่นความถ่ี ๑๔๕.๔๑๒๕ – 
๑๔๕.๖๕๐๐ MHz และ ๑๔๖.๐๑๒๕ – ๑๔๖.๒๕๐๐ MHz เปนชองความถ่ี
สําหรับสถานีวิทยุสมัครเลนประเภททวนสัญญาณ จะทําใหเกิดปญหาในการ
ปรับจูนเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีมีอยูเดิม ซึ่งจะทําใหพนักงานวิทยุสมัครเลนตอง
เสียคาใชจายเพ่ิม 

แกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ  แกไขในสวนของขอกํา หนดการใชคลื่นความถ่ี 
๑๔๔ – ๑๔๖ .๕ MHz เพื่อให เหมาะสม ก ับการใชงาน มากยิ่งข้ึนและ มี
ความสัมพันธกับขอกําหนดสากล โดยกําหนดเปน ๑๙ คูความถ่ี 

คุณธนาฯ (E23FPV) ๔.๑๖ เสนอใหกําหนดชองความถ่ีสําหรับ สถานีวิทยุสมัครเลนประเภททวน
สัญญาณ  จํานวน ๘ คูความถ่ีตามท่ีเคยกําหนดไ วในระเบียบ กทช . วาดวย
กิจการวิทยุสมัครเลน พ .ศ. ๒๕๕๐ เหมือนเดิม และ ปรับลดจํานวนคูความถ่ีท่ี
กําหนดไวในรางประกาศ ฯ จาก ๒๐ คูความถ่ี เหลือเพียง ๑๒ คูความถ่ี  เพ่ือ
ไมใหเกิดความสับสนในการใชความถ่ีวิทยุ และสรางภาระใหกับนักวิทยุ
สมัครเลนในการจัดหาเครื่องวิ ทยุคมนาคมมาใชงานใหมและขอรับใบอนุญาต
เพ่ิมเติม 

ชมรมวิทยุสมัครเลนจังหวัดเพชรบุรี ๔.๑๗ เสนอให กสทช . เปนผูกําหนดชองความถ่ีสําหรับ สถานีวิทยุสมัครเลน
ประเภททวนสัญญาณของแตละจังหวัดใชงาน เพ่ือปองกันการรบกวนหากมีการ
นํามากําหนดใชงานกันเองในแตละจังหวัด 

รับขอมูลไวเพ่ือพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  ภายหลังจาก
ประกาศฉบับน้ีมีผลใชบังคับ 

คุณวิชญฯ (กรุงเทพฯ) ๔.๑๘ เสนอใหกําหนดคลื่นความถ่ี สําหรับสถานีวิทยุสมัครเลนประเภททวน
สัญญาณใหสอดคลองกับ Function Automatic Repeater Shift (ARS) ท่ีอยู
ในเครื่องวิท ยุคมนาคมสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลนท่ีวางจําหนายอยูใน
ทองตลาด 

แกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ  แกไขในสวนของขอกําหนดการใชคลื่นความถ่ี 
๑๔๔ – ๑๔๖ .๕ MHz เพื่อให เหมาะสม กับการใชงาน มากยิ่งข้ึนและ มี
ความสัมพันธกับขอกําหนดสากล 

คุณประเสริฐฯ (HS1BKS) ๔.๑๙ เสนอใหแกไข ถอยคําของขอกําหนดการใชคลื่นความถ่ี ๑๔๔ .๐๐๐ – 
๑๔๖.๕๐๐ MHz จาก “Internet Voice Gateway”  เปน “วิทยุสมัครเลนท่ี
เช่ือมโยงผานโครงขายสาธารณะ ” เพ่ือใหสอดคลองกับคําจํากัดความและเปด
กวางสําหรับความเปนกลางทางเทคโนโลยีในการใชงานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

แกไขเพ่ิมเติ มรางประกาศฯ  แกไขถอยคําจาก “Internet Voice 
Gateway” เปน “การติดตอสื่อสารประเภทเสียงโดยเช่ือมโยงโครงขายอ่ืน” 
ในขอกําหนดการใชคลื่นความถ่ี ๑๔๔ – ๑๔๖.๕ MHz  

คุณธนาฯ (E23FPV) / ชมรมพนักงาน ๔.๒๐ เสนอใหกําหนดเพ่ิมเติมชองความถ่ีสําหรับการใชงาน Internet Voice แกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ  แกไขในสวนของขอกําหนดการใชคลื่นความถ่ี 
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วิทยุสมัครเลน HAM-CU / คุณวิภารัตนฯ 
(E20AD) / คุณจินตนาฯ (จ.ชุมพร) 

Gateway จากท่ีกําหนดไวในรางประกาศฯ จํานวน ๒ ชองความถ่ี เพ่ิมเปน ๕ 
ชองความถ่ี หรือมากกวา เน่ืองจากปจจุบันนักวิทยุสมัครเลนนิยมใชงานกันอยาง
กวางขวาง สําหรับใชประโยชนในการฝกฝนตนเองของนักวิทยุสมัครเลนและการ
ชวยเหลือทางดานภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน และชองความถ่ีท่ีกําหนด ในราง
ประกาศฯ จะไมสามารถใชงานไดกับเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีมีอยูในปจจุบัน จึงทํา
ใหเกิดภาระกับนักวิทยุสมัครเลนท่ีตองจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมใหมมาใชงาน  

๑๔๔ – ๑๔๖ .๕ MHz เพื่อให เหมาะสม กับการใชงาน มากยิ่งข้ึนและ มี
ความสัมพันธกับขอกําหนดสากล โดยมีการกําหนดเปน ๗ ชองความถ่ี 

คุณครรชิตฯ (HS1JC) ๔.๒๑ เสนอใหกําหนดคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลนในยานไมโครเวฟ 
ใหมีการใชงานเพ่ิมมากข้ึน 

รับไวพิจารณากําหนดคลื่นความถ่ีเพ่ิมเติมในอนาคต 

คุณธนาฯ (E23FPV) ๔.๒๒ เสนอใหเพ่ิมเติมขอกําหนดใหมีการจัดตั้ง คณะกรรมการท่ีมีตัวแทนจาก
หลายฝาย เพ่ือเขามาจัดสรรคลื่นความถ่ีและรวมบริหารคลื่นความถ่ีของนักวิทยุ
สมัครเลน  เพ่ือใหนักวิทยุสมัครเลนมีสวนรวมในการรวมจัดสรรและบริหาร
ความถ่ีวิทยุโดยตรง โดยใหเปนไปตามมาตรฐานของ ITU 

รับขอมูลไวเพ่ือพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

คุณฉัตรชัยฯ (จ.เลย) ๔.๒๓ เสนอใหกําหนดแนวทางปฏิบัติในการใชเครื่องวิทยุคมนาคมในยาน VHF  
ใหเกิดความชัดเจน  เพ่ือใหรองรับการใชงานคลื่นความถ่ีท่ีไดกําหนดไวในราง
ประกาศฯ (๑๔๔.๐๐๐ – ๑๔๖.๕๐๐ MHz) 

รับขอมูลไวพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขประกาศ กสทช . ท่ีเก่ียวของ
กับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมใหมีความสอดคลอง
ตามรางประกาศฯ ฉบับน้ีตอไป 

สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ  / สมาคมวิทยุ
สมัครเลนจังหวัดสุรินทร (HS3AS) / คุณ
พีรวิชฯ ( HS7 ZRF) / คุณนิคมฯ 
(HS3QQQ) / คุณพรสวรรคฯ (จ.สุรินทร) 
/ ชมรมวิทยุสื่อสารในยามฉุกเฉินสุราษฎร
ธานี / คุณนเรศฯ (จ.ขอนแกน) / สมาคม
วิทยุสมัครเลนป ทุมธานี (HS1AP) / คุณ
สุพิชาญฯ ( HS3 LSE) / คุณภัสสิริฯ 
(HS3ANP) / คุณสุพงษฯ (E21QEB) 

๔.๒๔ เสนอใหแกไขขอบเขตการใชคลื่นความถ่ีของพนักงานวิทยุสมัครเลน
ข้ันตน คลื่นความถ่ี ๒๘๐๐๐ – ๒๙๗๐๐ kHz โดยใหเพ่ิมกําลังสงเปน ๑๐๐ 
วัตต เพ่ือ ใหมีความสัมพันธกับเครื่องวิ ทยุรับสงท่ีมีกําลังสงสูงสุดของเครื่องท่ีมี
จําหนายท่ัวไป จะไมเกิน ๑๐๐ วัตต ดังน้ัน  กําลังสงท่ีควรกําหนดใหใชงานควร
จะไมเกินกวากําลังสงสูงสุดของเครื่องวิทยุท่ีสามารถกระทําได 

แกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ แกไขขอกําหนดในสวนของขอบเขตการใชคลื่น
ความถ่ีของพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตน คลื่นความถ่ี ๒๘๐๐๐ – ๒๙๗๐๐ 
kHz โดยแกไขกําลังสงเปน ๑๐๐ วัตต 

สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ  / คุณนเรศฯ (จ .
ขอนแกน ) / คุณสุพิชาญฯ (HS3LSE) / 
คุณภัสสิริฯ (HS3ANP) / คุณสุพงษฯ 
(E21QEB) 

๔.๒๕ เสนอใหแกไขขอบเขตการใ ชคลื่นความถ่ีของพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ัน
กลาง เปนดังน้ี 

- ยานความถ่ี ๑๔๔ – ๑๔๖.๕ MHz ใชกําลังสงสูงสุดไมเกิน ๕๐๐ วัตต 
ท้ังน้ี เปนกําลังสงท่ีสามารถใชติดตอสื่อสารระยะทางไกล เชน การติดตอสื่อสาร
สะทอนพ้ืนผิวดวงจันทร การติดตอสื่อสารสะทอนหางดาวตก เปนตน 

- กําหนดใหสามารถรับสงในยานความถ่ี ๔๓๐ – ๔๔๐ MHz และ ๒๓๐๐ – 

รับขอมูลไวเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดสากล  
โดยใหสํานักงาน กสทช . ศึกษาขอกําหนดการอนุญาตใชกําลังสงในกิจการ
วิทยุสมัครเลนของตางประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุน FCC CEPT เปนตน  

คลื่นความถ่ี เครื่องวิทยคุมนาคมและอุปกรณ        หนา 5 จาก 7 

 



๒๔๕๐ MHz 
เน่ืองจากนักวิทยุสมัครเลนข้ันกลางเปนผูท่ีผานการสอบมาแลวในระดับหน่ึง ซึ่ง
มีความรูเรื่องเก่ียวกับการปองกันการรบกวน กําลังสง และความถ่ี เพ่ิมมากข้ึน
กวานักวิทยุสมัครเลนข้ันตน  

สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ  / คุณน เรศฯ (จ .
ขอนแกน ) / คุณสุพิชาญฯ (HS3LSE) / 
คุณภัสสิริฯ (HS3ANP) / คุณสุพงษฯ 
(E21QEB) 

๔.๒๖ เสนอใหแกไขขอบเขตการใชคลื่นความถ่ีของพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันสูง 
ใหสามารถใชงานคลื่นความถ่ีในกิจการวิทยุสมัครเลนและกิจการวิทยุสมัครเลน
ผานดาวเทียม ไดทุกความถ่ีท่ีกําหนดในตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติ และ
สามารถใชกําลังสงสูงสุดไมเกิน ๑,๐๐๐ วัตต เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหไดคิดคน 
คนควาทดลองไดอยางไมมีขอจํากัด อีกท้ังเปนการสรางแรงจูงใจใหพนักงานวิทยุ
สมัครเลนมีความสนใจท่ีจะยกระดับตนเองมาสูพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันสูง 

สอดคลองตามขอกําหนดในรางประกาศฯ 

คุณครรชิตฯ (HS1JC) ๔.๒๗ เสนอใหกําหนดสิทธ์ิในการใชกําลังสงของพนักงานวิทยุสมัครเลนแตละ
ข้ันใหแตกตางกัน 

- กําหนดกําลังสงสูงสุด ควรแบงออกเปนสําหรับข้ันตน ข้ันกลาง และข้ันสูง 
เพ่ือสรางแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองสําหรับการเลื่อนระดับช้ันใหสูงข้ึน 

- กําลังสงสูงสุด ควรกําหนดเปน ๒,๐๐๐ วัตต (สําหรับข้ันสูง) ในยานMF 
HF VHF และ UHF เพื่อใหเทียบเทากับประเทศอื่นเพื่อใหสามารถทดลองไดอยางกวา 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเน้ือหาท่ีครอบคลุม
และเหมาะสมแลว โดยรับขอมูลไวเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติใน
การพิจารณาอนุญาตใหใชงานในกําลังสงท่ีสูงกวาขอกําหนดในประกาศฯ 
เพ่ือการทดลองทดสอบไดเปนรายกรณี ตอไป 

สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ  / สมาคมวิทยุ
สมัครเลนจังห วัดสุรินทร (HS3AS) / คุณ
พีรวิชฯ ( HS7 ZRF) / คุณนิคมฯ 
(HS3QQQ) / คุณพรสวรรคฯ (จ.สุรินทร) 
/ ชมรมวิทยุสื่อสารในยามฉุกเฉินสุราษฎร
ธานี / คุณนเรศฯ (จ.ขอนแกน) / สมาคม
วิทยุสมัครเลนปทุมธานี (HS1AP) / คุณ
สุพิชาญฯ ( HS3 LSE) / คุณภัสสิริฯ 
(HS3ANP) / คุณสุพงษฯ (E21QEB) 

๔.๒๘ เสนอใหกําหนดแนวทางปฏิบัติและการกํากับดูแลการใชงานคลื่นความถ่ี 
๒๘๐๐๐ – ๒๙๗๐๐ MHz ของพนักงานวิทยุสมัครเลนท่ีไดรับสิทธ์ิในการใชงาน
คลื่นความถ่ีเพ่ิมเติมจากขอกําหนดในรางประกาศฯ ฉบับน้ี ดังน้ี 

- ใหพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตนท่ีมีความประสงคจะใช งานคลื่นความถ่ี 
๒๘๐๐๐ – ๒๙๗๐๐ MHz ตองขอใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ิมเติมจาก 
กสทช. 

- ในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ดังกลาว น้ัน ขอใหมี
หนังสือรับรองจากสมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
เปนเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตดวย 
เน่ืองจากเดิมผูท่ีไดรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตนไมมีความรูและไม
ทราบรายละเอียดเก่ียวกับการใชคลื่นความถ่ี ๒๘๐๐๐ – ๒๙๗๐๐ MHz และ
การใชคลื่นความถ่ีดังกลาวสามารถใชงานเปนการติดตอสื่อสารระหวางประเทศ 
ดังน้ัน สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภในฐานะ
ตัวแทนของนักวิทยุสมัครเลนของประเทศไทยในระดับนานาชาติและเปนสมาชิก 
IARU จําเปนตองมีขอมูลเพ่ือใชในการกํากับดูแล หากมีการสอบถามหรือติดตอ

รับขอมูลไวเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไขแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน กสทช . 
ตอไป 

คลื่นความถ่ี เครื่องวิทยคุมนาคมและอุปกรณ        หนา 6 จาก 7 

 



จากตางประเทศมาท่ีสมาคมฯ อีกท้ังยังเปนการลดภาระการกํากับดูแลของ  
กสทช. 

   
 

คลื่นความถ่ี เครื่องวิทยคุมนาคมและอุปกรณ        หนา 7 จาก 7 

 



 
บันทึกสรุปการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน ระหวางวันท่ี ๑ พฤศจิกายน – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

และการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ในวันเสารท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร 
 

หัวขอท่ี ๕ : สัญญาณเรียกขาน 
ผูแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

คุณดรัสพงศฯ (HS3VJM) / คุณฉัตรชัยฯ 
(จ.เลย ) / สหพันธสมาคมวิทยุสมัครเลน
ควบคุมขายภาคใต / คุณคําผลฯ (E23JFM) 

๕.๑ เสนอใหกําหนดหลักเกณฑการกําหนดสัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุ
สมัครเลนเปนเขตๆ ตามพ้ืนท่ีเหมือนเดิม เพ่ือจะไดทราบภูมิลําเนาของพนักงาน
วิทยุสมัครเลนวาอยูเขตใดในพ้ืนท่ีของประเทศไทย  และเกิดความสะดวกในการ
จดจํา 

รับขอมูลไวเพ่ือพิจารณาดําเนินการออกประกาศ กสทช . ท่ีเก่ียวของกับการ
กําหนดหลักเกณฑการกําหนดสัญญาณเรียกขานตอไป 

สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ 

๕.๒ เสนอให เพ่ิมเติมขอความ ในขอกําหนดการ กําหนดสัญญาณเรียกขานของ
พนักงานวิทยุสมัครเลน  “สัญญาณเรียกขานเปนทรัพยากรท่ีมีจํากัดและเปน
กรรมสิทธ์ิของ กสทช.”  

ไมมีการแกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ  เน่ืองจากการกําหนดสัญญาณเรียก
ขานเปนอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแลของ กสทช . เชนเดียวกับการจัดสรร
คลื่นความถ่ีและการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมและการพิจารณาออก
ใบอนุญาต  

สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ  / สมาคม วิทยุ
สมัครเลนจังหวัดสุรินทร (HS3AS) / คุณ
ชวลิตฯ (กลุม TAMSAT) /  คุณพีรวิชฯ 
(HS7ZRF) / คุณนิคมฯ (HS3QQQ) / 
คุณพรสวรรคฯ (จ.สุรินทร ) / ชมรมวิทยุ
สื่อสารในยามฉุกเฉินสุราษฎรธานี  / คุณ
นเรศฯ (จ .ขอนแกน )  / สมาคมวิทยุ
สมัครเลนปทุมธานี (HS1AP) / คุณ
สุพิชาญฯ ( HS3 LSE) / คุณภัสสิริฯ 
(HS3ANP) / สหพันธสมาคมวิทยุสมัครเลน
ควบคุมขายภาคใต / คุณคําผลฯ (E23JFM) 
/ คุณนพดลฯ (E21DLD) / คุณสมชาติฯ 
(E27 AXX) / ด .ช .นฤบดินทรฯ  / คุณ
นัฐวรรณฯ ( E27 JA) / คุณสุพงษฯ 
(E21QEB) / คุณประเสริฐฯ (HS1BKS) 

๕.๓ เสนอใหกําหนดหลักเกณฑการกําหนดสัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุ
สมัครเลน โดยใหมีตัวหนังสือ Suffix ไดไมเกิน ๔ ตัวซึ่งจากเดิมกําหนดใหไมเกิน 
๓ ตัว และสามารถใชงานเลข 0 และ 1 ไดสําหรับสถานีวิทยุสมัครเลน ดังน้ัน 
เพ่ือการบริหารจัดการท่ีดีจึงเห็นควรเสนอแนวคิดการกําหนดสัญญาณเรี ยกขาน
สําหรับประเทศไทยใหม ซึ่งมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 

แนวทางท่ี ๑ โดยเริ่มจากคนท่ีไดรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน
ใหม ใหกําหนดสัญญาณเรียกขานใหมทันที สําหรับการท่ีมีผูท่ีไดรับใบอนุญาต
พนักงานวิทยุสมัครเลนเดิมท่ีใชสัญญาณเรียกขานเดิมและไมไดมีการตออายุ
ใบอนุญาต สัญญาณเรียกขานดังกลาวก็จะวางลง ก็สามารถนํามากําหนดใหกับ
พนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันกลางและข้ันสูงตอไป โดยมีเง่ือนไขวา 

- จากพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตนไปสูข้ันท่ีสูงกวา จะตองกําหนดสัญญาณ
เรียกขานใหมทุกกรณี (จาก ๔ ตัว เปน ๓ ตัว) 

- จากพนักงานวิทยุสมัครเล นข้ันกลางไปสูข้ันสูงกวา กําหนดใหเปน
ทางเลือกวาจะเปลี่ยนหรือไมก็ได แตมีโอกาสจะเลือกใชสัญญาณเรียกขาน ๒ ตัว
เพ่ิมได 

แนวทางท่ี ๒  โดย เพ่ิมตัวอักษร A ให กับสัญญาณเรียกขานของ
พนักงานวิทยุสมัครเลนท่ีไดกําหนดไปแลว เชน HS1BKS เพ่ิมเปน HS1ABKS   

รับขอมูลไวเพ่ือพิจารณาดําเนินการออกประกาศ กสทช . ท่ีเก่ียวของกับการ
กําหนดหลักเกณฑการกําหนดสัญญาณเรียกขานตอไป 
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สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ  / คุณนเรศฯ (จ .
ขอนแกน ) / คุณสุพิชาญฯ (HS3LSE) / 
คุณภัสสิริฯ (HS3ANP) / คุณเบญจมาศฯ 
(HS6SSE) 

๕ .๔ เสนอใหแก ไขขอกําหนด ใน การ กําหนดสัญญาณเรียกขานของ ชาว
ตางประเทศ เปน 2 กรณีดังน้ี 

กรณีท่ี ๑ ชาวตางประเทศท่ี มาอาศัยอยูในประเทศไทยเปนการช่ัวคราว 
ใหกําหนดสัญญาณเรียกขาน “HS0/” แลวตามดวยสัญญาณเรียกขานท่ีไดรับ
จากประเทศท่ีไดรับประกาศนียบัตร 

กรณี ท่ี ๒ มาอาศัยอยูในประ เทศไทยแบบถาวร กําหนดใหใชสัญญาณ
เรียกขานในหมวด HS0ZAA-HS0ZZZ 

แกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ ในหมวด ๖ เปนดังน้ี “พนักงานวิทยุสมัครเลน
หรือสถานีวิทยุสมัครเลนซึ่งดําเนินการโดยชาวตางประเทศท่ีไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการแลว ใหกําหนดสัญญาณเรียกขาน ตามท่ีคณะกรรมการ
ประกา ศกําหนด  “HS0/” แลวตามดวยสัญญาณเรียกขานท่ีไดรับจาก
ประเทศท่ีไดนําประกาศนียบัตรมาเทียบ ” และรับขอมูล ดังกลาวไว เพ่ือ
พิจารณาดําเนินการออกประกาศ กสทช . ท่ีเก่ียวของกับการกําหนด
หลักเกณฑการกําหนดสัญญาณเรียกขานตอไป 

คุณกิจเจริญฯ (E23KOV) ๕.๕ เสนอใหเพ่ิมเติมขอกําหนดในการสงสัญญาณเรียกขานของตนเอง ในกรณีท่ี
เปนสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย ใหระบุสัญญาณเรียกขานดวยคําวา “แม
ขาย”แลวตามดวยสัญญาณเรียกขานของสถานีวิทยุน้ัน ทุกๆ ๑๐ นาทีท่ีสนทนา 

ไมแกไขเพ่ิมเติมรางประกาศฯ  เน่ืองจากมีการกําหนดสัญญา ณเรียกขานไว
เปนการเฉพาะใหกับสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย ซึ่งมีความแตกตางกับ
สัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเลน 

คุณชวลิตฯ (กลุม TAMSAT) ๕.๖ เสนอใหเพ่ิมเติมขอกําหนดในการสงสัญญาณเรียกขานของตนเอง ใน กรณี
การสงสัญญาณแบบ Carrier เชน การทดสอบสายอากาศ ใหมีการสงสัญญาณ
เรียกขานดวย 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน  เน่ืองจาก ขอกําหนดในรางประกาศฯ  มีความเหมาะสม
และมีเน้ือหาครอบคลุมแลว 

คุณนพดลฯ (E21DLD) / คุณสมชาติฯ 
(E27 AXX) / ด .ช .นฤบดินทรฯ  / คุณ
นัฐวรรณฯ (E27 JA) / คุณวัฒนาฯ (จ .
ขอนแกน) / คุณอนุศิษฎฯ (จ.ปทุมธานี) 

๕.๗ เสนอใหตัดขอกําหนดในการพิจารณาเพิกถอนสัญญาณเรียกขานของ
พนักงานวิทยุสมัครเลนในกรณีท่ีใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลนฉบับเดิม
หมดอายุไปแลว ซึ่งพนักงานวิทยุสมัครเลนน้ันยังไมไดดําเนินการขอรับ
ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลนฉบับใหม โดยใหใชวิธีการ แจงเตือนเปนลาย
ลักษณอักษรหรือวิธีการแจงเตือนบนชองความถ่ี แทน 

คุณสุรศรีฯ (HS4HIP) / คุณทองดีฯ 
(HS4XGT) / E24QPQ / E23JFN / คุณ
ณัฎฐรัชตฯ (จ.ขอนแกน) 

๕.๘ เสนอใหแกไขขอกําหนดในการพิจารณาเพิกถอนสัญญาณเรียกขานของ
พนักงานวิทยุสมัครเลน โดยเมื่อมีการดําเนินการเพิกถอนสัญญาณเรียกขานแลว
ไมควรจะนํากลับมาจัดสรรใหม เน่ืองจากผูท่ีไดรับการกําหนดสัญญาณเรียกขาน
ใหมอาจจะเกิดความหวาดกลัวหรือเกรงวาอาจจะเปนสิ่งท่ีไมเปนมงคลกับชีวิต  
เพราะสัญญาณเรียกขานดังกลาวเปนของผูท่ีเสียชีวิตแลว 

ชมรมวิทยุสมัครเลนมิตรภาพภูลังกา ๕.๙ เสนอใหเพ่ิมเติมขอกําหนดในการพิจารณาเพิกถอนสัญญาณเรียกขานของ
พนักงานวิทยุสมัครเลน โดยพิจารณาเพิกถอนสัญญาณเรียกขานในกรณีท่ี
พนักงานวิทยุสมัครเลนถูกศาลพิพากษาใหจําคุกในคดียาเสพติดตั้งแต ๒ ปข้ึนไป 

 ๕.๑๐ เสนอใหแกไขขอกําหนดในการพิจารณาเพิกถอนสัญญาณเ รียกขานของ
พนักงานวิทยุสมัครเลนในกรณีท่ีใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลนฉบับเดิม
หมดอายุไปแลว เปนระยะเวลาเกินกวา ๒ ป นับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีใบอนุญาต
หมดอายุ ซึ่งพนักงานวิทยุสมัครเลนน้ันยังไมไดดําเนินการขอรับใบอนุญาต
พนักงานวิทยุสมัครเลนฉบับใหม โดยแกไขเปน “ระยะเวลาเกินกวา ๓ ป” 
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คุณประเสริฐฯ (HS1BKS) ๕.๑๑ เสนอใหแกไขขอกําหนดในการพิจารณาเพิกถอนสัญญาณเรียกขานของ
พนักงานวิทยุสมัครเลน โดยเรียกคืนสัญญาณเรียกขานท่ีขาดการตออายุเกิน ๕ ป 
หรือถึงแกกรรม โดยใชหลักการเดียวกับเลขหมายโทรคมนาคม โดยจะตองมี
ระยะเวลาระงับใชเปนชวงเวลาหน่ึง เชน ๓ ป จึงนํากลับมาใชใหม 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน  เน่ืองจาก ขอกําหนดในรางประกาศฯ  มีความเหมาะสม
และมีเน้ือหาครอบคลุมแลว 

คุณสมกิจฯ (จ.ขอนแกน) ๕.๑๒ เสนอใหเพ่ิมเติมขอกําหนดในการพิจารณาเพิกถอนสัญญาณเรียกขานของ
พนักง านวิทยุสมัครเลนในกรณีท่ีใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลนฉบับเดิม
หมดอายุไปแลว ซึ่งพนักงานวิทยุสมัครเลนน้ันยังไมไดดําเนินการขอรับ
ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลนฉบับใหม และเมื่อเกินระยะเวลา ๒ ปท่ี
กําหนดในรางประกาศฯ พนักงานวิทยุสมัครเลนดังกลาวประสงคจะขอรับ
ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลนอีกครั้ง จะตองชําระคาปรับกอนจึงจะไดรับ
การกําหนดสัญญาณเรียกขานใหม โดยไมตองพิจารณายกเลิกประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเลนท่ีเคยไดรับดวย  

คุณประเสริฐฯ (HS1BKS) / คุณนิติศักดิ์ฯ 
(HS8KFF) 

๕.๑๓ เสนอใหมีการสงวนสัญญาณเรียกขา นสําหรับบุคคลท่ีทําคุณประโยชนท่ี
สมควรเปนท่ีระลึกถึงและเพ่ือเปนเกียรติประวัติใหกับบุคคลน้ันๆ  

ในรางประกาศฯ ฉบับน้ีมีขอกําหนดในการสงวนสัญญาณเรียกขานไวเฉพาะ
บุคคลเปนรายกรณี ซึ่งสํานักงาน กสทช . จะดําเนินการพิจารณาบุคคลท่ีทํา
คุณประโยชนท่ีสมควรเปนท่ีระลึกถึง  นําเสนอ กทสช . เพ่ือสงวนสัญญาณ
เรียกขานตอไป 
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บันทึกสรุปการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน ระหวางวันท่ี ๑ พฤศจิกายน – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

และการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ในวันเสารท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร 
 

หัวขอท่ี ๖ : การบันทึกขอความการติดตอสื่อสาร 
ผูแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

คุณกิจเจริญฯ (E23KOV) / คุณณัฐพรฯ 
(E22ICQ) 

๖.๑ เสนอใหยกเลิกการบันทึกขอความการติดตอสื่อสาร เ น่ืองจากในทางปฏิบัติ
ไมมีพนักงานวิทยุสมัครเลนคนใดปฏิบัติตาม และในการติดตอสื่อสารดวยโหมด 
APRSไมสามารถบันทึกขอความไดเพราะเปนการขอมูลผานโครงขายอินเตอรเนต็ 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน  เน่ืองจาก การบันทึกขอความลงในสมุดบันทึกการ
ติดตอสื่อสาร (Log Book) จะเปนประโยชนตอการ นําขอมูลไปใชสําหรับ
การศึกษา คนควาเก่ียวกับการสื่อสารดวยคลื่นวิทยุ และเปนเอกสาร
ประกอบการตรวจสอบหาขอเท็จจริง ของ กสทช . เก่ียวกับการสงสัญญาณ
ในกรณีท่ีเกิดการรบกวนทางคลื่นความถ่ี 

ชมรมวิทยุสมัครเลนมิตรภาพภูลังกา ๖.๒ เสนอใหมี การกําหนดใหพนักงานวิทยุสมัครเลนทุกคนตองบันทึกขอความ
การติดตอสื่อสาร ไมใชกําหนดเฉพาะสถานีวิทยุสมัครเลนเทาน้ัน   

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน  การท่ีกําหนดใหสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย สถานี
วิทยุ สมัครเลน ขององคกรวิทยุสมั ครเลน สถานีวิทยุสมัครเลนสําหรับ
กิจกรรมพิเศษ และสถานีวิทยุสมัครเลนชนิดประจําท่ี ตองมีการบันทึก
ขอความการติดตอสื่อสารเน่ืองจากสถานีวิทยุสมัครเลนดังกลาวขางตนเปน
ลักษณะท่ีมีการใชงานรวมกันและมีการใชงานท่ีกําลังสงสูง แต กสทช . ก็
ยังคงมีแนวทางในการสนับสนุนและรณรงคใหพนักงานวิทยุสมัครเลนทุกคน
บันทึกขอความการติดตอสื่อสารเพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนสําหรับ
การศึกษา คนควาเก่ียวกับการสื่อสารดวยคลื่นวิทยุ 

คุณสุรศรีฯ (HS4HIP) ๖.๓ เสนอใหแกไขระยะเวลาในการจัดเก็บ สมุดบันทึกการติดตอสื่อสาร  (Log 
Book) โดยใหเก็บไวไมเกิน ๒ ป ตามวาระของนายกสมาคมฯ 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน  เน่ืองจาก การกําหนดใหตองจัดเก็บ สมุดบันทึกการ
ติดตอสื่อสาร  (Log Book) เปนระยะเวลา ๕ ป ตามท่ีกําหนดไวในราง
ประกาศฯ จะเปนการเหมาะสมสําหรับการนําขอมูลการสงสัญญาณไปใช
ประโยชนตอไปในก รณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผูดํารงตําแหนงนายกสมาคมฯ 
หรือกรรมการบริหารสมาคมฯ  

คุณพรสุรียฯ (HS1QEB) 
 

๖.๔ เสนอใหกําหนดลักษณะท่ีชัดเจนของการบันทึกขอความการติดตอสื่อสาร  
อาทิ การบันทึกขอความการติดตอสื่อสารท้ังในรูปแบบของเอกสารหรือ
อิเล็กทรอนิกสก็ได 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน ขอกําหนดในรางประกาศฯ มีความครอบคลุมรูปแบบของ
การบันทึกขอความการติดตอสื่อสารท้ังหมด โดยท่ีตอง บันทึกรายละเอียด
การติดตอสื่อสารท่ีจําเปนอยางนอยตามหัวขอท่ีไดกําหนดไว 

การบันทึกขอความการติดตอสื่อสาร         หนา 1 จาก 1 

 



 
บันทึกสรุปการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน ระหวางวันท่ี ๑ พฤศจิกายน – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

และการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ในวันเสารท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร  
 

หัวขอท่ี ๗ : การปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน 
ผูแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

คุณสุรศรีฯ (HS4HIP) ๗.๑ เสนอใหแกไขขอกําหนดใหมีแจงระงับการใชชองความถ่ีใน กรณีเกิดเหตุภัย
พิบัติหรือเหตุฉุกเฉินเฉพาะชองความถ่ีท่ีใชในการประสานงานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของไมใชเปนการระงับใชชองความถ่ีท้ังหมด 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน  ขอความท่ีกําหนดไวในรางประกาศฯ ครอบคลุมการใช
งานคลื่นความถ่ีในกรณี เกิดเหตุภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉิน  โดยไดกําหนดให
สํานักงานแจงระงับการใชคลื่นความถ่ีเพ่ือใหหนวยงาน ของรัฐท่ีเก่ียวของ
สามารถใชคลื่นความถ่ีในกิจการวิทยุสมัครเลนท้ังหมดหรือบางสวนเพ่ือการ
ประสานงานเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใชเปนขายสื่อสาร
สํารองในกรณีเกิดภัยพิบั ติหรือเหตุฉุกเฉินไดเทาท่ีจําเปน  และใหพนักงาน
วิทยุสมัครเลนหรือสถานีวิทยุสมัครเลนท่ีใชคลื่นความถ่ีอยูในขณะน้ันระงับ
การใชคลื่นความถ่ีน้ันโดยทันที เวนแตการใชงานเพ่ือขอหรือใหความ
ชวยเหลือ หรือการประสานงานรวมกับหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของในการ
บรรเทาสาธารณภัย 

คุณนพดลฯ (E21DLD) / คุณสมชาติฯ 
(E27AXX) / คุณประยุทธฯ (HS0FAE) / 
คุณพรสุรียฯ (HS1QEB) / คุณวาสนฯ 
(HS9ETI) 

๗.๒ เสนอใหแกไขขอกําหนดเปนดังน้ี “การตั้งสถานีวิทยุสมัครเลน ณ สถานท่ี
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือการ
ประสานงานในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ใหแจงตอ สถานีวิทยุ
สมัครเลนควบคุมขายในพ้ืนท่ี  สํานักงานสวนกลางหรือสํานักงานสวนภูมิภาคท่ี
สถานีวิทยุสมัครเลนน้ันตั้งอยูทันที แลวแตกรณ”ี  

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน  เน่ืองจาก เมื่อพนักงานวิทยุสมัครเลนมีการตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมแลวเสร็จ สามารถแจงสามารถสํานักงาน กสทช . ภูมิภาคท่ีดูแล
รับผิดชอบในพ้ืนท่ีน้ันๆ ไดตามเวลาท่ีเหมาะสม 

สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัด สุรินทร 
( HS3 AS) / สมาคมวิทยุสมัครเลน
ปทุมธานี (HS1AP) / ชมรมวิทยุสื่อสารใน
ยามฉุกเฉินสุราษฎรธานี  / คุณพีรวิชฯ 
(HS7ZRF) / คุณนิคมฯ (HS3QQQ) / 
คุณพรสวรรคฯ (จ.สุรินทร)  

๗.๓ เสนอใหเพ่ิมเติมขอความ “ใหพนักงานวิทยุสมัครเลนในพ้ืนท่ี ท่ีเกิดภัยพิบัติ
หรือเหตุฉุ กเฉิน รวมกันเฝาฟงท่ี ชองความถ่ี ๑๔๕ .๐๐๐ เมกะเฮิรตซ  เพ่ือรับ
ขอมูลขาวสาร”  

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน  เน่ืองจากหลักเกณฑการใชคลื่นความถ่ีท่ีกําหนดไวในราง
ประกาศฯ ไดกําหนดใหชองความถ่ี ๑๔๕ .๐๐๐ เมกะเฮิรตซ สําหรับการ
ติดตอสื่อสารสําหรับเรียกขาน และแจงเหตุฉุกเฉิน (Emergency, Distress 
and Calling) และไดกําหนดเปนคลื่นความถ่ีกลางสําหรับประสานงาน
ระหวางหนวยงานของรัฐและพนักงานวิทยุสมัครเลน ตามประกาศ กสทช . 
เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและการกํากับดูแลการใชคลื่นความถ่ีกลาง
สําหรับการติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐและประชาชน    

 

การปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน หนา 1 จาก 1 

 



 
บันทึกสรุปการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน ระหวางวันท่ี ๑ พฤศจิกายน – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

และการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ในวันเสารท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร 
 

หัวขอท่ี ๘ : ขอหามสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน คุณธรรมจริยธรรม และขอพึงปฏิบัติของพนักงานวิทยุสมัครเลน 
ผูแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

สมาคมนักวิทยุสมัครเลนนครศรีธรรมราช  
(HS8AN) 

๘.๑ เสนอใหทบทวนขอ หามสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน “ใชชองสัญญาณใน
ลักษณะยึดถือครอบครองเฉพาะกลุมบุคคล ” เน่ืองจาก ในปจจุบันมีการใชงาน
ผิดวัตถุประสงคจากขอความท่ีกําหนดไวมากมาย 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน  เน่ืองจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเน้ื อหาท่ีเหมาะสม
และครอบคลุมแลว 

ชมรมวิทยุสมัครเลนมิตรภาพภูลังกา ๘.๒ เสนอใหเพ่ิมเติมขอหามสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน “พูดในขณะท่ีเมาสุรา
หรือยาเสพติด”   

คุณธนันทฯ (HS1JAN) / คุณสุพงษฯ 
(E21QEB) 

๘.๓ เสนอใหแกไขขอหามสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน  เปน “ใชรหัสลับในการ
ติดตอสื่อสาร เวนแตการเขารหัสขอความเพ่ือประโยชนในการควบคุมดาวเทียม
วิทยุสมัครเลน” เน่ืองจากในการควบคุมการทํางานของสถานีอวกาศ (ดาวเทียม
สมัครเลน) ตามขอบังคับวิทยุระหวางประเทศจะตองมีการเขารหัสขอความ 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุ น เน่ืองจาก เปนการกําหนดเฉพาะการใชถอยคําท่ีปกปด
ความหมายท่ีจงใจไมใหรูถึงความหมายน้ันๆ ในการติดตอสื่อสาร ไมรวมถึง
การเขารหัสขอความ 

คุณนเรศฯ (จ.ขอนแกน) ๘.๔ เสนอใหเพ่ิมเติมขอหามสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน “ใชคลื่นความถ่ีโดย
ไมไดรับอนุญาตหรือใบอนุญาตหมดอายุลง” 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากขอเสนอดังกลาวเปนขอหามและมีบทกําหนดโทษ
ท่ีกําหนดไวในบทบัญญัติแหง พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 

   
 

ขอหามสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน คุณธรรมจริยธรรม และขอพึงปฏบิัติของพนักงานวิทยุสมัครเลน หนา 1 จาก 1 

 



 
บันทึกสรุปการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน ระหวางวันท่ี ๑ พฤศจิกายน – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

และการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ในวันเสารท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร 
 

หัวขอท่ี ๙ : มาตรการกํากับดูแล และภาคผนวก ๗ แนบทายประกาศฯ 
ผูแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

สหพันธสมาคมวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย
ภาคใต / คุณกิจเจริญฯ (E23KOV) 

เสนอใหสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายมีสวนรวมในการกํากับดูแล  “พนักงาน
วิทยุสมัครเลนหรือสถานีวิทยุสมัครเลนท่ีฝาฝนไมปฏิบัติตามประกาศน้ีขอหน่ึง
ขอใดหรือหลายขอ ตองใหสมาคมฯ ท่ีทําหนาท่ีสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย
ในเขตพ้ืนท่ีน้ันๆ สามารถดําเนินการพิจารณาโทษ ดังตอไปน้ี ๑.การตักเตือน
ดวยวาจา ๒.การตักเตือนเปนลายลัก ษณอักษรและรายงานให กสทช . ในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบน้ันๆ” 

ยืนยันตามรางประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน เน่ืองจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเน้ือหาท่ีเหมาะสม
และครอบคลุมแลว 

   
 

มาตรการกํากับดูแล และภาคผนวก ๗ แนบทายประกาศฯ หนา 1 จาก 1 

 



 
บันทึกสรุปการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน ระหวางวันท่ี ๑ พฤศจิกายน – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

และการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ในวันเสารท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร 
 

หัวขอท่ี ๑๐ : ประเด็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
ผูแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

คุณครรชิตฯ (HS1JC) ๑๐ .๑ ปจจุบันกิจการวิทยุสมัครเลนของประเทศไทย ขาดหนวยงานกลางท่ี
กําหนดแผนแมบทและทิศทาง ในการพัฒนา  ซึ่งจะเห็นไดจากการท่ีจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเลนข้ึนมา เพ่ือทําหนาท่ีรางระเบียบ
ฉบับน้ี แตการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการน้ี อาจขาดความตอเน่ืองไดใน
อนาคต  จึงขอเสนอใหมีการจัดตั้งองคกรกลางของนักวิทยุสมัครเลน โดยระบุ
เอาไวในระเ บียบฉบับน้ี และ กสทช . จัดงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามความเหมาะสม องคกรกลางน้ีควรประกอบดวย ตัวแทนนักวิทยุสมัครเลน
จากเขต ๑ ถึง เขต ๙ ตัวแทนจากสมาคม RAST และสมาคม VRA ตัวแทน
นักวิชาการผูมีประสบการณในกิจการวิทยุสมัครเลน และตัวแทนจาก กสทช .  
สําหรับการทํางานตางๆท่ีจําเปนตองทํางานประจําและตอเน่ืองน้ัน องคกรกลาง
ควรจัดตั้งคณะทํางานฝายอ่ืนตามความจําเปน เชน คณะทํางานดานเทคนิค 
และ คณะทํางานจัดสอบ เปนตน เพ่ือทําหนาท่ีน้ีเปนการถาวร อาทิ  

- แผนงานสําคัญท่ียังขาดอยูไดแก  แผนแมบทการจัดการระบบทวน
สัญญาณท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ แผนงาน digital gateway ระดับประเทศและ
การเช่ือมตอกับตางประเทศ แผนปฏิบัติงานเครือขายฉุกเฉินระดับประเทศ การ
ประสานงานความถ่ีของระบบทวนสัญญาณ เปนตน 

- ดําเนินการ จัดสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน  โดย 
กสทช . เปนเพียง ผูกํากับดูแล  ทําหน าท่ีตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนดไว และคอยรับเรื่องจากองคการกลางมาเพ่ือออกใบอนุญาตเทาน้ัน จะ
ทําใหฝายกิจการวิทยุสมัครเลนของ กสทช . ไมจําเปนตองมีขนาดใหญ แตจะ
สามารถบริการไดดีข้ึนกวาเดิมมาก 

- บริหารจัดการกองทุนพัฒนากิจการวิทยุสมัครเลน  

รับขอมลูไวเพ่ือพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

๑๐.๒ ความตองการของ กสทช . ท่ีจะตองติดตอกับนิติบุคคลตามกฎหมาย ทํา
ใหตองมีการจดทะเบียนสมาคมในทุกจังหวัด ซึ่งเปนภาระและรายจายสําหรับ
กิจการวิทยุสมัครเลนเปนอยางมาก อีกท้ังบางสมาคมยังมีปญหาในการ

รับขอมูลไวเพ่ือพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

ประเด็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ                หนา 1 จาก 6 

 



ดําเนินงานและไมสามารถดํารงสถานภาพอยูไดอีกดวย ดังน้ัน ถามีองคกรกลาง
เปนนิติบุคคลเพียงองคกรเดียว จะเปนการงายสําหรับ กสทช . ในการติดตอ
ประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงาน โดยองคกรกลางน้ีจะทําหนาท่ีเปน
ตัวแทนของนักวิทยุสมัครเลนท่ัวประเทศ ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  ท่ีจําเปน 
ตามความตองการของ กสทช. เชน การติดตอประสานงานกับนักวิทยุสมัครเลน
ในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ เปนตน ท้ังน้ี รวมถึงภาระงานท่ี กสทช . จําเปนตอง
ดําเนินการในปจจุบัน เชน การจัดสอบ เปนตน 
๑๐.๓ จากท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศไทยและแผนการเปดเสรีของอาเซียน 
ประเทศไทยควรจะมีบทบาทท่ีสําคัญยิ่งตอการพัฒนากิ จการวิทยุสมัครเลนใน
ภูมิภาคน้ี แตจากรางประกาศฯฉบับน้ี ยังไมมีสวนใดท่ีแสดงถึงศักยภาพในดานน้ี 
หากมีการแกไขรางประกาศฯฉบับน้ีอยางเต็มความสามารถข องคณะทํางาน ซึ่ง
รวมถึงการจัดตั้งองคกรกลางท่ีจะเติบโตและเขมแข็งตอไปในกิจการวิทยุ
สมัครเลนของประเทศไทย และมีการดําเนินงานในดานตางๆท่ีเปนมาตรฐานท่ีดี
และนาเช่ือถือ จะทําใหประเทศไทยกลายเปนผูนําของกิจการวิทยุส มัครเลนใน
ภูมิภาคน้ีไดในอนาคต จึงใครขอใหคณะทํา งานพิจารณาและระดมความคิดเห็น
ใหกวางขวางอยางมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล รวมถึงการเปดใจสําหรับการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของ กสทช . จากคณะเจาหนาท่ีชุดเดิมซึ่งเปนผูกําหนดทุก
สิ่งทุกอยางตามท่ีทางราชการเห็นสมควรมาเปน “ผูกํากับดูแล ” ท่ีดีเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลนของประเทศไทยตอไป 

รับขอมูลไวเพ่ือพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

คุณครรชิตฯ (HS1JC) ๑๐.๔ การสนับสนุนจาก กสทช . ยังขาดความตอเน่ืองและขาดประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากแตเดิมเปนเพียงงบประมาณสนับสนุนประจําป ท่ีไมสามารถนําไปใชได
อยางทันเวลา และถูกเรียกคืนเมื่อสิ้นปงบประมาณแผนดิน ไมสามารถเก็บสะสม
ไวในอนาคตได ควรปรับปรุงโดยการจัดตั้งกองทุนพัฒนากิจการวิทยุสมัครเลน 

ในปจจุบันมีกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ ซึ่งสามารถขอรับการ
สนับสนุนเพ่ือการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเลนได หากมีวัตถุประสงคท่ี
สอดคลองตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน
สาธารณะ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการใชจายเงิน การติดตาม 
และการประเมินผลเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

คุณประเสริฐฯ (HS1BKS) / สมาคมวิทยุ
สมัครเลนจังหวัดสุรินทร (HS3AS) / คุณ
พีรวิชฯ ( HS7 ZRF) / คุณนิคมฯ 
(HS3QQQ) / คุณพรสวรรคฯ (จ.สุรินทร) 

๑๐.๕ สํานักงาน กสทช . พึงจัดงบประมาณหรือสนับสนุนกิจกรรมท่ีเอ้ืออํานวย
ตอการดําเนินกิจกรรมของสมาคมและองคกรอ่ืนใหสอดคลองตามเจตนารมณ
ของกฎหมายท่ีสงเสริมใหมีการรวมกลุมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปน
มาตรการจูงใจและใหรางวัลสมาคมแ ละองคกรท่ีตอบสนองตอนโยบายและกฎ

รับขอมูลไวเพ่ือพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

ประเด็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ                หนา 2 จาก 6 

 



/ ชมรมวิทยุสื่อสารในยามฉุกเฉินสุราษฎร
ธานี 

กติกา 

คุณประเสริฐฯ (HS1BKS) ๑๐ .๖ กรณีท่ีมีการใชงานเช่ือมโยงกับเทคโนโลยีอ่ืน ไมวาจะเปน Internet 
Gateway หรือโครงขายสาธารณะอื่น และมีการใชงานคลื่นความถี่ กสทช . และ
สํานักงาน กสทช . จะตองเปนผูทรงอํานาจในการกํากับดูแล อาทิ การอนุญาต
เขาสูระบบ การเปนสมาชิก การกําหนดมาตรการลงโทษ และจะตองปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร 

รับขอมูลไวเพ่ือพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

๑๐.๗ ควรมีมาตรการเยียวยารองรับเครื่องวิทยุค มนาคมท่ีไดรับผลกระทบจาก
การปรับขอกําหนดการใชคลื่นความถ่ี (เดิมอนุญาตใหใชความถ่ี ๑๔๔ – ๑๔๖ 
MHz และรางประกาศฯ อนุญาตใหใชความถ่ี ๑๔๔ – ๑๔๖.๕ MHz ) ซึ่งจะตอง
ดําเนินการคูขนานกอนประกาศมีผลใชบังคับ เพ่ือไมใหมีผลกระทบกับพนักงาน
วิทยุสมัครเลน เชน การอนุญาตใหดําเนินการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน เครื่อง
วิทยุคมนาคม  (Type approve) ของเครื่องวิทยุคมนาคมรุนเดิม โดยไมมี
คาใชจาย รวมท้ังการใช Datasheet รับรองผลการตรวจสอบ 

รับขอมูล ไว เพ่ือ พิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขประกาศ กสทช . ท่ี
เก่ียวของกับการตรวจสอบรับรองมาตร ฐานเครื่องวิทยุคมนาคมใหมีความ
สอดคลองตามรางประกาศฯ ฉบับน้ีตอไป 

คุณอํานาจฯ (HS1IWX) / คุณประเสริฐฯ 
(HS1BKS) / คุณสุพงษฯ (E21QEB) / 
คุณธนันทฯ (HS1JAN)  

๑๐.๘ ให กสทช. จัดทําฐานขอมูลของนักวิทยุสมัครเลนเพ่ือใหนักวิทยุสมัครเลน
สามารถเขาไปตรวจสอบไดท่ีหนาเว็บไซด และกําหนดไวในประกาศวาขอมูลของ
นักวิทยุสมัครเลนทุกคนสามารถตรวจสอบได อาทิ ช่ือ- นามสกุล สัญญาณเรียก
ขาน ภูมิลําเนา ประเภทของพนักงานวิทยุสมัครเลน วันหมดอายุใบอนุญาต
พนักงานวิทยุสมัครเลน  เพ่ือใหมีขอมูลไวสําหรับใหนักวิทยุสมัครเลนทุกคน
ชวยกันตรวจ สอบกันเอง และเพ่ือปองกันการท่ีนักวิทยุสมัครเลนไปติดตอกับ
สถานีท่ีไมไดรับอนุญาต 

สํานักงาน กสทช . ไดจัดทําขอมูลดังกลาวไวบริการพนักงานวิทยุสมัครเลน
แลว โดยสามารถเขาไปใชงานไดท่ีเว็บไซตของสํานักงาน กสทช . ในหัวขอ
บริการขอมูลผูไดรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลน 

สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัดสุรินทร 
(HS3AS) / คุณพีรวิชฯ (HS7ZRF) / คุณ
นิคมฯ (HS3QQQ) / คุณพรสวรรคฯ (จ.
สุรินทร) / ชมรมวิทยุสื่อสารในยามฉุกเฉิน
สุราษฎรธานี 

๑๐ .๙ กําหนด ใหสํานักงาน กสทช . ในสวนภูมิภาคเขารวมในกิจกรรมท่ีทาง
สมาคมท่ีกํากับดูแลสถานีควบคุมขายจัดข้ึนภายใตวัตถุประสงคในกิจการวิทยุ
สมัครเลนเพ่ิมเสริมสรางความกระชับระหวางผูกํากับดูแลและ พนักงานวิทยุ
สมัครเลนอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

รับขอมูลไวเพ่ือพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ  / คุณนเรศฯ (จ .
ขอนแกน ) / คุณสุพิชาญฯ (HS3LSE) / 
คุณภัสสิริฯ (HS3ANP) / คุณจีรศักดิ์ 
(E20TCM) 

๑๐.๑๐ การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน เครื่องวิทยุคมนาคม  (Type approve) 
ควรท่ีจะไดเปดกวางกับเครื่องวิทยุรุนใหมหรือรุนท่ีมีจําหนายในปจจุบัน เพราะ
เครื่องวิทยุรุนเกาท่ีมีในฐานขอมูลของ กสทช. เองน้ัน ไมมีจําหนาย ในตลาดแลว 
อีกท้ังยกเลิก หรือปรับลดอัตรา คาธรรมเนียมการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน 
จํานวน ๒๕ ,๐๐๐  บาท แลวใชการชําระคาธรรมเนียมในการตรวจสอบ ทาง

รับขอมูล ไว เพ่ือ พิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขประกาศ กสทช . ท่ี
เก่ียวของกับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมใหมีความ
สอดคลองตามรางประกาศฯ ฉบับน้ีตอไป 
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วิชาการ แทน  ตัวอยางเชน อาจจะเสียคาธรรมเนียมการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐาน ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาทตอ  ๑ ใบอนุญาต พรอมกับออกใบอนุญาตใช
เครื่องวิทยุ คมนาคมตามระเบียบเดิม ซึ่งขอกําหนดทางเทคนิคของ เครื่อง วิทยุ
คมนาคม แตละเครื่องจะมีคูมือการใชงานแนบพรอมมาดวย ซึ่งทางหนวย
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสามารถกระทําการตรวจสอบไดตามคูมือ 
๑๐.๑๑ เพ่ือใหผลการพิจารณามีความถูกตอง เหมาะสม เปนไปตามท่ีไดรับฟง
ความคิดเห็น จึงขอเสนอให คณะกรรมการขยายระยะเวลาออกไป เพ่ือเปดเผย
ผลการพิจารณา พรอมท้ังเหตุผลของการพิจารณาในการราง แกไข 
เปลี่ยนแปลง ตามแนวทางท่ีไดรับฟงความคิดเห็นจากนักวิทยุสมัครเลนกอน
นําไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือช วยตรวจสอบความถูกตอง 
เหมาะสม ช้ีแจงเหตุผลเพ่ิมเติม และโตแยงผลการพิจารณาของคณะกรรมการได 
เพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไข ประกาศฉบับน้ีใหมีความสมบูรณมากท่ีสุด 

รับขอมูลไวเพ่ือพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัดสุรินทร 
(HS3AS) / คุณพีรวิชฯ (HS7ZRF) / คุณ
นิคมฯ (HS3QQQ) / คุณพรสวรรคฯ (จ.
สุรินทร) / ชมรมวิทยุสื่อสารในยามฉุกเฉิน
สุราษฎรธานี  / สมาคมวิทยุสมัครเลน
ปทุมธานี (HS1AP) 

๑๐.๑๒ การพิจารณาลงโทษตามมาตรการกํากับดูแล จะเห็นเปนเพียงขอความ
ท่ีเขียนไวใหไดอาน ถาขาดการปฏิบัติอยางเครงครัด  เปนธรรม และเสมอภาค 
จะทําใหเกิดการฝาฝน และหลายๆ กรณีท่ีเปนผลเสียตอช่ือเสียงพนักงานวิทยุ
ของไทย อาทิเชน การใชความถ่ีไมตรงตามขอกําหนดการใชความถ่ี ซึ่งเราทราบ
ดีวา ความถ่ี ท่ีกําหนดไวมีการใชงานรวมกับนานาประเทศ เชน  ในโหมด การ
ติดตอสื่ อสารผานดาวเทียม สิ่งน้ีแสดงถึงความชัดเจนวา เราไดใชรวมกับ
ประเทศอ่ืน ถามีการใชงานผิดประเภท สิ่งท่ีเกิดข้ึนคือการรบกวนขามประเทศ
ซึ่งก็เกิดข้ึนเปนประจําจากการใชงานท่ีขาดมาตรการควบคุมท่ีดีและบทลงโทษท่ี
เห็นเปนรูปธรรม มีการดําเนินการอยางจริงจังกับเรื่องท่ีรองเรียนเขามา 

รับขอมูลไวเพ่ือพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

คุณสุพงษฯ (E21QEB) / คุณธนันทฯ 
(HS1JAN) / คุณชวลิตฯ (กลุม TAMSAT) 

๑๐.๑๓ สําหรับความถ่ีชวงตางๆ  ในตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติ ท่ีมีการ
แรเงา เชน ชวง ๕๐ – ๕๔ MHz ตามภาคผนวก ก ขอ ๔.๒ อธิบายวา “ในแต
ละแถวของตาราง หา กมีการแรเงา หมายความวาการกําหน ดกิจการในยาน 
ความถ่ีวิทยุน้ัน ของประเทศไทยมีความแตกตางกับการกําหนดกิจการในยาน
ความถ่ีวิทยุน้ัน ของเขตภูมิภาค ๓" ดังน้ันอนุกรรมการฯ  รางประกาศ ควรเปน
ตัวแทนวิทยุสมัครเลนนําเสนอความเห็ นเพ่ือแกไขตารางกําหนดคลื่นความถ่ี
แหงชาติ ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเปนไปตามการกําหนดกิจการในยานความถ่ีวิทยุน้ันๆ 
ของเขตภูมิภาค ๓ และเสนอใหมีการกําหนดเชิงอรรถของประเทศไทย T-
Amateur เพ่ิมเติมลงในตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติ ตามชวงความถ่ี
ตางๆ ท่ียังไมไดมีการกําหนดดวย และควรเสนอใหมีการแกไข เชิงอรรถ ๕.๑๖๗ 

รับขอมูลไวเพ่ือพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
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เพ่ือนําเอา  “ประเทศไทย” ออกจากเชิงอรรถ ๕.๑๖๗ ในตาราง ITU เพ่ือเปน
การสนับสนุนดานขอมูลใหการทํางานของกลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ ท่ีรวม
ประชุม กลุมทํางาน 5A-1 WG 5A-1 ในคณะทํางาน 5A WP5A ไดนําไปเสนอ
แกไขในการประชุม WRC-15 ตอไป 

คุณสุพงษฯ (E21QEB) / คุณธนันทฯ 
(HS1JAN) 

๑๐.๑๔ เสนอใหมีการกําหนดกิจการ อาสาสมัคร (VR) ข้ึนเปนอีกกิจการหน่ึง 
อนุญาตใหใชยานความถ่ี VHF ท่ีไมใชยานความถ่ีในกิจการวิทยุสมัคร เลน เพ่ือ
การติดตอกันระหวางนักวิทยุ VR และใหกําหนดหลักสูตรอบรมและสอบเพ่ือรับ
ประกาศนียบัตร  โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับการอาสา ไมวาจะเปนการปฐมพยาบาล 
การทําหนาท่ี เน็ทคอนโทรล การรายงานจราจร การโบกรถอํานวยจราจร การ
รายงานแจงเหตุ ทอประปาแตก นํ้าไมไหล ไฟดับ รถชน ฯลฯ โดยมีศูนยควบคุม
ขายนักวิทยุ VR ท่ีไดรับอนุญาตใหสามารถติดตอประสานกับขายกูภัย ขาย
ตํารวจ ขายหนวยงานราชการตางๆ ไดทางวิทยุสื่อสาร ใหมีการกําหนด
เครื่องแบบ เครื่องหมายแสดงข้ันของนักวิทยุ VR น้ันๆ กําหนดเครื่องวิทยุ
คมนาคมควรกําหนดใหตางจากเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเลน โดย
ไมควรอนุญาตใหใชเครื่อง วิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเลน  กําหนด
สัญญาณเรียกขานข้ึนดวย VR ตามดวยตัวเลข และกําหนดใหมีการตรวจรวม 
การสงรายงานการปฏิบัติงาน การฝกซอมเวลาเกิดเหตุภัยพิบัติ เหตุฉุกเฉิน 

มีประกาศ กสทช . เรื่อง หลัก เกณฑการจัดตั้งขายสื่อสารในกิจการเพ่ือ
สาธารณะกุศล เพ่ือรองรับกิจการดังกลาวอยูแลว และ รับขอมูลดังกลาวไว
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดกับ
กิจการวิทยุสมัครเลนตอไป 

ศ.ดร.ชารลี (HS0ZCW) ๑๐.๑๕ ขอใหระลึกวาวิทยุสมัครเลนสมควรไดรับการสนับสนุนเพ่ือใหเยาวชนได
เรียนรู ติดตอโลกไดดวยเครื่องมือท่ีสรางเอง 
๑๐.๑๖ ขอใหความสําคัญและสิทธ์ิแกวิทยุสมัครเลนมากท่ีสุด ความถ่ีเพ่ือให
ประเทศไทยสามารถแขงขันกับประเทศเพ่ือนบาน เด็กควรไดเลน HF เพ่ือฝก
ภาษาอังกฤษ ตอนรับอาเซียน พูดและเรียนจากคนท้ังโลก 
๑๐.๑๗ มีการอนุญาตใหใชความถ่ีใหมมากท่ีสุด 
๑๐.๑๘ ขอใหพยายามเรียนรูจากการปฏิบัติใหมากท่ีสุด 

รับขอมูลไวเพ่ือพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

คุณปเตอรเลค (IARU) ๑๐.๑๙ การทํางาน จะตองดําเนินการผานวาระการประชุม และคุยกันจ นกวา
จะหาขอสรุปไดองคกรกํากับดูท่ัวโลกคาดหวังใหวิทยุสมัครเลนพูดเปนเสียง
เดียวกัน ขอใหทุกคนพูดคุย ตกลงกันใหได แลวจึงมาคุยกับ กสทช . มันเปนงาน
ท่ียาก แตงายท่ี กสทช. จะพิจารณา 
๑๐.๒๐ ความถ่ีเปนสิ่งท่ีมีสําคัญมากในการพัฒนาของวิทยุสมัครเลนท่ัวโลก ถา
ปราศจากความถ่ีตามแผนความถ่ีสากล มันยากท่ีวิทยุสมัครเลนจะประสบ
ความสําเร็จเติบโต และสามารถผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถในทางเทคโนโลยี

รับขอมูลไวเพ่ือพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

ประเด็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ                หนา 5 จาก 6 

 



ในประเทศไทย ซึ่งเหมือนกับนิวซีแลนด และประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคน้ี 
๑๐ .๒๑ ความงายในการเขาถึงระบบใบอนุญาตก็เปนสิ่งสําคัญ และความ
สงเสรมิใหมีการเลื่อนระดับใบอนุญาตเพ่ือใหมีความเจริญกาวหนา 
๑๐ .๒๒ ระเบียบควรจะนําเสนอในทางบวก ผมไดเห็นวารางระเบียบน้ีมี
วัตถุประสงคท่ีเปนทางบวกมาก เราควรชวยกันดูใหสวนท่ีเหลือของระเบียบน้ัน
นําไปสูผลลัพธตามวัตถุประสงค สนับสนุนใหเยาวชนมีโอกาสไดใชความถ่ีในการ
เรียนรูและพัฒนาตัวเองทางเทคโนโลยี และชวยกันดูวาไมมีสวนใดในระเบียบท่ี
เปนผลลบตอการเจริญเติบโตของกิจการวิทยุสมัครเลน แตเปนการสรางสภาวะ
แวดลอมใหเกิดความเจริญเติบโต 
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