ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และกําหนดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง และขั้นสูง
ประจําปี ๒๕๖๑
--------------------ด้วยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) โดยการมอบหมายของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติ
อนุญาตให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดําเนินการจัดสอบเพื่อรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง และขั้นสูง โดยใช้หลักสูตรและวิธีการตามที่กําหนดไว้ใน
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น สํานักงาน กสทช. จึงขอ
ประกาศหลักเกณฑ์และกําหนดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางและขั้นสูง
ประจําปี ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.๑ มีสัญชาติไทย หรือมีเชื้อชาติไทย
๑.๒ เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันที่สอบ (กรณีขั้นกลาง)
๑.๓ เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันที่สอบ (กรณีขั้นสูง)
๒. การรับสมัคร
๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่
สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ทําการเลขาธิการสมาคมฯ เลขที่ ๘/๑ ซอย
สุขสวัสดิ์ ๒๕ แยก ๑-๑ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐ (ตู้ ปณ. ๒๐๐๘ กรุงเทพฯ
๑๐๕๐๑) โทรศัพท์ ๐๘ ๗๕๕๗ ๗๗๗๓ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ (กรณีขั้นกลาง) และภายในวันที่ ๘
ตุลาคม ๒๕๖๑ (กรณีขั้นสูง)
๒.๒ จํานวนการรับสมัครในแต่ละขั้นไม่น้อยกว่า ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๒๐๐ คน
๓. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร ประกอบด้วย
๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน ๓ รูป
๓.๒ สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์กร
ของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ สําเนาใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นและขั้นกลาง แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
๔. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการสอบฯ ไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาท ประกอบด้วย

-๒๔.๑.๑ ค่าดําเนินการจั ดสอบฯ ไม่เกิ นคนละ ๓๕๐ บาท ประกอบด้ วย ค่าเช่า
สถานที่จัดสอบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ดํ าเนินการโดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับ
อนุญาตให้จัดการสอบฯ
๔.๑.๒ ค่าธรรมเนียมการสอบคนละ ๑๐๐ บาท และค่าใบสมัครคนละ ๕๐ บาท
ซึ่งสมาคมฯ จะนําส่งให้กับสํานักงาน กสทช. (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔.๒ ให้สมาคมฯ จําหน่ายใบสมัครให้แก่ผู้สมัครโดยตรงและมิให้นําเงื่อนไขการสมัคร
เป็นสมาชิกหรือการบริจาคมาเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการจําหน่ายใบสมัคร หรือให้สิทธิแก่ผู้สมัครรายหนึ่ง
รายใดมากกว่าผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกหรือบริจาค
๕. หลักสูตรและวิธีการสอบ
๕.๑ หลักสูตร หัวข้อวิชาและวิธีการสอบเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ๑ และ
ภาคผนวก ๒ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕.๒ การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง
๕.๒.๑ สอบภาคทฤษฎี จํานวน ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง
๓๐ นาที (ไม่อนุญาตให้นําเครื่องคํานวณเลขชนิดโปรแกรมเข้าไปในห้องสอบ)
๕.๒.๒ สอบภาคปฏิบัติ
(๑) สอบรับ ด้ว ยหูร หัส มอร์ส เป็น ภาษาอัง กฤษ จํา นวนคํา ที่ใ ช้ใ นการ
ทดสอบ ๔๐ กลุ่มคํา ระยะเวลาในการทดสอบไม่น้อยกว่า ๕ นาทีครึ่ง กลุ่มคําละ ๑ คะแนน
(๒) สอบรับด้วยหูรหัสมอร์สเป็นตัวเลข จํานวนคําที่ใช้ในการทดสอบ ๑๐
กลุ่มคํา ระยะเวลาในการทดสอบไม่น้อยกว่า ๑ นาทีครึ่ง กลุ่มคําละ ๑ คะแนน
ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบรับรหัสมอร์ส กําหนดโดยเทียบจาก
ความเร็วมาตรฐานในการส่งคําว่า “PARIS” รวมกับกลุ่มคําเตรียมพร้อม “VVV”
๕.๓ การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง
สอบภาคทฤษฎี จํานวน ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน เวลาสอบ ๒ ชั่วโมง (ไม่อนุญาต
ให้นําเครื่องคํานวณเลขชนิดโปรแกรมเข้าไปในห้องสอบ)
๕.๔ ผู้สมัครสอบสามารถศึกษาข้อมูลได้จากแบบทดสอบกลางสําหรับพนักงานวิทยุ
สมัครเล่นขั้นกลาง และขั้นสูง หรือข้อมูลจากสมาคมฯ
๖. กําหนดการสอบ
๖.๑ การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง : วันเสาร์ที่ ๕
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี
๖.๒ การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง : วันอาทิตย์ที่ ๒๑
ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี
๗. เกณฑ์การรับรองผล
๗.๑ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง
๗.๑.๑ ต้องได้คะแนนภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และ
๗.๑.๒ ต้องได้คะแนนภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

-๓๗.๒ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ต้องได้
คะแนนภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
๗.๓ หากสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามข้อ ๑. ของประกาศฉบับนี้ สํานักงาน กสทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรับรองผล
๘. การประกาศผล
สํานักงาน กสทช. จะประกาศผลเฉพาะรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบ ทาง www.nbtc.go.th
และ www.rast.or.th
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)
เลขาธิการ กสทช.

