บันทึกสรุปการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน ระหวางวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
และการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ในวันเสารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร
หัวขอที่ ๑ : บททั่วไป (การกําหนดนิยาม) และวัตถุประสงค
ผูแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น
คุณชวลิต รัศมีนิล (กลุม TAMSAT)
๑.๑ เสนอใหตัดมาตรา ๔๖ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
ที่อางอิงไวในบทการอาศัยอํานาจกฎหมายที่เกี่ยวของ ออกจากรางประกาศ
๑.๒ เสนอใหเพิ่มเติมมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘
และที่แกไขเพิ่มเติม ในบทการอาศัยอํานาจกฎหมายที่เกี่ยวของ
คุณชวลิตฯ (กลุม TAMSAT) / คุณสุพงษฯ ๑.๓ เสนอใหแกไขคําจํากัดความของคําวา "กิจการวิทยุสมัครเลน " ใหสอดคลอง
(E21QEB) / คุณณัฐพรฯ (E22ICQ)
กับนิยามที่ไดกําหนดไวในตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕

คุณณัฐพรฯ (E22ICQ)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากรางประกาศฯ ฉบับนี้ไดบัญญัติอํานาจหนาที่ของ
กสทช. และฐานอํานาจของ กสทช . ในการออกประกาศอยางชัดเจนแลว
ตามที่กําหนดในอารัมภบท
แกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ แกไขในสวนของคําจํากัดความเปนดังนี้
“กิจการวิทยุสมัครเลน หมายความวา กิจการวิทยุคมนาคมเพื่อวัตถุประสงค
ในการฝกฝนตนเองในการติดตอสื่อสารระหวางกันและกัน และในกา
ร
ทดสอบทางเทคนิคโดยพนักงานวิทยุสมัครเลน ซึ่งไดแก บุคคลที่ไดรับ
อนุญาตอยางถูกตอง ซึ่งมีความสนใจในเรื่องวิทยุสื่อสารเปนการสวนตัว มิใช
เพื่อผลประโยชนทางการเงิน”
๑.๔ เสนอใหแกไขคําจํากัดความของคําวา "กิจการวิทยุสมัครเลนผานดาวเทียม" แกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ แกไขในสวนของคําจํากัดความเปนดังนี้
ใหหมายความวา “กิจการวิทยุคมนาคมที่ใชสถานีอวกาศบนดาวเทียมเพื่อ
“กิจการวิทยุสมัครเลนผานดาวเทียม หมายความวา กิจการวิทยุคมนาคมที่
วัตถุประสงคเดียวกับกิจการวิทยุสมัครเลน ” ใหสอดคลองกับนิยามที่ไดกําหนด ใชสถานีอวกาศบนดาวเทียมเพื่อวัตถุประสงคเดียวกับกิจการวิทยุสมัครเลน”
ไวในตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๕ เสนอใหแกไขคําจํากัดความของคําวา "สถานีวิทยุสมัครเลน" ใหหมายความ ยืนยันตามรางประกาศฯ
วา “สถานีที่ใชในกิจการวิทยุสมัครเลนและกิจการวิทยุสมัครเลนผานดาวเทียม” เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากคําจํากัดความที่กําหนดในรางประกาศฯ มีความ
๑.๖ เสนอใหแกไขคําจํากัดความของคําวา "พนักงานวิทยุสมัครเลน " ให เหมาะสมและมีเนื้อหาครอบคลุมแลว
หมายความวา “พนักงานวิทยุคมนาคมตาม พ .ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการอนุญาตใหใชเฉพาะในกิจการวิทยุ
สมัครเลนและกิจการวิทยุสมัครเลนผานดาวเทียม”
๑.๗ เสนอใหแกไขคําจํากัดความของคําวา "ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลน "
ใหหมายความวา “ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมตาม พ .ร.บ. วิทยุคมนาคม
พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อใหทํา ใหมี ใหใช ใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
เพื่อวัตถุประสงคในกิจการวิทยุสมัครเลนและกิจการวิทยุสมัครเลนนดาวเที
ผา ยม”
บททั่วไป (การกําหนดนิยาม) และวัตถุประสงค

หนา 1 จาก 4

คุณอํานาจฯ (HS1IWX)

คุณนิคมฯ (HS3QQQ) / คุณสุพงษฯ
(E21QEB)
คุณนเรศฯ (จ.ขอนแกน)

คุณประเสริฐฯ (HS1BKS)

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

๑.๘ เสนอใหแกไขคําจํากัดความของคําวา "สถานีวิทยุสมัครเลนสําหรับกิจกรรม
พิเศษ (Special event station)" ใหหมายความวา “สถานีวิทยุสมัครเลนที่
พนักงานวิทยุสมัครเลนจัดตั้งขึ้นเปนการชั่วคราว ตามที่คณะกรรมการกําหนด
เพื่อวัตถุประสงคในกิจการวิทยุสมัครเลนและกิจการวิทยุสมัครเลนผาน
ดาวเทียม”
๑.๙ เสนอใหเปลี่ยนจากคําวา "พนักงานวิทยุสมัครเลน" เปน "นักวิทยุสมัครเลน"

ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากคําจํากัดความที่กําหนดในรางประกา ศฯ มีความ
เหมาะสมและมีเนื้อหาครอบคลุมแลว

ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากคําวา “พนักงานวิทยุสมัครเลน ” ตามราง
ประกาศฯ สอดคลองกับ พ .ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แกไข
เพิ่มเติม และประกาศ กสทช . เรื่อง พนักงานวิทยุคมนาคมตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
๑.๑๐ เสนอใหมีการกําหนดศัพทภาษาอังกฤษของคําวา “สถานีวิทยุสมัครเลน ยืนยันตามรางประกาศฯ
ควบคุมขาย”
เหตุ ผลสนับสนุน เนื่ องจากประกาศฯ ดังกลาวเมื่อมีผลใชบังคับแลว จะ
นําไปแปลเปนภาษาอังกฤษทั้งฉบับสําหรับใชเผยแพรได
๑.๑๑ เสนอใหแกไขคําจํากัดความของคําวา “สถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย ” ยืนยันตามรางประกาศฯ
ใหหมายความวา “สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัด (ชื่อจังหวั ด) หมายความวา เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากคําจํากัดความที่กําหนดในรางประกาศฯ มีความ
กลุมพนักงานวิทยุสมัครเลนที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของชมรม หรือจดทะเบียนนิติ เหมาะสมและมีเนื้อหาครอบคลุมแลว
บุคคลเปนสมาคม ซึ่งมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเลนและ
คณะกรรมการรับรองใหทําหนาที่กํากับและสงเสริมกิจการวิทยุสมัครเลนใน
พื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยตั้งขึ้นในแตละจังหวัดทั่วประเทศ"
๑.๑๒ เสนอใหแกไขคําวา “สถานีวิทยุขององคกรวิทยุสมัครเลน ” เปน “สถานี แกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ แกไขในสวนของคําจํากัดความเพื่อใหเกิดความ
วิทยุสมัครเลนขององคกรวิทยุสมัครเลน” เพื่อใหสอดคลองกับคําจํากัดความอื่น ชัดเจนและสอดคลองกับคําอื่นๆ ที่ปรากฏในรางประกาศฯ เปน “สถานีวิทยุ
ที่กําหนดไวในรางประกาศฯ อาทิ สถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย สถานีวิทยุ สมัครเลนขององคกรวิทยุสมัครเลน”
สมัครเลนกิจกรรมพิเศษ
๑.๑๓ เสนอใหแกไขคําจํากัดความของคําวา “สถานีวิทยุสมัครเลนประเภททวน แกไขเพิ่มเติมรางประกา ศฯ แกไขในสวนของคําจํากัดความเปนดังนี้
สัญญาณ (Repeater)” ใหหมายความวา “สถานีวิทยุสมัครเลนที่รับสัญญาณ “สถานีวิทยุสมัครเลนประเภททวนสัญญาณ (Repeater) หมายความวา
วิทยุจากสถานีวิทยุคมนาคมซึ่งในขณะเดียวกันนําสัญญาณที่รับไดสงออกไปยัง สถานีวิทยุสมัครเลนที่ติดตั้งใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดทวนสัญญาณ ที่มี
อีกความถี่หนึ่งที่ตางกัน” โดยไมตองระบุวา “ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลในการ ลักษณะนําคลื่นความถี่ที่รับไดสงออกไปยังความถี่ที่เหมือนกันหรือตางกัน
ใชงานโดยสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย”
ซึ่งอยูภายใตการดูแลในการใชงานโดยสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย”
๑.๑๔ เสนอใหเพิ่มเติมคําจํากัดความ “สถานีวิทยุสมัครเลนประเภทใหสัญญาณ ยืนยันตามรางประกาศฯ
(Beacon) หมายความวา สถานีวิทยุสมัครเลนที่ทําการสงสัญญาณเพื่อ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากเปนสถานีวิทยุสมัครเลนประเภทกิจกรรมพิเศษ
บททั่วไป (การกําหนดนิยาม) และวัตถุประสงค

หนา 2 จาก 4

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

วัตถุประสงคของการทดสอบสภาพภูมิอากาศและประสิทธิภาพการรับสัญญาณ
หรือวัตถุประสงคอื่นที่เกี่ยวของกับการทดลอง”
๑.๑๕ เสนอใหเพิ่มเติมคําจํากัดความ "การรบกวนอยางรุนแรง หมายความวา
การรบกวนที่เปนอันตรายตอการทํางานของกิจการวิทยุนําทางหรือกิจการเพื่อ
ความปลอดภัยหรือรบกวนที่ทําใหเกิดผลเสียอยางรุนแรงหรือขัดขวางหรือ
ขัดจังหวะเปนชวงๆ ตอการดําเนินกิจการตางๆ ตามขอบังคับวิทยุ"

ประเภทหนึ่ง ซึ่งไดมีการกําหนดคําจํากัดความไวแลวในรางประกาศฯ

ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากมาตรการกํากับดูแลเกี่ยว กับการปองกันการ
รบกวนทางคลื่นความถี่และบทลงโทษ ไดกําหนดไวใน พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม
พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งสามารถนําบทบัญญัติดังกลาวมาใช
บังคับในกิจการวิทยุสมัครเลนได
คุณครรชิตฯ (HS1JC) / คุณณัฐพรฯ ๑.๑๖ เสนอใหแกไขคําจํากัดความของคําวา “สถานีวิทยุสมัครเลนเชื่อมโยงผาน แกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ แกไขในสวนของคําจํากัดความเปนดังนี้
(E22ICQ)
เครือขายสาธารณะ” ใหเกิดความชัดเจนเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่มีการใชงานใน “สถานีวิทยุสมัครเลนที่เชื่อมโยงผาน เครือ โครง ขาย สาธารณะ อื่น ”
กิจการวิทยุสมัครเลน
หมายความวา สถานีวิทยุสมัครเลนที่ ติดตั้ง นําเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ
วิทยุสมัครเลน มาเชื่อม ตอ โยง เขากับโครงขายสื่อสาร อื่น สําหรับการ
ติดตอสื่อสารระหวางกัน สาธารณะ อาทิ อินเตอรเน็ท วงจรเชาใช เปนตน
๑.๑๗ เสนอใหเพิ่มเติมคําจํากัดความ “Control Operator” และ รับขอมูลไวเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป
“Automatic Operation”
คุณสุพงษฯ (E21QEB)
๑.๑๘ เสนอใหแกไขคําจํากัดความของคําวา “ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ” ให ยืนยันตามรางประกาศฯ
หมายความวา "เหตุใดๆ อันอาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้น และคาดหมายไดวา เหตุ เหตุผลส นับสนุน เนื่องจากคําจํากัดความของคําวา “ภัยพิบัติหรือเหตุ
ดังกลาวอาจจะกอใหเกิดความเสียหายในชี วิต ทรัพยสิน สิทธิ หรือเสรีภาพของ ฉุกเฉิน ” ในรางประกาศฯ สอดคลองกับคําจํากัดความที่กําหนดไวใน
ประชาชนในวงกวาง และใหหมายถึงสาธารณภัยตางๆ ตามกฎหมายวาดวยการ ประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงานของผูประกอบ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดวย ภัยธรรมชาติที่ทําใหโครงสรางโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน
พื้นฐานเสียหายจนเปนเหตุใหประชาชนไมสามารถใชงานไดตามปกติ"
คุณนเรศฯ (จ.ขอนแกน)
๑.๑๙ เสนอใหแกไขวัตถุประสงคขอ ๗ (๑) และ (๒) ที่กําหนดในรางประกาศฯ ยืนยันตามรางประกาศฯ
เปน “พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา คนควา ทดลอง วิจัยดานวิชาการ เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากวัตถุประสงคขอ ๗ (๑) หมายถึงการใชกิจการ
สื่อสารดวยคลื่นวิทยุ”
วิทยุสมัครเลนเพื่อสงเสริมการศึกษาใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ติดตอสื่อสารดวยคลื่นวิทยุ แตสําหรับขอ ๗ (๒) หมายถึงการใชกิจการวิทยุ
สมัครเลนเพื่อใหเกิดการพัฒนาซึ่งนําไปสูการสรางนวัตกรรมใหมในดานการ
ติดตอสื่อสาร
คุณสุพงษฯ (E21QEB) / คุณธนันท ฯ ๑.๒๐ เสนอใหแกไขวัตถุประสงคในขอ ๗ (๖) เปนดังนี้ "เพิ่มพูนจํานวนพนักงาน ยืนยันตามรางประกาศฯ
(HS1JAN) / คุณณัฐพรฯ (E22ICQ)
วิทยุสมัครเลนสํารองไวใชประโยชนและใชเปนขายสื่อสารสํารองในกรณี เกิดภัย เหตุผลสนับสนุน เนื่องจาก การเพิ่มจํานวนถือเปนวัตถุประสงคที่ตองการ
พิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน " เพราะการเพิ่มพูนจํานวนปริมาณไมใชวัตถุประสงคของ เพิ่มจํานวนใหเพียงพอเพื่อประโยชนสาธารณะ
กิจการวิทยุสมัครเลน อาจจะใชวิธีการกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรแทน
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
คุณแดงฯ (สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร)

๑.๒๑ เสนอใหแกไขระยะเวลาที่กําหนดไวในบทเฉพาะกาลของรางประกาศฯ
ใหมีระยะเวลามากกวา ๑๘๐ วัน เนื่องจากในทางปฏิบัติอาจจะไมสามารถ
ปฏิบัติไดจริง

ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากระยะเวลาที่ไดกําหนดไวในรางประกาศฯ มีความ
เหมาะสมแลว

๑.๒๒ รางประกาศฯ มีขอกําหนดบางประการที่ทําใหเปนการจํากัดสิทธิและ
เนื่องจากรางประกาศฯ ฉบับนี้ไดบัญญัติอํานาจหนาที่ของ กสทช . และฐาน
เสรีภาพ ขาดความเสมอภาค ซึ่งในขอกําหนดมีการใหการยอมรับการรวมตัว
อํานาจของ กสทช . ในการออกประกาศอยางชัดเจนแลว ตามที่กําหนดใน
ของกลุมนักวิทยุสมัครเลนที่มุงเนนเฉพาะกลุมบุคคลที่จดทะเบียนนิติบุคคลเปน อารัมภบท
สมาคมเทานั้น อาจจะสงผลใหขัดมาตรา ๒๙ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

บททั่วไป (การกําหนดนิยาม) และวัตถุประสงค

หนา 4 จาก 4

บันทึกสรุปการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน ระหวางวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
และการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ในวันเสารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร
หัวขอที่ ๒ : พนักงานวิทยุสมัครเลน และภาคผนวก ๑ – ๔ แนบทายประกาศฯ
ผูแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น
คุณณัฐพรฯ (E22ICQ)
๒.๑ เสนอใหมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติของพนักงานวิทยุสมัครเลน ดังนี้
- ผูที่ไดรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลน ซึ่งอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทย
- ผูที่ไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการในการเทียบประกาศนีย บัตร
พนักงานวิทยุสมัครเลน
๒.๒ เสนอใหแกไขกระบวนการเขาสูการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลน เกี่ยวกับ
“การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน ” โดยมี
แนวทางดังนี้
แนวทางที่ ๑ ใหตัดกระบวนการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นตน เนื่องจากการวัดผลและเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
ในภาคผนวก ๓ ไมแตกตางจากการวัดผลของการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นตนที่กําหนดในภาคผนวก ๒ ของรางประกาศฯ
แนวทางที่ ๒ กรณี ที่ยังคงกระบวนการอบรมและสอบเพื่อรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นตนไว จะ ตองมีการกําหนดใหมี
กระบวนการอบรมและสอบฯ เพิ่มเติมทั้งในขั้นตนและขั้นกลางดวย โดยเทา
เทียมกันและเปนวิธีการเดียวกัน
ชมรมวิทยุสมัครเลนมิตรภาพภูลังกา
๒.๓ เสนอใหกําหนดเพิ่มเติม คุณสมบัติของพนักงานวิทยุสมัครเลน ควร มีอายุ
ของผูสอบใหมีอายุ ๑๐ ปขึ้นไป เพราะพนักงานวิทยุสมัครเลนควรเปนผูที่
สามารถอานออกเขียนได
สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ

๒.๔ เสนอใหมีการระบุชื่อในภาษาอังกฤษของระดับพนักงานวิทยุสมัครเลนใหม
ใหมีความชัดเจน และเพื่อใหสอดคลองกับระดับตางๆ ของตางประเทศ อาทิ
- พนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นตน (Foundation Class)
- พนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นกลาง (Intermediat Class)
- พนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นสูง (Advance Class)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากเนื้อหาตามรางประกาศฯ ครอบคลุมคุณสมบัติ
ดังกลาวแลว
ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจาก การกําหนดใหมีการอบรมและสอบเพื่อรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน เฉพาะกรณีของขั้นตนเพราะ
ตองการใหมีทางเลือกเพื่อเขาสูกิจการวิทยุสมัครเลนมากขึ้น แตในกรณีของ
ขั้นกลางและขั้นสูง จะเปนลักษณะของการพัฒนาตนเองที่ทําใหเกิดทักษะ
และมีองคความรูเพิ่มขึ้น จึงมีการกําหนดเฉพาะวิธีการสอบเพื่อรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน

ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจาก ตองการสงเสริม สนับสนุน และสรางโอกาส
ใหกั บเยาวชนที่มีความสามารถ แตถาไมสามารถอานออกเขียนได ก็จะไม
สามารถสอบผานตามเกณฑที่กําหนด
แกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ เพิ่มเติมในสวนของการกําหนดชื่อภาษาอังกฤษ
เพื่อใหมีความชั ดเจนมากยิ่งขึ้น โดยใชขอความที่ปรากฏในใบอนุญาต
พนักงานวิทยุสมัครเลน เปนดังนี้
- พนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นตน (Basic Amateur Radio Operator)
- พนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นกลาง (Intermediate Amateur Radio
Operator)
พนักงานวิทยุสมัครเลน

หนา 1 จาก 8

ชมรมวิทยุสมัครเลนมิตรภาพภูลังกา
คุณสุรศรีฯ (HS4HIP) / สหพันธสมาคม
วิทยุสมัครเลนควบคุมขายภาคใต

คุณสมกิจฯ (จ.ขอนแกน)
คุณสุพงษฯ (E21QEB) / คุณธนันทฯ
(HS1JAN)

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

- พนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นสูง (Advance Amateur Radio
Operator)
๒.๕ เสนอใหมีการตรวจสอบประวัติของผูที่ไดรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ กสทช. มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมใหกับผูที่
สมัครเลน กอนพิจารณาออกใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลน
มีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ ซึ่งผูที่ขอรับใบอนุญาตจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายอยูแลว
๒.๖ เสนอใหเพิ่มเติมขอกําหนดให พนักงานวิทยุสมัครเลน จะตองเปนสมาชิก แกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ โดยเพิ่มเติมขอกําหนด ในหมวด ๓ เปนดังนี้
สมาคมนักวิทยุสมัครเลน ที่ทําหนาที่ บริ หารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายใน “พนักงานวิทยุสมัครเลนตองมีสถานะเปนสมาชิกขององคกรวิทยุสมัครเลนที่
เขตพื้นที่นั้นๆ ซึ่งไมใชเปนเงื่อนไขที่ไมเปนการปดกั้น พนักงานวิทยุสมัครเลนทุก จดทะเบียนนิติบุค คลเปนสมาคม ที่คณะกรรมการรับรอง ทั้งนี้ องคกรวิทยุ
คนตองเปนสมาชิกหรือมีสังกัดที่ชัดเจน เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ การ
สมัครเลน ดังกลาว ตองจัดทําหนังสือรับรองสถานะการเปนสมาชิกใหกับ
ควบคุมกํากับดูแล การติดตอและการใหบริการโดยเทาเทียมกัน และการขอ พนักงานวิทยุสมัครเลนโดยมีรูปแบบตามที่สํานักงานกําหนด เพื่อใชเปน
อนุญาตหรือการตอใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตางๆ ในกิจการวิทยุสมัครเลน ตอง เอกสารประกอบการยื่นคําขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม”
มีหนังสือรับรองจากสมาคมฯ นั้นๆ เพื่อเปนเอกสารประกอบการใบอนุญาต
๒.๗ เสนอใหปรับลดเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส ในหลักสูตรการ ยืนยันตามรางประกาศฯ
สอบหรือการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากหลักสูตรและหัวขอวิชาที่กําหนดในรางประกาศฯ
มีความเหมาะสมแลว และรับขอมูลไวเพื่อพิจารณาตอไป
(ภาคผนวก ๑) เพราะในทางปฏิบัติไมคอยมีการนําไปใชประโยชนมากนัก
๒.๘ เสนอใหเพิ่มเติมเนื้อหาหลักสูตรการสอบหรือการอบรมและสอบเพื่อรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นตน (ภาคผนวก ๑) ไดแก ความรู
เกี่ยวกับ SSB, CW, D-STAR, C4FM, VoIP, Packet radio, SSTV, RTTY,
EME, Satellite, Weak signal, กิจการหลัก กิจการรอง , Pile up, DX, IOTA,
Contest และ การรบกวนอยางรุนแรง
๒.๙ เสนอใหเพิ่มเติมเนื้อหาหลักสูตรการสอบหรือการอบรมและสอบเพื่อรับ
ยืนยันตามรางประกาศฯ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นตน (ภาคผนวก ๑) ในหมวดการ เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากหลักสูตรและหัวขอวิชาที่กําหนดในรางประกาศฯ
ติดตอสื่อสารของนักวิทยุสมัครเลน เกี่ยวกับคลื่นความถี่และหลักเกณฑในการใช มีความเหมาะสมแลว แตสามารถเพิ่มเติม ในสวนของ รายละเอีย ดในการ
คลื่นความถี่ในยาน ๑๔๔-๑๔๖.๕ MHz และคลื่นความถี่ยาน ๒๘-๒๙.๗ MHz อบรมและปรับปรุงแบบทดสอบใหครอบคลุมขอกําหนดในการอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่ที่มีเปลี่ยนแปลงตามรางประกาศฯ ฉบับนี้ ใหเหมาะสมได
๒.๑๐ เสนอใหตัดเนื้อหาเกี่ยวกับ วัตถุประสงคของประมวลรหัส Q (Q code) ยืนยันตามรางประกาศฯ
และความหมายของประมวลรหัส ไดแก QSD, QSM และ QSZ ในหลักสู ตรการ เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากหลักสูตรและหัวขอวิชาที่กําหนดในรางประกาศฯ
เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นกลาง หมวดการติดตอสื่อสาร มีความเหมาะสมแลว สําหรับในทางปฏิบัติสามารถนําไปใชงานไดตา มความ
ของนักวิทยุสมัครเลน (ภาคผนวก ๑)
จําเปนและเหมาะสม ไมไดมีการบังคับแตอยางใด
๒.๑๑ เสนอใหตัดเนื้อหาความรูเกี่ยวกับรหัสมอรส (ภาคทฤษฎี ) ทั้งหมด ใน ยืนยันตามรางประกาศฯ
หลักสูตรการเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นกลาง และเสนอ เหตุผลสนับสนุน เนื่องจาก ตองการสงเสริมใหมีการฝกฝนและเพิ่มทักษะ
พนักงานวิทยุสมัครเลน
หนา 2 จาก 8

วีระวัธนฯ (HS7JJY) / คุณสุพงษฯ ใหนําไปสอบในภาคปฏิบัติตามที่กําหนดไวในรางประกาศฯ เนื่องจากการเรีย นรู
(E21QEB) / คุณธนันทฯ (HS1JAN)
รหัสมอรสเปนทักษะดานการปฏิบัติ ตองใชการฝกฝน ฝกซอม ถึงจะมี
ความสามารถนํามาใชงานไดจริง
คุณจีรศักดิ์ฯ (E20TCM)
๒.๑๒ เสนอใหตัดการทดสอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรหัสมอรส ในหลักสูตร
การเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นกลาง
คุณณัฐพรฯ (E22ICQ)
๒.๑๓ เสนอใหกําหนดหลักสูตรและเนื้อหาวิชาการสอบหรือการอบรมและสอบ
เพื่อ รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน ตามหัวขอในเอกสาร
Recommendation ITU-R M.1544 ดังนี้
- กฎระเบียบวิทยุสมัครเลน (Radio regulations) ไดแก กฎระเบียบ
ระหวางประเทศและกฎระเบียบภายในประเทศ
- วิธีการสื่อสารโดยคลื่นวิทยุ (Methods of radiocommunication) ไดแก
วิธีการสื่อสารดวยเสียง วิธีการสื่อสารดวยอักษร วิธีการสื่อสารดวยขอมูลและ
รูปภาพ
- ทฤษฎีของระบบวิทยุ (Radio system theory) ไดแก เครื่องสงวิทยุ
เครื่องรับวิทยุ สายอากาศและสภาพภูมิอากาศ และวิธีการวัด
- การแพรกระจายคลื่นที่ปลอดภัย (Radio emission safety)
- ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic compatibility)
- หลีกเลี่ยงและความละเอียดของการรบกวนคลื่นความถี่ (Avoidance
and resolution of radio frequency interference)
คุณประเสริฐฯ (HS1BKS)
๒.๑๔ เสนอใหแกไขถอยคําขององคกรที่คณะกรรมการจะพิจารณาใหเปน
ผูดําเนินการจัดสอบ หรือจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ
สมัครเลน (ภาคผนวก ๒ และ ๓) เปนคําวา “องคกรวิทยุสมัครเลน ” เนื่องการ
กําหนดเปนชื่อของสมาคมวิทยุสมัครเลนอาจจะเปนการกําหนดกฎเกณฑที่เลือก
ปฏิบัติกับองคกรอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติเทาเทียมกัน

ตนเอง แตสามารถกําหนดเนื้อหาของแบบทดสอบที่จะไมทําใหเปนอุปสรรค
ในการสอบเพือ่ เลื่อนขั้นที่สูงขึ้น

รับขอมูล ไว เพื่อ พิจารณา เพราะเปนรายละเอียดที่ สอดคลองกับหลักสูตร
และหัวขอวิชาที่กําหนดในรางประกาศฯ

แกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ ปรับปรุงแกไขในสวนของถอยคําเกี่ยวกับ
องคกรที่คณะกรรมการจะพิจารณาใหเปนผูดําเนินการจัดสอบ หรือจัดอบรม
และสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน (ภาคผนวก ๒ และ
๓) เปนดังนี้
“- สํานักงาน กสทช.
- องคกรวิทยุสมัครเลนที่จดทะเบียนนิติบุคคลเปนสมาคมที่ กสทช. รับรอง
- สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมกับองคกรวิทยุสมัครเลนที่จด
ทะเบียนนิติบุคคลเปนสมาคมที่ กสทช. รับรอง”
คุณนพดลฯ (E21DLD) / คุณสมชาติฯ ๒.๑๕ เสนอใหเพิ่มเติมเอกสารหลักฐาน “หนังสือรับรองจากสมาคมนักวิทยุ แกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ เพิ่มเติมขอกําหนดในสวนของเอกสารหลักฐาน
(E27AXX) / ด.ช.นฤบดินทรฯ / คุณประ สมัครเลนที่ทําหนาที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายในพื้นที่นั้นๆ ” ใน ประกอบการพิจารณาอนุญาตใหดําเนินการจัดสอบหรือจัดอบรมแล ะสอบ
ยุทธฯ ( HS0 FAE) / คุณนัฐวรรณฯ
การขออนุญาตจัดสอบ หรือจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงาน เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน (ภาคผนวก ๒ และ ๓) ดังนี้
(E27 JA) / สมาคมวิทยุสมัครเลนแหง
วิทยุสมัครเลน (ภาคผนวก ๒ และ ๓) เพราะเปนการตระหนั กถึงบทบาทหนาที่ “หนังสือรับรองจากองคกรวิทยุสมัครเลนที่จดทะเบียนนิติบุคคลเปนสมาคม
พนักงานวิทยุสมัครเลน

หนา 3 จาก 8

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
ประเสริฐฯ (HS1BKS) / คุณวีระวัธนฯ
(HS7JJY)
คุณณัฐพรฯ (E22ICQ)

ของสมาคมนักวิทยุสมัครเลนที่ทําหนาที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย ที่ กสทช. รับรอง”
ตามที่ กสทช. ไดมอบหมายภารกิจในการรับผิดชอบและสรางการมีสวนรวมของ
พนักงานวิทยุสมัครเลนในพื้นที่ และลดผลกระทบจากที่รางประกาศฯ
กําหนดใหรายไดหลังจากหักคาใชจายของผู ที่ดําเนินการจัดสอบ หรือจัดอบรม
และสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนตองใชเปนคาดําเนินงาน
สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลนเทานั้น

คุณครรชิตฯ (HS1JC)

๒.๑๘ เสนอใหมี การจัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนทุก
เดือนโดยสํานักงาน กสทช. ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค หรือใหองคกรวิทยุ

๒.๑๖ เสนอใหเพิ่มเติมเอกสารหลักฐาน “บัญชีรายชื่อของคณะผูดูแลการจัด รับขอมูลไวเพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
สอบ หรือจัดอ บรมและสอบฯ ” ของผูที่ขออนุญาตจัดสอบ หรือจัดอบรมและ
สอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน (ภาคผนวก ๒ และ ๓) โดย
คณะผูดําเนินการจัดสอบจะตองมีคุณสมบัติเปนพนักงานวิทยุสมัครเลนในลําดับ
ขั้นเทียบเทาหรือสูงกวา เพื่อใหผูที่ขออนุญาตจัดสอบ หรือจัดอบรมและส อบมี
ความรูเพียงพอตอการดําเนินการ
คุณอํานาจฯ (HS1IWX) / คุณนเรศฯ (จ. ๒.๑๗ เสนอใหกําหนดแนวทางใน เรื่องวิธีการสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตร รับขอมูลไวเพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ขอนแกน) / กลุมกาวสัมพันธ จ.บุรีรัมย พนักงานวิทยุสมัครเลน โดยไมควรกําหนดใหผูที่จะดําเนินการจัดสอบไดตองเปน
ในลักษณะของตัวองคกรมากเกินไป สามารถกําหนดใหกวางขึ้นตามรูปแบบใน
ตางประเทศ (USA, เยอรมัน) โดยมีองคกรกลางในการ
- จัดสรางมาตรฐานของผูจัดการสอบ โดยผูจัดการสอบเปนการรวมตัวของ
กลุมนักวิทยุสมัครเลนที่ไดรับอนุญาตในการจัดสอบจากทาง กสทช.
- จัดสรางมาตรฐานของผูคุมสอบ โดยมีการจัดสอบสําหรับนักวิทยุสมัครเลนที่
สนใจที่จะอาสาเขามาเปนผูควบคุมสอบ และกําหนดมาตรฐานของผูคุมสอบ
- มาตรฐานขอสอบกลาง ซึ่งเปนการรวมกันในการออกขอสอบจากนักวิทยุ
สมัครเลนที่มีประสบการณ
รับขอมูลไวเพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
พนักงานวิทยุสมัครเลน

หนา 4 จาก 8

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

สมัครเลนเปนผูจัดสอบฯ เนื่องจากการสอบฯ เปนกลไกกําหนดการพัฒนา
กิจการวิทยุสมัครเลน ไมควรใหเปนอุปสรรค
๒.๑๙ เสนอใหตัดขอกําหนดคุณสมบัติของผูเขารับการสอบเพื่อรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นกลางและขั้นสูง (ภาคผนวก ๒) “เปน
พนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นตนไมนอยกวา
๑ ป (กรณีการสอบเพื่อรับ
ประกาศนี ยบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นกลาง ) และตองเปนพนักงานวิทยุ
สมัครเลนขั้นกลางไมนอยกวา ๑ ป (กรณีการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นสูง )” เพราะในตางประเทศสามารถเขามาสอบและ
พัฒนาตนเองไดตลอดเวลา ซึ่งการสอบเปนมาตรฐานในการวัดผลอยูแลว ส วน
ในภาคปฏิบัติจริงนักวิทยุสมัครเลนตองไปหาประสบการณกันเอง การ
กําหนดเวลาในคุณสมบัติอาจจะทําใหบางทานอาจจะมีศักยภาพที่จะเปน
พนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นสูงไดแตจะตองเสียโอกาสเพราะเงื่อนไขของเวลาที่
กําหนดไว ซึ่งเปนการกําหนดหลักเกณฑที่ทําใหการเลื่อนขั้นทําไดย ากเกินไป ไม
สงผลตอการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเลน และเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
๒.๒๐ เสนอใหมีการแกไขขอกําหนดจํานวนของผูเขารับการสอบ หรือการอบรม
และสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน (ภาคผนวก ๒ และ ๓)
ดังนี้
กรณีการสอบฯ ยกเลิกการจํากัดจํานวนขั้นต่ํา และควรกําหนดเปนจํานวนสูงสุด
ของผูที่สมัครเขาสอบ ฯ โดยเนนมาตรฐานของผูจัดสอบและผูควบคุมก ารสอบ
เนื่องจากการกําหนดจํานวนขั้นต่ําไวจะทําใหตองใชเวลาในการรอผูสมัครใหครบ
จํานวนจึงจะสามารถขออนุญาตเปดสอบได และเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
กีดกันการจัดสอบของผูที่ตองการเขาสอบฯ
กรณีการอบรมและสอบฯ
- แนวทางที่ ๑ จํานวนผูเขารับการอบรมและสอบฯ ขั้นตน ต องไมนอยกวา
๑๐๐ คน แตไมเกิน ๕๐๐ คน ครั้งละ ๑ รุน
- แนวทางที่ ๒ จํานวนผูเขารับการอบรมและสอบฯ ขั้นตน ตองไมนอยกวา
๓๐๐ คน แตไมเกิน ๖๐๐ คน ครั้งละ ๑ - ๒ รุน ตามความสามารถของแตละ
องคกรที่เปนผูดําเนินการ

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
ประเสริฐฯ (HS1BKS)
๒.๒๑ เสนอใหแกไขถอยคําขอกําหนดเกี่ยวกับสถานีที่จัดสอบ หรือจัดอบรมและ
สอบฯ (ภาคผนวก ๒ และ ๓) เปนดังนี้

ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากตองการใหพนักงานวิทยุสมัครเลนมีเวลาในการ
ฝกฝนทักษะและพัฒนาตนเองกอนที่จะทดสอบเพื่อเลื่อนขั้นที่สูงขึ้นไป

ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากตองการใหมีการเพิ่มจํานวนของพนักงานวิทยุ
สมัครเลนในปริมาณที่เหมาะสม ลดปญหาในเรื่องของสถานที่ที่ใชดําเนินการ
จัดสอบ หรือจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ
สมัครเลนในพื้นที่ตางๆ และเกิดความสะดวกในการบริหารจัดการของผูที่
ดําเนินการจัดสอบ หรือจัด อบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงาน
วิทยุสมัครเลน

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

คุณครรชิตฯ (HS1JC)

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

“ภาคทฤษฎี ตองเปนหองที่ไมเปดโลง และพื้นที่หองไมนอยกวา ๒ ตารางเมตร
ตอผูเขาสอบหนึ่งคน โดยตองจัดเปนลักษณะหองเรียน (Class room) และมีโตะ
สําหรับเขียนหนังสือ และมีเจาหนาที่กํากับดูแลการสอบในสัดสวน ๑ คนตอผู
เขาสอบ ๒๐ คน”
๒.๒๒ เสนอใหแกไขขอกําหนดวิธีการสอบฯ ขั้นกลาง (ภาคผนวก ๒) เปนดังนี้
ภาคทฤษฎี ขอสอบจํานวน ๗๕ ขอ ขอละ ๑ คะแนน เวลาที่ใ ชในการสอบ ๑
ชั่วโมง ๓๐ นาที แบงเปน ๔ วิชา (ที่กําหนดในรางประกาศฯ เวลาที่ใชสอบ ๑
ชั่วโมง แบงเปน ๕ วิชา) โดยตัดวิชา "ความรูเกี่ยวกับรหัสมอรส" ออก
ภาคปฏิบัติ
- สอบรับดวยหูรหัสมอรสเปนภาษาอังกฤษ จํานวนที่ใชในการทดสอบ ๔๐
คํา กลุมคําละ ๐.๕ คะแนน
- สอบรั บดวยหูรหัสมอรสเปนตัวเลข จํานวนคําที่ใชในการทดสอบ ๑๐
กลุมคํา กลุมคําละ ๐.๕ คะแนน
- ระยะเวลาในการทดสอบตองไมนอยกวาการสงกลุมคํามาตรฐาน คําวา
"PARIS" ดวยความเร็ว ๘ คําตอนาที รวมกับกลุมคําเตรียมพรอม "VVV"
ระยะเวลาในการทดสอบรหัสมอรสภาษาอังกฤษไมนอยกวา ๕ นาที ๓๐ วินาที
และรหัสมอรสตัวเลขไมนอยกวา ๑ นาที ๓๐ วินาที
๒.๒๓ เสนอใหเพิ่มเติมถอยคําขอกําหนด วิธีการสอบ ฯ ขั้นกลาง ภาคปฏิบัติ
(ภาคผนวก ๒) เปนดังนี้
“ (๑) สอบรับดวยหูรหัสมอร สเปนภาษาอังกฤษ จํานวนคําที่ ใชในการทดสอบ
๔๐ คํา ระยะเวลาในการทดสอบหานาที จํานวนครั้งสูงสุดที่ผิดได ๕ คํา หรือรับ
ไดอยางถูกตองตอเนื่องเปนเวลา ๑ นาที
(๒) สอบรับดวยหูรหัสมอร สเปนตัวเลข จํานวนคําที่ใชในการทดสอบ ๑๒
กลุมคํา ระยะเวลาในการทดสอบหนึ่งนาทีครึ่ง จํานวนครั้งสูงสุดที่ผิดได
๓
กลุมคํา”
ทั้งนี้ โดยอางถึงการสอบรหัสมอรสของพนักงานวิทยุสมัครเลนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่กําหนดเชนนี้ไวดวย
๒.๒๔ เสนอใหแกไขขอกําหนด วิธีการสอบ ฯ ขั้น สูง (ภาคผนวก ๒) เปนดังนี้
“ขอสอบจํานวน ๑๐๐ ขอๆ ละ ๑ คะแนน เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง ๒ ชั่วโมง โดย
แบงออกเปน ๔ วิชา” เพื่อใหมีเวลาเพียงพอสําหรับการอานและพิจารณาหา
คําตอบที่ไดผลลัพททดี่ ีและมีคุณภาพ

แกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ แกไขในสวนของขอกําหนดวิธีการสอบเพื่อรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นกลาง เฉพาะการสอบภาคปฏิบัติ
เปนดังนี้
“- สอบรับดวยหูรหัสมอรสเปนภาษาอังกฤษจํานวนคําทีใ่ ชในการทดสอบ ๔๐
กลุมคํา ระยะเวลาในการทดสอบไมนอยกวาหานาทีครึ่ง กลุมคําละ ๑ คะแนน
- สอบรับดวยหูรหัสมอร สเปนตัวเลข จํานวนคําที่ใชในการทดสอบ ๑๐
กลุมคํา ระยะเวลาในการทดสอบ
ไมนอยกวาหนึ่งนาทีครึ่ง กลุมคําละ ๑ คะแนน
ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ใชในการทดสอบรับร หัสมอรส กําหนดโดยเทียบจาก
ความเร็วมาตรฐานในการสงคําวา “PARIS” รวมกับกลุมคําเตรียมพรอม
“VVV””

แกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ แกไขในสวนของขอกําหนดวิธีการสอบเพื่อรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นสูง เปนดังนี้ “ขอสอบจํานวน
๑๐๐ ขอๆ ละ ๑ คะแนน เวลาสอบ ๒ ชั่วโมง โดยแบงออกเปน ๔ วิชา”
พนักงานวิทยุสมัครเลน
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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 เสนอใหแกไขขอกําหนดเกี่ยวกับเกณฑการสอบ (ภาคผนวก ๒) เปนดังนี้
" ๙.๖.๑ ผูที่ผานเกณฑการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัคร
เลนขั้นตน ตองไดคะแนนภาคทฤษฎี ไมนอยกวารอยละ ๖๐ ๗๐
๙.๖.๒ ผูที่ผานเกณฑการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัคร
เลนขั้นกลาง ตองไดคะแนนภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมกัน ไมนอยกวารอยละ
๗๕
- ตองไดคะแนนภาคทฤษฎี ไมนอยกวารอยละ ๖๐ และ
- สอบผานภาคปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๙.๓
๙.๖.๓ ผูที่ผานเกณฑการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัคร
เลนขั้นสูง ตองไดคะแนนภาคทฤษฎี ไมนอยกวารอยละ ๗๕”
๒.๒๖ เสนอใหแกไขรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการจัดอบรมและสอบฯ
(ภาคผนวก ๓) เปนดังนี้
“ ๘.๑ คาดําเนินการจัดอบรมและสอบไมเกินคนละ
๘๐๐ ๕๐๐ บาท
ประกอบดวย
๘.๑.๑ คาเชาสถานที่จัดอบรมและสอบ
๘.๑.๒ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการอบรมและสอบ”

แกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ แกไขในสวนของขอกําหนดเกี่ยวกับเกณฑกา ร
สอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นกลาง เปนดังนี้ “ผูที่
ผานเกณฑการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นกลาง
ตองไดคะแนนภาคทฤษฎี ไมนอยกวารอยละ ๖๐ และไดคะแนนภาค ปฏิบัติ
ไมนอยกวารอยละ ๖๐”

ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจาก ขอกําหนดของรายละเอียดคาใชจายในการ
ดําเนินการจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน
ขั้นตนในรางประกาศฯ มีความเหมาะสมแลว เพราะไดมีการปรับลด
คาใชจายในสวนที่ผูดําเนินการจัดอบรมและสอบฯ จะตองมีการนําสงให
สํานักงาน ก สทช. และปรับเพิ่มคาดําเนินการจัดอบรมและสอบฯ (คาเชา
สถานที่และคาใชจายอื่นๆ) ซึ่งเมื่อภายหลังจากหักคาใชจายแลวจะเหลือเปน
รายรับที่มากขึ้นของผูดําเนินการจัดอบรมและสอบฯ เพื่อที่จะนําไปดําเนิน
กิจกรรมตอไป
สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน ๒.๒๗ เสนอใหแกไขขอกําหนดเกี่ยวกับ เกณฑการอบรมและสอบฯ (ภาคผนวก ยืนยันตามรางประกาศฯ
พระบรมราชูปถัมภ / คุณนเรศฯ (จ. ๓) เปนดังนี้
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากขอกําหนดเกี่ยวกับเกณฑการอบรมและสอบเพื่อ
ขอนแกน) / กลุมกาวสัมพันธ จ .บุรีรัมย / “ผูที่ผานเกณฑการอบรมและสอบเ พื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ
รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นตนในรางประกาศฯ มีความ
คุณสุพิชาญฯ (HS3LSE) / คุณภัสสิริฯ สมัครเลนขั้นตน ตองไดคะแนนภาคทฤษฎี ไมนอยกวารอยละ ๖๐ ๗๐”
เหมาะสมแลว แตสามารถปรับปรุงแบบทดสอบที่ใชในการวัดผลใหมีความ
(HS3ANP) / คุณวีระวัธนฯ (HS7JJY) /
เขมขนขึ้นได
คุณสุพงษฯ (E21QEB)
คุณวิชญฯ (กรุงเทพฯ)
๒.๒๘ เสนอใหแกไขขอกําหนดเกี่ยวกับ เกณฑการอบรมและสอบฯ (ภาคผนวก
๓) ดังนี้
- ถาสอบในวันเดียวกับวันอบรม คะแนนผูผานการสอบตองไมนอยกวารอย
ละ ๗๕
- ถาไมไดสอบในวันเดียวกับวันอบรม คะแนนผูผานการสอบตองไมนอยกวา
คุณสุพงษฯ (E21QEB)

พนักงานวิทยุสมัครเลน
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รอยละ ๗๐
- จัดอบรมทบทวนใหกับผูที่ไดรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน
ขั้นตนจํานวน ๒ ครั้ง โดยจัดอบรมขึ้นอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน ๒.๒๙ เสนอใหเพิ่มเติมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา “หนังสือรับรอง
พระบรมราชูปถัมภ / คุณนเรศฯ (จ. จากสมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ”
ขอนแกน) / กลุมกาวสัมพันธ จ .บุรีรัมย / ในหลักเกณฑและ วิธีการ เทียบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน
คุณสุพิชาญฯ (HS3LSE) / คุณภัสสิริฯ (ภาคผนวก ๔) เนื่องจาก ตลอดระยะเวลาที่มีการเทียบประกาศนียบัตรมา
(HS3ANP) / คุณวีระวัธนฯ (HS7JJY) / มากกวา ๒๐ ปนั้น จะตองมีหนังสือรับรองจากสมาคมวิทยุสมัครเลนแหง
คุณสุพงษฯ (E21QEB)
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภดวยทุกครั้ง เพื่อการกํากับดูแลกันเองของทาง
สมาคมฯ จะไดทร าบวามีนักวิทยุสมัครเลนใดบางที่ใชงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การใชงานความถี่ที่ติดตอสื่อสารระดับนานาชาติ หากมีปญหาหรือไดรับการ
ติดตอประสานงานจากตางประเทศ สมาคมฯ จะไดทราบและมีขอมูล ดังนั้นการ
เทียบประกาศนียบัตรฯทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ จึงจําเปนตองใชหนั งสือ
รับรองจากสมาคมฯ
ประเสริฐฯ (HS1BKS)
๒.๓๐ เสนอใหเพิ่มเติมขอกําหนดในหลักเกณฑและวิธีการเทียบประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเลน (ภาคผนวก ๔) เกี่ยวกับการ กําหนดระยะเวลาการ
พิจารณาของสํานักงาน ก สทช. เพื่อเปนกรอบในการทํางานของเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ และเปนรายละเอียดที่ผูยื่นคําขอจะตองรับทราบระยะเวลาการ
ดําเนินการ ดังนี้ “สํานักงานจะแจงผลใหทราบภายใน ๙๐ วัน ภายหลังจากวันที่
เอกสารครบถวนสมบูรณ”
คุณจีรศักดิ์ฯ (E20TCM)
๒.๓๑ เสนอใหเพิ่มเติมขอความในหลักเกณฑและวิธีการ เทียบประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเลน (ภาคผนวก ๔) เปนดังนี้ “คณะกรรมการมอบหมายให
สํานักงานเปนผูพิจารณา เทียบป ระกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน และ
พิจารณาออกใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลนตามประกาศหลักเกณฑเกี่ยวกับ
พนักงานวิทยุคมนาคมที่กําหนดไว ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาสามสิบวันทํา
การ”

รับ ขอมูล ไว เพื่อ พิจารณากําหนดเปนแนวทางปฏิบัติตามความเหมาะสม
ตอไป

ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจาก สํานักงาน กสทช . มีกรอบระยะเวลาในการ
ปฏิบัติเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานอยูแลว

พนักงานวิทยุสมัครเลน
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บันทึกสรุปการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน ระหวางวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
และการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ในวันเสารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร
หัวขอที่ ๓ : สถานีวิทยุสมัครเลน และภาคผนวก ๕ แนบทายประกาศฯ
ผูแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น
คุณนเรศฯ (จ.ขอนแกน)
๓.๑ เสนอใหตัดถอยคําเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตใหตั้งสถานีวิ ทยุสมัครเลน
(หมวด ๔) เปนดังนี้ “คณะกรรมการจะพิจารณาอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุสมัครเลน
เฉพาะผูที่ไดรับใบอนุญาต พนักงานวิทยุสมัครเลนแลวเทานั้น โดย ผูที่มีความ
ประสงคจะตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนนั้นตองแสดงรายละเอียดใหสํานักงานทราบ
วาเครื่องวิทยุคมนาคมที่นํา มาใชงานในสถานีวิทยุสมัครเลนดังกลาวเปนเครื่อง
วิทยุคมนาคมที่ชอบดวยกฎหมาย” เพราะในอนาคตสถานีวิทยุสมัครเลนนั้นอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่ง นํามา ใช งานทดแทนเครื่องวิทยุ
คมนาคมเดิม
คุณนเรศฯ (จ.ขอนแกน ) / ชมรมวิทยุ ๓.๒ เสนอใหเพิ่มเติมถอยคําเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุ
สมัครเลนมิตรภาพภูลังกา / คุณฉัตรชัยฯ สมัครเลน (หมวด ๔) โดยอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุสมัคเลนประเภทประจําที่หรือ
(จ.เลย)
เคลื่อนที่ ในสถานที่หรือในยานพาหนะของผูอื่นได แตตองไดรับความยินยอม
จากผูเปนเจาของ
สมาคมนักวิทยุสมัครเลนนครศรีธรรมราช ๓.๓ เสนอใหแกไขขอกําหนดการอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย
/ ชมรมวิทยุสมัครเลนมิตรภาพภูลังกา / โดยใหมีการตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายไดจังหวัดละ ๑ แหง และรับรอง
คุณพรสุรียฯ (HS1QEB)
ใหเปนสถานีแมขายหลักประจําจังหวัด และใชวิธีการจัดตั้งเปนสถานีสาขาเพื่อ
เหมาะสมกับภูมิประเทศในบางจังหวัด

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจาก เปนขอกําหนดสําหรับเป นขอมูลประกอบการ
พิจารณาตั้งสถานีวิทยุสมัครเลน ที่ตองการใหพนักงานวิทยุสมัครเลนแสดง
รายละเอียดเพื่อสํานักงาน กสทช . จะไดทราบวาการขอตั้งสถานีวิทยุ
สมัครเลนมีการนําเครื่องวิทยุคมนาคมที่ถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งไมไดมีการ
ระบุรายละเอียดของเครื่องวิทยุคมนาคมลงในใ บอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม

ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากเนื้อหาตามรางประกาศฯ มีความเหมาะสมและ
ครอบคลุมคุณสมบัติดังกลาวแลว ทั้งนี้ มีการดําเนินการอยูแลวตามขอเสนอ
ซึ่งกําหนดไวในประกาศหลักเกณฑการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากเนื้อหาตามรางประกาศฯ มีความเหมาะสมและ
ครอบคลุมคุณสมบัติดังกลาวแลว ซึ่งการพิจารณาเพิ่ม สถานี วิทยุสมัครเลน
ควบคุมขายประจําจังหวัด กสทช . มีอํานาจในการ พิจารณาตามความ
จําเปนและความเหมาะสมในแตละพื้นทีอ่ ยูแลว
สมาคมนักวิทยุสมัครเลนนครศรีธรรมราช ๓.๔ เสนอใหแกขอกําหนด “ผูที่ยังไมไดรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลน ยืนยันตามรางประกาศฯ
สามารถทดลองออกอากาศโดยใชสถานี วิทยุสมัครเลนควบคุมขาย สถานีวิทยุ เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากเนื้อหาตามรางประกาศฯ มีความเหมาะสมและ
ขององคกรวิทยุสมัครเลน (Club station) และสถานีวิทยุสมัครเลนสําหรับ ครอบคลุมคุณสมบัติดังกลาวแลว โดยถือเปนความรับผิดชอบของเจาของ
กิจกรรมพิเศษ (Special event station) โดยใชสัญญาณเรียกขานของสถานี สถานีที่ดูแลการใชงาน และเพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดการ พัฒนาทักษะของ
วิทยุสมัครเลนนั้น เพื่อวัตถุประสงคในการฝกฝนตนเอง และตองอยูภายใตการ ผูที่ตองการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลน
กํากับดูแลจากผูไ ดรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลนเทานั้น ” เนื่องจาก
อาจจะขัดแยงกับขอหามสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลนในหมวด ๙ และคุณธรรม
จริยธรรม และขอพึงปฏิบัติของพนักงานวิทยุสมัครเลนในหมวด ๑๐
สถานีวิทยุสมัครเลน
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คุณณัฐพรฯ (E22ICQ)

คุณสุพงษฯ (E21QEB)

คุณณัฐพรฯ (E22ICQ)

คุณประเสริฐฯ (HS1BKS)

๓.๕ เสนอใหแกไขถอยคําเกี่ยวกับการอนุญาตใหสามารถทดลองออกอา กาศ
เปนดังนี้ “ผูที่ยังไมไดรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลน
ผูที่ไมมี
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน หรือผูที่มีประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ
สมัครเลน สามารถทดลองออกอากาศโดยใชสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย
สถานีวิทยุขององคกรวิทยุสมัครเลน (Club station) และสถานีวิทยุสมัครเลน
สําหรับกิจกรรมพิเศษ (Special event station) โดยใชสัญญาณเรียกขานของ
สถานีวิทยุสมัครเลนนั้น เพื่อวัตถุประสงคในการฝกฝนตนเอง และตองอยูภายใต
การกํากับดูแลจากผูไดรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลนเทานั้น”
๓.๖ เสนอใหยกเลิกขอกําหนดและหลักเกณฑการตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุม
ขาย เพราะกิจการวิทยุสมัครเลนสากลไมมีความจําเปนใดๆ ที่ตองมีสถานีวิทยุ
สมัครเลนควบคุมขาย อีกทั้งสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย ที่มีในปจจุบันสวน
ใหญเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นตน แตถาในกรณีที่สถานี
วิทยุขององคกรวิทยุสมัครเลนเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้น
สูงกวา อาจจะทําใหเกิดปญหาอุปสรรคในการกํากับดูแลของสถานีวิทยุ
สมัครเลนควบคุมขายในพื้นที่
๓.๗ เสนอใหกําหนดเพิ่มเติมคุณสมบัติของพนักงานวิทยุสมัครเลนที่ทําหนาที่
เฝาฟงและรายงานการใชคลื่นความถี่ที่กําหนดในอํานาจหนาที่ของสถานีวิทยุ
สมัครเลนควบคุมขาย โดยจะตองเปนพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นกลางเปนอยาง
นอย เพราะจะไดสามารถเฝาฟงความถี่ในยานอื่นๆ นอกเหนือจากความถี่ยาน
VHF
๓.๘ เสนอใหแกไขถอยคําการกําหนดอํานาจหนาที่ของสถานีวิทยุสมัครเลน
ควบคุมขาย (ภาคผนวก ๕) เปนดังนี้ “๑.๑.๓ จัดตั้งกรรมการในดานตางๆ มี
การมอบหมายหนาที่กรรมการใหมีความรับผิดชอบในดานตางๆ ดังนี้ ” ซึ่งเปน
การกําหนดในลักษณะของขอเสนอแนะ
๓.๙ เสนอใหเพิ่มเติมถ อยคําการกําหนดอํานาจหนาที่ของสถานีวิทยุสมัครเลน
ควบคุมขาย เกี่ยวกับการจัดสงขอมูลการดําเนินงานของสมาคมฯ ใหสํานักงาน
(ภาคผนวก ๕ ขอ ๑.๑.๙) เปนดังนี้ “จัดสงขอมูลการดําเนินงานของสถานีวิทยุ
สมัครเลนควบคุมขายใหสํานักงานภายใน ๑๘๐ วัน หลังสิ้นปปฏิทิน ดังนี”้
๓.๑๐ เสนอใหกําหนดบทลงโทษในกรณีที่สมาคมนักวิทยุสมัครเลนที่ทําหนาที่
บริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย ไมดําเนินการจัดทํารายงานกิจกรรม
ประจําปและไมจัดสงใ หสํานักงาน กสทช . ตามที่กําหนดไวในรางประกาศฯ

ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากเนื้อหาตามรางประกาศฯ มีความเหมาะสมและ
ครอบคลุมคุณสมบัติดังกลาวแลว ทั้งนี้ เปนการ สงเสริมใหเกิดการ พัฒนา
ทักษะของผูที่ตองการเปน พนัก งาน วิทยุสมัครเลน โดย ผูที่ยังไมไดรับ
ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลน หมายถึง ผูที่ไดรับและยังไมได รับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน
ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากตองการใหมีการกํากับดูแลกันเองของพนักงาน
วิทยุสมัครเลนในพื้นที่ และสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันและกระบวนการมี
สวนรวมของพนักงานวิทยุสมัครเลนเพื่อใหองคกรวิทยุสมัครเลนมีความ
เขมแข็ง
ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเนื้อหาที่ครอบคลุม
และเหมาะสมแลว
ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเนื้อหาที่ครอบคลุม
และเหมาะสมแลว
ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเนื้อหาที่ครอบคลุม
และเหมาะสมแลว
ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเนื้อหาที่ครอบคลุม
และเหมาะสมแลว
สถานีวิทยุสมัครเลน
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คุณฉัตรชัยฯ (จ.เลย)
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 / ประเสริฐฯ
(HS1BKS)

คุณครรชิตฯ (HS1JC)

(ภาคผนวก ๕ ขอ ๑.๑.๙)
๓.๑๑ เสนอใหมีการกําหนดวัตถุประสงคของสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายกับ ยืนยันตามรางประกาศฯ
สถานีวิทยุสมัครเลนประเภททวนสัญญาณใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเนื้อหาที่ครอบคลุม
และเหมาะสมแลว
๓.๑๒ เสนอใหแกไขขอกําหนดของอํานาจหนาที่ของสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุม ยืนยันตามรางประกาศฯ
ขายในกรณี จัดให มีการเฝาฟงชองความถี่ ๑๔๕.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ ตลอด ๒๔ เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเนื้อหาที่ครอบคลุม
ชั่วโมง (ภาคผนวก ๕ ขอ ๑.๑.๑๐) เนื่องจากจะสงผลใหเกิดภาระกับสถานีวิทยุ และเหมาะสมแลว
สมัครเลนควบคุมขายไมวาจะเปนคาใชจายและบุคลากร โดยมีแนวทางดังนี้
แนวทางที่ ๑ เฝาฟงชองความถี่ ๑๔๕.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
โดยใชวิธีการกําหนดใหสมาคมทําแผนดําเนินการแลว กสทช
. สนับสนุน
งบประมาณใหกับสมาคมฯ
แนวทางที่ ๒ จัดใหมีการเฝาฟงชองความถี่ ๑๔๕.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ ตลอด
๒๔ ชั่วโมง เฉพาะกรณีภัยพิบัติหรือประกาศเปนพื้นที่ภัยพิบัติ จนกวาจะเขาสู
สภาวะปกติ หรือกําหนดใหเปนการ ติดตอสื่อสารชองทางหนึ่งทางใดตลอด ๒๔
ชั่วโมง โดยใหสมาคมฯ แจงชื่อและวิธีการติดตอแบบเดียวกับประกาศ กสทช .
เรื่อง ภัยพิบัติดานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถกระทํา
ไดโดยไมกระทบกระเทือนตอผูปฏิบัติ
แนวทางที่ ๓ จัดใหมีการเฝาฟงชองความ ถี่ ๑๔๕.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ ตลอด
๒๔ ชั่วโมง โดย กสทช. ตองจัดใหมีการฝกอบรมเน็ทคอนโทรลประจําสถานี ของ
สมาคมฯ ที่ทําหนาที่สถานีวิทยุ สมัครเลนควบคุมขายในเขตพื้นที่นั้นๆ และเปน
ผูรับผิดชอบจายคาตอบแทนใหกับเน็ทคอนโทรลประจําสถานีนั้น
แนวทางที่ ๔ แกไขถอยคําเปนดัง นี้ “จัดใหมีการเฝาฟงชองความถี่
๑๔๕.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ จัดใหมีผูแทนสามารถประสานงานกับสํานักงานในกรณี
ที่จําเปนไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง”
๓.๑๓ เสนอใหปรับลดขอกําหนดเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของสถานีวิทยุสมัครเลน ยืนยันตามรางประกาศฯ
ควบคุมขายในรางประกาศฯ หรือหากยังคงขอกําหนดไว กสทช . จะตองมีการ เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเนื้อหาที่ครอบคลุม
สนับสนุนงบประมาณใหกับสมาคมฯ ที่ทําหนาที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเลน
และเหมาะสมแลว
ควบคุมขายในพื้นที่ตางๆ เพื่อดําเนินกิจกรรม ทั้งนี้ กิจการวิ ทยุสมัครเลนไมใช
ราชการ ไมมีความจําเปนตองจางเน็ ทคอนโทรล ใหเปนอาสาสมัคร หรือเฝาฟง
ชองความถี่ทวนสัญญาณ ควรใหพนักงานวิทยุสมัครเลนเฝาฟงกันเอง
สถานีวิทยุสมัครเลน
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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
ประเสริฐฯ (HS1BKS)

ชมรมพนักงานวิทยุสมัครเลน HAM-CU

๓.๑๔ เสนอใหแกไขขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติและการกําหนดขอบังคับของ
สมาคมฯ ที่ทําหนาที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย (ภาคผนวก ๕ ขอ
๑.๒) ที่รางประกาศฯ กําหนดให “นายกสมาคมนักวิทยุสมัครเลนมีวาระการ
ดํารงตําแหนง ๒ ป นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้งจากนายทะเบียน ซึ่งเมื่อพน
จากตําแหนงตามวาระใหอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งขึ้นใหมจาก
นายทะเบียน และดํารงตําแหนงไดไมเกิน ๒ วาระติดตอกัน” เปนดังนี้
แนวทางที่ ๑ นายสมาคมนักวิทยุสมัครเลน ควรมีวาระการดํารงตําแหนง ๓
ป และไมเกิน ๒ วาระตอกัน
แนวทางที่ ๒ ไมกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของนายกสมาคมฯ ควรเปด
กวางใหสมาชิกของสมาคมฯ ไดใชสิทธิ์และมติของเขาเองเพื่อกําหนดการทํางาน
และอนาคตของสมาคมที่เขามีสวนรวม เนื่องจากการชี้วัดการทํางานก็จะมีการ
ประเมินอยูตลอดเวลา ซึ่งเห็นวาไมจําเปน และที่สําคัญระเบียบขอบังคับของ
สมาคมฯ ก็อิงกับกฎหมายแพงและพาณิชยอยูแลว และไมเห็นวามีการกําหนด
วาระไวตรงนั้น จะเห็นแตเปนการกําหนดขึ้นมาเองโดยไมกําหนดในลักษณะเปน
การบังคับ
แนวทางที่ ๓ นายกสมาคมฯ ที่ทําหนาที่สถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย มี
วาระการดํารงตําแหนง ๒ ป นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้งจากนายทะเบียน ซึ่ง
เมื่อพนจากตําแหนงตามวาระใหอยูในตําแหนงจนกวาจะมีการเลือกตั้งขึ้นใหม
จากนายทะเบียน โดยไมมีวาระในการดํารงตําแหนง
แนวทางที่ ๔ นายกสมาคมนักวิทยุสมัครเลนมีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป
นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้งจากนายทะเบียน ซึ่งเมื่อพนจากตําแหนงตามวาระ
ใหอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งขึ้นใหมจากนายทะเบียน และดํารง
ตําแหนงไดไมเกิน ๒ วาระติดตอกัน เวนแตไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิกเกิน ๒
ใน ๓ ของผูที่มารวมประชุมและมีจํานวนเปนองคประชุมตามระเบียบขอบังคับ
ของสมาคม หรือเปนกรรมการขององคกรวิทยุสมัครเลนระดับนานาชาติ ทั้งนี้
เพื่อใหนายกสมาคมที่มีความสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตอเนื่อง และใ ชหลักการ
เดียวกับสมาคมกีฬาภายใตการกํากับของการกีฬาแหงประเทศไทย
๓.๑๕ เสนอใหแกไขขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติและการกําหนดข อบังคับของ
สมาคมฯ ที่ทําหนาที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย (ภาคผนวก ๕ ขอ
๑.๒) ที่จะตองกําหนดเงื่อนไขที่ไมเปนการปดกั้นการสมัครเปนสมาชิกของ
สมาคมฯ ของพนักงานวิทยุสมัครเลน โดยให กสทช. เปนผูกําหนดรายละเอียด

ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเนื้อหาที่ครอบคลุม
และเหมาะสมแลว

ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเนื้อหาที่ครอบคลุม
และเหมาะสมแลว
สถานีวิทยุสมัครเลน
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ของเงื่อนไขเอง
สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน ๓.๑๖ เสนอให ตัดคําวา “มี กําลังสงไมเกิน ๑๐๐ วัตต ” ที่กําหนดใหใชงาน แกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ แกไขในสวนของถอยคําของขอกําหนดเกี่ยวกับ
พระบรมราชูปถัมภ / คุณนเรศฯ (จ. สําหรับสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย (ภาคผนวก ๕ ขอ ๑.๓.๙) และควรไป คุณสมบัติของสถานีวิทยุส มัครเลนควบคุมขาย โดยตัดคําวา “มีกําลังสงไม
ขอนแกน ) / คุณสุพิชาญฯ (HS3LSE) / กําหนดไวในคุณลักษณะทางเทคนิคตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
เกิน ๑๐๐ วัตต” ตามความเห็นของผูเสนอแนะ
คุณภัสสิริฯ (HS3ANP) / สมาคมวิทยุ
สมัครเลนจังหวัดลําปาง
สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัดสุรินทร
๓.๑๗ เสนอใหเพิ่มเติมขอกําหนดใหสถานีวิทยุขององคกรวิทยุสมัครเลน (Club แกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ แกไขในสวนของระยะเวลาในการอนุญาตให
(HS3AS) / คุณพีรวิชฯ (HS7ZRF) / คุณ station) มีระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม เพื่อเปนการประเมินการทํางานและ สถานีวิทยุขององคกรวิทยุสมัครเลน (Club station) ดําเนินกิจกรรม โดยมี
นิคมฯ (HS3QQQ) / คุณพรสวรรคฯ (จ. ติดตามผลวา เมื่อไดรับอนุญาตมาแลว มีการดําเนินการตามวัตถุประสงคตามที่ ระยะเวลา ๑ ป เพื่อเปนการประเมินการทํางานและติดตามผลวาดําเนิน
สุรินทร) / ชมรมวิทยุสื่อสารในยามฉุกเฉิน ขออนุญาต หรือไม และที่สําคัญจะเปนการกําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการ
กิจกรรมตามวัตถุประสงคของกิจการวิทยุสมัครเลนและวัตถุประสงคที่ขอ
สุราษฎรธานี / คุณนเรศฯ (จ.ขอนแกน ) / พิจารณาวา Club station ที่ไดรับอนุญาตสมควรที่จะไดตออายุตอไปหรือไม อนุญาตหรือไม
ชมรมวิทยุสมัครเลนจังหวัดเพชรบุรี / เพราะการดําเนินการจะตองเนนที่คุณภาพมิใชปริมาณ โดยมีแนวทางดังนี้
สมาคมวิทยุสมัครเลนปทุมธานี (HS1AP)
แนวทางที่ ๑ กําหนดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม ๑ ป
/ คุณสุพิชาญฯ (HS3LSE) / คุณภัสสิริฯ
แนวทางที่ ๒ กําหนดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม ๕ ป
(HS3ANP) / คุณนเรศฯ (จ.ขอนแกน)
คุณอารยะฯ (HS3RCD) / คุณณัฐพรฯ ๓.๑๘ เสนอใหตัดขอกําหนดเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของสถานีวิทยุขององคกรวิทยุ ยืนยันตามรางประกาศฯ
(E22ICQ)
สมัครเลน (ภาคผนวก ๕ ขอ ๒.๑) ที่กําหนดให “การใชคลื่นความถี่ในการ เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเนื้อหาที่ครอบคลุม
ดําเนินกิจกรรม จะตองแจงใหสมาคมนักวิทยุสมัครเลนที่ทําหนาที่บริหารสถานี และเหมาะสมแลว สําหรับ กรณี การไมปฏิบัติหนาที่ของสมาคมฯ ที่บริหาร
วิทยุสมัครเลนควบคุมขายในพื้นที่ ทราบกอนดําเนินการทุกครั้ง ” เนื่องจากใน สถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย กสทช . มีอํานาจในการพิจารณาเพิกถอน
ปจจุบันสมาคมฯ ที่ทําหนาที่สถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายในบางพื้นที่ ไมไดมี การทําหนาที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย หากสมาคมฯ ดังกลาว
การเฝาฟงในชองความถี่วิทยุตลอดเวลา หรือในบางครั้งเปนการรวมตัวของนัก ไมดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนด
วิทยุสมัครเลนที่อาศัยอยูคนละพื้นที่เพื่อดําเนินกิจกรรมรวมกัน จะเปนการยาก
ตอการแจงใหสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายทราบกอนทุกครั้ง
สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน ๓.๑๙ เสนอใหเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการตั้งสถานีวิทยุ
รับขอมูลไวเพื่อพิจารณาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน กสทช . โดย
พระบรมราชูปถัมภ / คุณนเรศฯ (จ. ขององคกรวิทยุสมัครเลน (ภาคผนวก ๕ ขอ ๒.๒) โดยนอกจากจะตองไดรับการ ใชวิธีการแจงขอมูลการตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนให สมาคมวิทยุสมัครเลนแหง
ขอนแกน ) / คุณสุพิชาญฯ (HS3LSE) / รับรองจากสมาคมฯ ที่ทําหนาที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายในพื้นที่ ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ทราบ ภายหลังจากที่มีการพิจารณา
แลว ควรเพิ่มเติมสมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ อนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุขององคกรวิทยุสมัครเลน (Club station) แลว
คุณภัสสิริฯ (HS3ANP)
ดวย เนื่องดวยการตั้งสถานี Club station อาจมีทั้งขั้นตน ขั้นกลางและขั้นสูง ที่
สามารถใชงานติดตอสื่อสารกับตางประเทศได เพื่อการกํากับดูแลกันเองสมาคม
วิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ควรจะตองไดรับทราบ
ขอมูลของการตั้งสถานีดังกลาว
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ประเสริฐฯ (HS1BKS)

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

ชมรมพนักงานวิทยุสมัครเลน HAM-CU

๓.๒๐ เสนอใหเพิ่มเติมขอกําหนดในการยื่น หนังสือคําขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุ
ขององคกรวิทยุสมัครเลน (ภาคผนวก ๕ ขอ ๒.๒.๔) ใหผูที่ประสงคจะตั้งสถานี
ดังกลาวยื่นหนังสือคําขอไดที่สํานักงาน กสทช. สวนกลาง หรือสวนภูมิภาค เพื่อ
เปนการอํานวยความสะดวกและสรางการมีสวนรวมของสํานักงาน กสทช
.
ภูมิภาค
๓.๒๑ เสนอใหเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการตั้งสถานีวิทยุ
สมัค รเลนสําหรับกิจกรรมพิเศษ (ภาคผนวก ๕ ขอ ๓.๑) ในกรณีการตั้งสถานี
วิทยุสมัครเลนสําหรับกิจกรรมพิเศษขั้นกลางและขั้นสูง จะตองแจงให สมาคม
วิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภรับทราบ เพื่อเปนขอมูลใน
การกํากับดูแลสําหรับการติดตอสื่อสารระหวางประเทศ
๓.๒๒ เสนอใหตัดคําวา “มีกําลังสงไมเกิน ๓๐ วัตต” ที่กําหนดใหใชงานสําหรับ
สถานีวิทยุสมัครเลน ประเภททวนสัญญาณ (ภาคผนวก ๕ ขอ ๔.๖) และควรไป
กําหนดไวในคุณลักษณะทางเทคนิคตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
๓.๒๓ เสนอใหแกไขขอกําหนดการใชงานสถานีวิทยุสมัครเลนประเภททวน
สัญญาณ (ภาคผนวก ๕ ขอ ๔.๑๑) เปนดังนี้ “ใหใชสถานีวิทยุสมัครเลนประเภท
ทวนสัญญาณ (Repeater) สําหรับการติดตอสื่อสารประเภทเสียง เทานั้น ระบบ
อนาล็อกและดิจิตอล หรือการติดตอสื่อสารประเภทอื่นตามที่คณะกร รมการ
กําหนด แลวแตกรณี”
๓.๒๔ เสนอใหเพิ่มเติมขอกําหนดการใชงานสถานีวิทยุสมัครเลนประเภททวน
สัญญาณ โดยอนุญาตใหนําเทคโนโลยี CTCSS มาใชสําหรับ การเปดใชงาน
สถานีทวนสัญญาณ เพื่อปองกันการรบกวนจากสัญญาณไมพึงประสงค สัญญาณ
รบกวนอื่น รวมถึงการรบกวนระหวางสถานีทวนสัญญาณที่ใชคูความถี่เดียวกัน
และอนุญาตใหนําระบบ DTMF มาใช เพื่อการควบคุมสถานีทวนสัญญาณ
๓.๒๕ เสนอใหเพิ่ม เติมขอกําหนดให สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ สามารถตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนประเภททวนสัญญาณได

รับ ขอมูล ไว เพื่อ พิจารณา ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน กสทช
ตอไป

.

รับขอมูลไวเพื่อพิจารณาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน กสทช . โดย
ใชวิธีการแจงขอมูลการตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนให สมาคมวิทยุสมัครเลนแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ทราบ ภายหลังจากที่มีการพิจารณา
อนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนสําหรับกิจกรรมพิเศษ แลว
แกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ แกไขในสวนของถอยคําของขอกําหนดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย โดยตัดคําวา “มีกําลังสงไม
เกิน ๓๐ วัตต” ตามความเห็นของผูเสนอแนะ
แกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ
๑) ตัด ถอยคําใน ขอ ๔.๑๑ (ภาคผนวก ๕) “ใหใชสถานีวิทยุสมัครเลน
ประเภททวนสัญญาณ (Repeater) สําหรับการติดตอสื่อสารประเภท
เสียง เทานั้น ” ออกทั้งหมด เพื่อไมใหเปนการจํากัดเฉพาะการ
ติดตอสื่อสารประเภทเสียงเพียงอยางเดียว
๒) กําหนดใหมีการ ยกเลิกประกาศ กทช . เรื่อง การทํา นําเขาเครื่องวิทยุ
คมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเลน เพื่อเปนการเปดโอกาสใหมีการใชงาน
ระบบ DTMF

ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจาก สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ สามารถขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนประเภททวน
สัญญาณโดยประสานความรวมมือรวมกับสมาคมฯ ที่ทําหนาที่บริหารสถานี
วิทยุสมัครเลนควบคุมขายในพื้นที่ได
๓.๒๖ เสนอใหเพิ่มเติมหลักเกณฑและวิธีการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเลน แกไขเพิ่มเติมร างประกาศฯ เพิ่มเติมถอยคําในสวนของหลักเกณฑและ
เชื่อมโยงผานเครือขายสาธารณะ (ภาคผนวก ๕ ขอ ๕) โดยไมตองขออนุญาต วิธีการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนเชื่อมโยงผานเครือขายสาธารณะ
หรือยื่นคําขอตอสมาคมฯ ที่ทําหนาที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายใน (ภาคผนวก ๕ ขอ ๕) โดยเปนการกําหนดใหสํานักงาน กสทช. ใชวิธีการแจง
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พื้นที่นั้นๆ เนื่องจากใน บางพื้นที่มักมีความขัดแยงกันของนักวิทยุสมัครเลน
ดังนั้น การตัดสินใจอนุญาตตางๆ อาจใชความรูสึกสวนตัว ไมมีมาตรฐาน ไมใช
เหตุผล
๓.๒๗ เสนอใหเพิ่มเติมหลักเกณฑและวิธีการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเลน
เชื่อมโยงผานเครือขายสาธารณะ (ภาคผนวก ๕ ขอ ๕) โดยตองมีหนังสือรับรอง
จากสมาคมฯ ที่ทําหนาที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายในพื้นที่นั้นๆ
เพื่อเปนเอกสารประกอบ ในการยื่นคําขออนุญาต เนื่องจาก ตองคํานึงถึงการมี
สวนรวมขององคกรในพื้นที่เปนหลัก เพราะอยูภายใน พื้นที่รับผิดชอบ และ
สามารถใหขอมูลเพื่อนําไปแกปญหาไดในกรณีเกิดการรบกวนหรือกรณีอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ

ขอมูลการตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนเชื่อมโยงผานเครือขายสาธารณะ ให
สมาคมฯ ที่ทํา หนาที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายในพื้นที่ทราบ
เพื่อเปนขอมูลในการกํากับดูแล ภายหลังจากที่สํานักงาน กสทช . รับคําขอ
แจงความประสงคในการตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนเชื่อมโยงผานเครือขาย
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)
สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน ๓.๒๘ เสนอใหเพิ่มเติมขอกําหนดใน การตั้งสถานีวิทยุสมัครเลน เชื่อมโยงผาน
พระบรมราชูปถัมภ
เครือขายสาธารณะ (ภาคผนวก ๕ ขอ ๕) ตองไดรับใบอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม ซึ่งใบอนุญาตดังกลาวมีอายุ ๑ ป และ กสทช . กําหนดสัญญาณเรียก
ขานใหสถานีดังกลาว
คุณแดงฯ (VRA) / คุณพรสุรียฯ (HS1QEB) ๓.๒๙ เสนอใหมีการ กําหนดหลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลเกี่ยวกับสถานี
วิทยุสมัครเลนเชื่อมโยงเครือขายสาธารณะใหชัดเจน ตองมีการพิจารณาออก
ใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมใหกับผูที่จะดําเนินการตั้งสถานีวิทยุสมัครเลน
เชื่อมโยงเครือขายสาธารณะ โดย กสทช.
สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน ๓.๓๐ เสนอใหเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการตั้งสถา นีวิทยุ ไมมีการแกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ เนื่องจากตองการใหใชแนวทางปฏิบัติ
พระบรมราชูปถัมภ / คุณนเรศฯ (จ. สมัครเลนประเภทใหสัญญาณ
(Beacon) โดยตองไดรับใบอนุญาต ให เชนเดียวกับการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนสําหรับกิจกรรมพิเศษ
ขอนแกน) / คุณสุพิชาญฯ (HS3LSE) / คุณ ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ซึ่งใบอนุญาตดังกลาวมีอายุ ๑ ป และ กสทช. กําหนด
ภัสสิริฯ (HS3ANP)
สัญญาณเรียกขานใหสถานีดังกลาว

สถานีวิทยุสมัครเลน
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บันทึกสรุปการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน ระหวางวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
และการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ในวันเสารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร
หัวขอที่ ๔ : คลื่นความถี่ เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ และภาคผนวก ๖ แนบทายประกาศฯ
ผูแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น
กลุมกาวสัมพันธ จ.บุรีรัมย
๔.๑ เสนอใหแกไขขอความของข อกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานของเครื่องวิทยุ
คมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเลน (หมวด ๕) เปนดังนี้ “เครื่องวิทยุคมนาคมใน
กิจการวิทยุสมัครเลน ตองมีมาตรฐานทางเทคนิคตามขอบังคับ ของสหภาพ
โทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) และ ตองผานการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานตามที่ คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ เครื่องวิทยุคมนาคมดังกลาวตองมี
เลขทะเบียนวิทยุคมนาคมและสัญลักษณตามที่คณะกรรมการกําหนดไวใหเห็น
เดนชัดทุกเครื่อง ” เนื่องจาก ITU ไมไดมีการกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่องวิทยุคมนาคมไวแตอยางใด
คุณอํานาจฯ (HS1IWX) / คุณวิชญฯ ๔.๒ เสนอใหมีการกําหนดมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุ
(กรุงเทพฯ ) / คุณณัฐพรฯ (E22ICQ) / สมัครเลนใหสอดคลองกับเทคโนโลยีและลักษณะทางเทคนิคของเครื่องวิทยุ
คุณนพดลฯ (E21DLD) / คุณสมชาติฯ คมนาคมที่มีอยูในทองตลาดปจจุบัน เพื่อไมใหเกิด ขอจํากัดในการนําเขาเครื่อง
(E27AXX) / ด.ช.นฤบดินทรฯ / คุณประ วิทยุคมนาคม และเสียโอกาสในการทดลองและทดสอบเทคโนโลยีใหมตามสากล
ยุ ทธฯ ( HS0 FAE) / คุณนัฐวรรณฯ
ซึ่งจะสงผลกระทบตอ การพัฒนาของพนักงานวิทยุสมัครเลน และรองรับการใช
(E27JA)
งานคลื่นความถี่ที่ไดกําหนดไวในรางประกาศฯ
คุณอํานาจฯ (HS1IWX) / คุณณัฐพรฯ ๔.๓ เสนอใหแกไขขอกําหนดเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชงานอุปกรณขยายกําลังสง
(E22ICQ)
ภายนอก (หมวด ๕) โดยกําหนดใหพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นตน สามารถใชงาน
อุปกรณดังกลาวได เพื่อเปนการเปด โอกาสใหพนักงานวิทยุสมัครเลน ขั้นตนได
ทดลอง ทดสอบ และพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางดานคลื่นความถี่
สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน ๔.๔ เสนอใหเพิ่มเติมประเภทของระบบ (Mode) ตางๆ ที่ใชในกิจการวิทยุ
พระบ รมราชูปถัมภ / สมาคมวิทยุ สมัครเลน (ภาคผนวก ๖ ขอ ๑) ไดแก การติดตอสื่อสารสะทอนหางดาวตก
สมัครเลนจังหวัดสุรินทร (HS3AS) / คุณ (Meteor Scatter : MS) และการติดตอสื่อสารดวยเครื่องกําเ นิดสัญญาณ
พีรวิชฯ ( HS7 ZRF) / คุณนิคมฯ
(Machine Generated Mode : MGM)
(HS3QQQ) / คุณพรสวรรคฯ (จ.สุรินทร )
/ ชมรมวิทยุสื่อสารในยามฉุกเฉินสุราษฎร
ธานี / คุณนเรศฯ (จ.ขอนแกน ) / สมาคม

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
แกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ แกไขในสวนของถอยคําของขอกําหนดเกี่ยวกับ
มาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเลน (หมวด ๕) เปน
ดังนี้ ““เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเลน ตองมีมาตรฐานทาง
เทคนิคตามขอบังคับ ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ
(ITU)
และตองผานการตรวจสอบรับรองมาตรฐานตามที่ คณะกรรมการกําหนด
ทั้งนี้ เครื่องวิทยุคมนาคมดังกลาวตองมีเลขทะเบียนวิทยุคมนาคมและ
สัญลักษณตามที่คณะกรรมการกําหนดไวใหเห็นเดนชัดทุกเครื่อง”
รับ ขอมูล ไว เพื่อ พิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขประกาศ กสทช . ที่
เกี่ยวของกับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่ องวิทยุคมนาคมใหมีความ
สอดคลองตามรางประกาศฯ ฉบับนี้ตอไป

ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเนื้อหาที่ครอบคลุม
และเหมาะสมแลว
แกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ เพิ่มเติมในสวนของประเภทของระบบ (Mode)
ตางๆ ที่ใชในกิจการวิทยุสมัครเลน โดยเพิ่มเติม (ภาคผนวก ๖ ขอ ๑) การ
ติดตอสื่อสารสะทอนหางดาวตก (Meteor Scatter : MS) และการ
ติดตอสื่อสารดวยเครื่องกํา เนิดสัญญาณ (Machine Generated Mode :
MGM)

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

แกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ แกไขในสวนของคลื่นความถี่สําหรับกิจการวิทยุ
สมัครเลน ดังนี้
๑) แสดงตารางกําหนดคลื่นความถี่สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลนตาม
ขอบังคับวิทยุระหวางประเทศ(ภูมิภาคที่ ๓) ทั้งกิจการหลักและกิจการรอง
๒) แสดงตารางกําหนดคลื่นความถี่สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลนตามแผน
แมบทบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ทั้งกิจการหลักและกิจการรอง
โดยหมายเหตุสําหรับชวงคลื่นความถี่ที่ยังไมไดรับการจัดสรรใหใชงาน
๔.๖ เสนอใหกําหนดเพิ่มเติมชวง ความถี่ ๑๘๒๕ – ๒๐๐๐ kHz สําหรับกิจการ
วิทยุสมัครเลน (กิจการรอง) เนื่องจากชวงความถี่ที่กําหนดในรา งประกาศฯ ไม
สัมพันธกับการใชงานจริงของกิจการวิทยุสมัครเลนสากล ทําใหนักวิทยุสมัครเลน
ไทย ไมสามารถใชงานการติดตอสื่อสารแบบ SSB ได เพราะชวงที่กําหนดใหใช
นั้นตรงกับการใชงานของการสื่อสารแบบเฉพาะ CW เทานั้น
๔.๕ เสนอใหกําหนดเพิ่มเติมชวงความถี่ ๓๕๔๐ – ๓๖๐๐ kHz สําหรับกิจการ
วิทยุสมัครเลน (กิจการหลัก)
๔.๖ เสนอใหกําหนดเพิ่มเติมชวงความถี่ ๕๐ – ๕๔ MHz สําหรับกิจการวิทยุ
สมัครเลน (กิจการรอง) หรือหากไมสามารถกําหนดใหไดทั้งหมดควรกําหนดให
ในชวงที่สามารถทําได เชน ๕๐.๐๐๐ – ๕๐.๕๐๐ MHz ดวยนักวิทยุสมัครเลน
สากล มักมีการใชงานอยูในชวง ๕๐๐ kHz ชวงตนแบนด เทียบเคียงการอนุญาต
ความถี่ ๑๔๖.๐๐๐ – ๑๔๖.๕๐๐ MHz
๔.๗ เสนอใหกําหนดเพิ่มเติมชวงความถี่ ๔๓๐ – ๔๔๐ MHz สําหรับกิจการวิทยุ
สมัครเลน (กิจการรอง) และอนุญาตใหสามารถพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นกลาง
หรือขั้นสูงสามารถรั บ-สงได เพื่อการทดสอบทดลองการติดตอสื่อสารรูปแบบ
ใหมๆเชน การเชื่อมโยงสถานีวิ ทยุสมัครเลนทวนสัญญาณ เปนเครื อขายทั่ว
ประเทศ การติดตอสถานีวิทยุสมัครเลนผานดาวเทียม
เนื่อง ดวยปจจุบัน
ดาวเทียมที่สรางขึ้นเกือบทั้งหมดใชงานความถี่ชวง ๔๓๕ – ๔๓๘ MHz เปน
ภาคสงขึ้นไปยังดาวเทียม (Uplink) ทําใหนักวิทยุสมัครเลนไทยเสียโอกาสในการ
ติดตอสื่อสารประเภทนี้ อีกทั้งเครื่องวิทยุสื่อสารที่ผลิ
ตและจําหนายโดย
บริษัทผูผลิตนิยมผลิตเครื่องที่มีหลายชวงความถี่ในเครื่องเดียว
๔.๕ เสนอใหมีการกําหน ดคลื่นความถี่สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลนใหครบถวน
ตามที่กําหนดไวในแผนแมบทบริหารคลื่นความถี่ ทั้งกิจการหลักและกิจการรอง
โดยหมายเหตุสําหรับชวงคลื่นความถี่ที่ยังไมไดรับการจัดสรรใหใชงาน เพื่อให
สอดคลองแผนแมบทบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕) และเกิดความชัดเจนกับ
กิจการวิทยุสมัครเลนในอนาคต
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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)

คุณชวลิตฯ (กลุม TAMSAT)

๔.๘ เสนอใหแกไขขอกําหนดชวงความถี่ ๑๒๖๐ – ๑๒๗๐ MHz ที่กําหนดใหใช
เฉพาะภาครับจากดาวเทียมวิทยุสมัครเลนนั้น ไมสัมพันธกับหลักสากลที่ความถี่
ชวงนี้ใชสําหรับภาคสง (Uplink) ขึ้นไปยังดาวเทียมเทานั้น ทําใหไมสามารถใช
งานความถี่ชวงนี้ไดจริง จึงควรกําหนดใหสามารถใชความถี่ชวงนี้สามารถรับ- สง
ได กับพนักงานวิทยุส มัครเลนขั้นกลาง หรือขั้นสูง และขยายชวงความถี่ให
สัมพันธกับตารางกําหนดคลื่นความถี่ของประเทศ คือ ๑๒๔๐ – ๑๓๐๐ MHz
๔.๙ เสนอใหกําหนดเพิ่มเติมชวงความถี่ ๒๓๐๐ – ๒๔๕๐ MHz สําหรับกิจการ
วิทยุสมัครเลน (กิจการรอง ) ซึ่ง ความถี่ชวงนี้ซอนทับกับกิจการอื่นที่เปน ISM
(Industrial, Scientific and Medical) เปนการกําหนดใหประชาชนทั่วไป
สามารถใชงานไดอยา งเสรี เนื่องจากการใชงานความถี่ชวง ๒.๔ GHz นั้น นัก
วิทยุสมัครเลนในหลายๆ ประเทศ สามารถนําอุปกรณ WiFi มาพัฒนาเปน
เครือขายขอมูลความเร็วสูงเปนของนักวิทยุสมัครเลนเอง เปนเครือขายที่สําคัญ
ไวใชงานในเหตุการณฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ เชน เครือขาย HAM Net (Mesh
Network) ที่สามารถนําไปติดตั้งและใชงานในพื้นที่ภัยพิบัติไดอยางรวดเร็ว
สามารถสงผานขอมูลความเร็วสูงจากพื้นที่ออกมาไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ความถี่
นี้จึงเปนความถี่ที่สําคัญสําหรับการสรางเครือขายสํารองฉุกเฉินสําหรับกิจการ
วิทยุสมัครเลนในอนาคต
๔.๑๐ เสนอใหแกไขขอกําหนดการใชงานคลื่นความถี่ ๑๔๔ – ๑๔๖.๕ MHz แกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ แกไขในสวนของขอกําหนดการใชคลื่นความถี่
เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะการใชงานคลื่นความถี่ที่เปนสากล
๑๔๔ – ๑๔๖.๕ MHz เพื่อให เหมาะสม กับการใชงาน มากยิ่งขึ้น และมี
ความสัมพันธกับขอกําหนดสากล
๔.๑๑ เสนอใหกําหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑการใชงานคลื่นความถี่ ๒๘๐๐๐ – ไมมีการแกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ เนื่องจากไมตองการใหมีขอกําหนดที่มี
๒๙๗๐๐ kHz โดยใหมีความสัมพันธกับขอกําหนดสากล เพื่อสรางความเขาใจที่ รายละเอียดมากจนเกินไป เพื่อการ รองรับการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช
ตรงกันของผูใชงาน เปนการปองกันการรบกวนระหวางประเทศ เนื่องจากราง งานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ประกาศฯ ได มีการกําหนด เพิ่มเติม ใหพนักงานวิ ทยุสมัครเลนขั้นตนสามารถใช
งานคลื่นความถี่ ๒๘๐๐๐ – ๒๙๗๐๐ kHz ได
๔.๑๒ เสนอใหกําหนดหลักเกณฑการใชงานคลื่นความถี่
๑๔๔ .๓๓๐ – แกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ แกไขในสวนของขอกําหนดการใชคลื่ นความถี่
๑๔๔ .๕๐๐ MHz เปนความสากลสําหรับ Uplink สถานีอวกาศนานาชาติ ๑๔๔ – ๑๔๖.๕ MHz เพื่อให เหมาะสม กับการใชงาน มากยิ่งขึ้นและ มี
สามารถกําหนดใหใชงานเปน Co-Primary ซึ่งใชงานรวมกับ Packet radio ความสัมพันธกับขอกําหนดสากล
หรือชองของ APRS
๔.๑๓ เสนอใหกําหนดหลักเกณฑการใชงานคลื่นความถี่
๑๔๕ .๘๐๐ – ยืนยันตามรางประกาศฯ
๑๔๖.๐๐๐ MHz เปน Exclusive Primary ใหใชเฉพาะการติดตอดาวเทียม เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเนื้อหาที่ครอบคลุม
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คุณดรัสพงศฯ (HS3VJM)

ชมรมวิทยุสมัครเลนมิตรภาพภูลังกา

คุณธนาฯ (E23FPV)

ชมรมวิทยุสมัครเลนจังหวัดเพชรบุรี
คุณวิชญฯ (กรุงเทพฯ)

คุณประเสริฐฯ (HS1BKS)

คุณธนาฯ (E23FPV) / ชมรมพนักงาน

เทานั้น
๔.๑๔ เสนอใหเพิ่มเติมขอกําหนดใหสามารถใชงานคลื่นความถี่ ๑๔๔.๐๐๐ –
๑๔๖.๙๙๕ MHz เพื่อใหนักวิทยุสมัครเลนไดมีโอกาสใชความถี่วิทยุไดอยาง
กวางขวาง เพราะในปจจุบันการใชความกวางแถบความถี่ ๑๒.๕ MHz ทําใหเกิด
ความหนาแนนในการใชความถี่

และเหมาะสมแลว
ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเนื้อหาที่ครอบคลุม
และเหมาะสมแลว โดยอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ๑๔๔ – ๑๔๖.๕ MHz
ในอนาคตอาจมีการแกไขเพิ่มเติม ใหสามารถใชงานคลื่นความถี่ไดถึง ๑๔๘
MHz หากมีการปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ
๔.๑๕ เสนอใหแกไขขอกําหนดหลักเกณฑการใชงานคลื่นความถี่ สําหรับสถานี แกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ แกไขในสวนของขอกํา หนดการใชคลื่นความถี่
วิทยุสมัครเลนประเภททวนสัญญาณ ที่กําหนดใหคลื่นความถี่ ๑๔๕.๔๑๒๕ – ๑๔๔ – ๑๔๖.๕ MHz เพื่อให เหมาะสม กับการใชงาน มากยิ่งขึ้นและ มี
๑๔๕.๖๕๐๐ MHz และ ๑๔๖.๐๑๒๕ – ๑๔๖.๒๕๐๐ MHz เปนชองความถี่ ความสัมพันธกับขอกําหนดสากล โดยกําหนดเปน ๑๙ คูความถี่
สําหรับสถานีวิทยุสมัครเลนประเภททวนสัญญาณ จะทําใหเกิดปญหาในการ
ปรับจูนเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีอยูเดิม ซึ่งจะทําใหพนักงานวิทยุสมัครเลนตอง
เสียคาใชจายเพิ่ม
๔.๑๖ เสนอใหกําหนดชองความถี่สําหรับ สถานีวิทยุสมัครเลนประเภททวน
สัญญาณ จํานวน ๘ คูความถี่ตามที่เคยกําหนดไ วในระเบียบ กทช . วาดวย
กิจการวิทยุสมัครเลน พ .ศ. ๒๕๕๐ เหมือนเดิม และ ปรับลดจํานวนคูความถี่ที่
กําหนดไวในรางประกาศ ฯ จาก ๒๐ คูความถี่ เหลือเพียง ๑๒ คูความถี่ เพื่อ
ไมใหเกิดความสับสนในการใชความถี่วิทยุ และสรางภาระใหกับนักวิทยุ
สมัครเลนในการจัดหาเครื่องวิ ทยุคมนาคมมาใชงานใหมและขอรับใบอนุญาต
เพิ่มเติม
๔.๑๗ เสนอให กสทช . เปนผูกําหนดชองความถี่สําหรับ สถานีวิทยุสมัครเลน รับ ขอมูล ไว เพื่อ พิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป ภายหลังจาก
ประเภททวนสัญญาณของแตละจังหวัดใชงาน เพื่อปองกันการรบกวนหากมีการ ประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ
นํามากําหนดใชงานกันเองในแตละจังหวัด
๔.๑๘ เสนอใหกําหนดคลื่นความถี่ สําหรับสถานีวิทยุสมัครเลนประเภททวน แกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ แกไขในสวนของขอกําหนดการใชคลื่นความถี่
สัญญาณใหสอดคลองกับ Function Automatic Repeater Shift (ARS) ที่อยู ๑๔๔ – ๑๔๖.๕ MHz เพื่อให เหมาะสม กับการใชงาน มากยิ่งขึ้นและ มี
ในเครื่องวิท ยุคมนาคมสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลนที่วางจําหนายอยูใน
ความสัมพันธกับขอกําหนดสากล
ทองตลาด
๔.๑๙ เสนอใหแกไข ถอยคําของขอกําหนดการใชคลื่นความถี่ ๑๔๔.๐๐๐ – แกไขเพิ่มเติ มรางประกาศฯ แกไขถอยคําจาก “Internet Voice
๑๔๖.๕๐๐ MHz จาก “Internet Voice Gateway” เปน “วิทยุสมัครเลนที่ Gateway” เปน “การติดตอสื่อสารประเภทเสียงโดยเชื่อมโยงโครงขายอื่น ”
เชื่อมโยงผานโครงขายสาธารณะ ” เพื่อใหสอดคลองกับคําจํากัดความและเปด ในขอกําหนดการใชคลื่นความถี่ ๑๔๔ – ๑๔๖.๕ MHz
กวางสําหรับความเปนกลางทางเทคโนโลยีในการใชงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๔.๒๐ เสนอใหกําหนดเพิ่มเติมชองความถี่สําหรับการใชงาน Internet Voice แกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ แกไขในสวนของขอกําหนดการใชคลื่นความถี่
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วิทยุสมัครเลน HAM-CU / คุณวิภารัตนฯ Gateway จากที่กําหนดไวในรางประกาศฯ จํานวน ๒ ชองความถี่ เพิ่มเปน ๕
(E20AD) / คุณจินตนาฯ (จ.ชุมพร)
ชองความถี่ หรือมากกวา เนื่องจากปจจุบันนักวิทยุสมัครเลนนิยมใชงานกันอยาง
กวางขวาง สําหรับใชประโยชนในการฝกฝนตนเองของนักวิทยุสมัครเลนและการ
ชวยเหลือทางดานภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน และชองความถี่ที่กําหนด
ในราง
ประกาศฯ จะไมสามารถใชงานไดกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีอยูในปจจุบัน จึงทํา
ใหเกิดภาระกับนักวิทยุสมัครเลนที่ตองจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมใหมมาใชงาน
คุณครรชิตฯ (HS1JC)
๔.๒๑ เสนอใหกําหนดคลื่นความถี่สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลนในยานไมโครเวฟ
ใหมีการใชงานเพิ่มมากขึ้น
คุณธนาฯ (E23FPV)
๔.๒๒ เสนอใหเพิ่มเติมขอกําหนดใหมีการจัดตั้ง คณะกรรมการที่มีตัวแทนจาก
หลายฝาย เพื่อเขามาจัดสรรคลื่นความถี่และรวมบริหารคลื่นความถี่ของนักวิทยุ
สมัครเลน เพื่ อใหนักวิทยุสมัครเลนมีสวนรวมในการรวมจัดสรรและบริหาร
ความถี่วิทยุโดยตรง โดยใหเปนไปตามมาตรฐานของ ITU
คุณฉัตรชัยฯ (จ.เลย)
๔.๒๓ เสนอใหกําหนดแนวทางปฏิบัติในการใชเครื่องวิทยุคมนาคมในยาน VHF
ใหเ กิดความชัดเจน เพื่อ ใหรองรับการใชงานคลื่นความถี่ที่ไดกําหนดไวในราง
ประกาศฯ (๑๔๔.๐๐๐ – ๑๔๖.๕๐๐ MHz)
สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน ๔.๒๔ เสนอใหแกไขขอบเขตการใชคลื่นความถี่ของพนักงานวิทยุสมัครเลน
พระบรมราชูปถัมภ / สมาคมวิทยุ ขั้นตน คลื่นความถี่ ๒๘๐๐๐ – ๒๙๗๐๐ kHz โดยใหเพิ่มกําลังสงเปน ๑๐๐
สมัครเลนจังหวัดสุรินทร (HS3AS) / คุณ วัตต เพื่อ ใหมีความสัมพันธกับเครื่องวิ ทยุรับสงที่มีกําลังสงสูงสุดของเครื่องที่มี
จําหนายทั่วไป จะไมเกิน ๑๐๐ วัตต ดังนั้น กําลังสงที่ควรกําหนดใหใชงานควร
พีรวิชฯ ( HS7 ZRF) / คุณนิคมฯ
(HS3QQQ) / คุณพรสวรรคฯ (จ.สุรินทร ) จะไมเกินกวากําลังสงสูงสุดของเครื่องวิทยุที่สามารถกระทําได
/ ชมรมวิทยุสื่อสารในยามฉุกเฉินสุราษฎร
ธานี / คุณนเรศฯ (จ.ขอนแกน ) / สมาคม
วิทยุสมัครเลนป ทุมธานี (HS1AP) / คุณ
สุพิชาญฯ ( HS3 LSE) / คุณภัสสิริฯ
(HS3ANP) / คุณสุพงษฯ (E21QEB)
สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน ๔.๒๕ เสนอใหแกไขขอบเขตการใ ชคลื่นความถี่ของพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้น
พระบรมราชูปถัมภ / คุณนเรศฯ (จ. กลาง เปนดังนี้
- ยานความถี่ ๑๔๔ – ๑๔๖.๕ MHz ใชกําลังสงสูงสุดไมเกิน ๕๐๐ วัตต
ขอนแกน ) / คุณสุพิชาญฯ (HS3LSE) /
คุณภัสสิริฯ (HS3ANP) / คุณสุพงษฯ ทั้งนี้ เปนกําลังสงที่สามารถใชติดตอสื่อสารระยะทางไกล เชน การติดตอสื่อสาร
สะทอนพื้นผิวดวงจันทร การติดตอสื่อสารสะทอนหางดาวตก เปนตน
(E21QEB)
- กําหนดใหสามารถรับสงในยานความถี่ ๔๓๐ – ๔๔๐ MHz และ ๒๓๐๐ –

๑๔๔ – ๑๔๖.๕ MHz เพื่อให เหมาะสม กับการใชงาน มากยิ่งขึ้นและ มี
ความสัมพันธกับขอกําหนดสากล โดยมีการกําหนดเปน ๗ ชองความถี่

รับไวพิจารณากําหนดคลื่นความถี่เพิ่มเติมในอนาคต
รับขอมูลไวเพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

รับขอมูล ไวพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขประกาศ กสทช . ที่เกี่ยวของ
กับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมใหมีความสอดคลอง
ตามรางประกาศฯ ฉบับนี้ตอไป
แกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ แกไขขอกําหนดในสวนของขอบเขตการใชคลื่น
ความถี่ของพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นตน คลื่นความถี่ ๒๘๐๐๐ – ๒๙๗๐๐
kHz โดยแกไขกําลังสงเปน ๑๐๐ วัตต

รับขอมูลไวเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดสากล
โดยใหสํานักงาน กสทช . ศึกษาขอกําหนดการอนุญาตใชกําลังสงในกิจการ
วิทยุสมัครเลนของตางประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุน FCC CEPT เปนตน
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สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ / คุณน เรศฯ (จ.
ขอนแกน ) / คุณสุพิชาญฯ (HS3LSE) /
คุณภัสสิริฯ (HS3ANP) / คุณสุพงษฯ
(E21QEB)
คุณครรชิตฯ (HS1JC)

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)

๒๔๕๐ MHz
เนื่องจากนักวิทยุสมัครเลนขั้นกลางเปนผูที่ผานการสอบมาแลวในระดับหนึ่ง ซึ่ง
มีความรูเรื่องเกี่ยวกับการปองกันการรบกวน กําลังสง และความถี่ เพิ่มมากขึ้น
กวานักวิทยุสมัครเลนขั้นตน
๔.๒๖ เสนอใหแกไขขอบเขตการใชคลื่นความถี่ของพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นสูง สอดคลองตามขอกําหนดในรางประกาศฯ
ใหสามารถใชงานคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเลนและกิจการวิทยุสมัครเลน
ผานดาวเทียม ไดทุกความถี่ที่กําหนดในตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ และ
สามารถใชกําลังสงสูงสุดไมเกิน ๑,๐๐๐ วัตต เพื่อเปนการเปดโอกาสใหไดคิดคน
คนควาทดลองไดอยางไมมีขอจํากัด อีกทั้งเปนการสรางแรงจูงใจใหพนักงานวิทยุ
สมัครเลนมีความสนใจที่จะยกระดับตนเองมาสูพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นสูง
๔.๒๗ เสนอใหกําหนดสิทธิ์ในการใชกําลังสงของพนักงานวิทยุสมัครเลนแตละ ยืนยันตามรางประกาศฯ
ขั้นใหแตกตางกัน
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเนื้อหาที่ครอบคลุม
- กําหนดกําลังสงสูงสุด ควรแบงออกเปนสําหรับขั้นตน ขั้นกลาง และขั้นสูง และเหมาะสมแลว โดยรับขอมูลไวเพื่อพิจารณาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติใน
เพื่อสรางแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองสําหรับการเลื่อนระดับชั้นใหสูงขึ้น
การพิจารณาอนุญาตใหใชงานในกําลังสงที่สูงกวาขอกําหนดในประกาศฯ
- กําลังสงสูงสุด ควรกําหนดเปน ๒,๐๐๐ วัตต (สําหรับขั้นสูง) ในยานMF
เพื่อการทดลองทดสอบไดเปนรายกรณี ตอไป
HF VHF และUHF เพื่อใหเทียบเทากับประเทศอื่นเพื่อใหสามารถทดลองไดอยางกวา
๔.๒๘ เสนอใหกําหนดแนวทางปฏิบัติและการกํากับดูแลการใชงานคลื่นความถี่ รับขอมูลไวเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน กสทช .
๒๘๐๐๐ – ๒๙๗๐๐ MHz ของพนักงานวิทยุสมัครเลนที่ไดรับสิทธิ์ในการใชงาน ตอไป
คลื่นความถี่เพิ่มเติมจากขอกําหนดในรางประกาศฯ ฉบับนี้ ดังนี้
- ใหพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นตนที่มีความประสงคจะใช งานคลื่นความถี่
๒๘๐๐๐ – ๒๙๗๐๐ MHz ตองขอใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพิ่มเติมจาก
กสทช.
- ในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ดังกลาว นั้น ขอใหมี
หนังสือรับรองจากสมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
เปนเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตดวย
เนื่องจากเดิมผูที่ไดรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นตนไมมีความรูและไม
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการใชคลื่นความถี่ ๒๘๐๐๐ – ๒๙๗๐๐ MHz และ
การใชคลื่นความถี่ดังกลาวสามารถใชงานเปนการติดตอสื่อสารระหวางประเทศ
ดังนั้น สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภในฐานะ
ตัวแทนของนักวิทยุสมัครเลนของประเทศไทยในระดับนานาชาติและเปนสมาชิก
IARU จําเปนตองมีขอมูลเพื่อใชในการกํากับดูแล หากมีการสอบถามหรือติดตอ
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จากตางประเทศมาที่สมาคมฯ อีกทั้งยังเปนการลดภาระการกํากับดูแลของ
กสทช.
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บันทึกสรุปการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน ระหวางวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
และการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ในวันเสารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร
หัวขอที่ ๕ : สัญญาณเรียกขาน
ผูแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น
คุณดรัสพงศฯ (HS3VJM) / คุณฉัตรชัยฯ ๕.๑ เสนอใหกําหนดหลักเกณฑการกําหนดสัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุ
(จ.เลย) / สหพันธสมาคมวิทยุสมัครเลน สมัครเลนเปนเขตๆ ตามพื้นที่เหมือนเดิม เพื่อจะไดทราบภูมิลําเนาของพนักงาน
ควบคุมขายภาคใต/ คุณคําผลฯ (E23JFM) วิทยุสมัครเลนวาอยูเขตใดในพื้นที่ของประเทศไทย และเกิดความสะดวกในการ
จดจํา
สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน ๕.๒ เสนอให เพิ่มเติมขอความ ในขอกําหนดการ กําหนดสัญญาณเรียกขานของ
พระบรมราชูปถัมภ
พนักงานวิทยุสมัครเลน “สัญญาณเรียกขานเปนทรัพยากรที่มีจํากัดและเปน
กรรมสิทธิ์ของ กสทช.”
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)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
รับขอมูลไวเพื่อพิจารณาดําเนินการออกประกาศ กสทช . ที่เกี่ยวของกับการ
กําหนดหลักเกณฑการกําหนดสัญญาณเรียกขานตอไป

ไมมีการแกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ เนื่องจากการกําหนดสัญญาณเรียก
ขานเปนอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลของ กสทช . เชนเดียวกับการจัดสรร
คลื่นความถี่และการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมและการพิจารณาออก
ใบอนุญาต
๕.๓ เสนอใหกําหนดหลักเกณฑการกําหนดสั ญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุ รับขอมูลไวเพื่อพิจารณาดําเนินการออกประกาศ กสทช . ที่เกี่ยวของกับการ
สมัครเลน โดยใหมีตัวหนังสือ Suffix ไดไมเกิน ๔ ตัวซึ่งจากเดิมกําหนดใหไมเกิน กําหนดหลักเกณฑการกําหนดสัญญาณเรียกขานตอไป
๓ ตัว และสามารถใชงานเลข 0 และ 1 ไดสําหรับสถานีวิทยุสมัครเลน ดังนั้น
เพื่อการบริหารจัดการที่ดีจึงเห็นควรเสนอแนวคิดการกําหนดสัญญาณเรี ยกขาน
สําหรับประเทศไทยใหม ซึ่งมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
แนวทางที่ ๑ โดยเริ่มจากคนที่ไดรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน
ใหม ใหกําหนดสัญญาณเรียกขานใหมทันที สําหรับการที่มีผูที่ไดรับใบอนุญาต
พนักงานวิทยุสมัครเลนเดิมที่ใชสัญญาณเรียกขานเดิมและไมไดมีการตออายุ
ใบอนุญาต สัญญาณเรียกขานดังกลาวก็จะวางลง ก็สามารถนํามากําหนดใหกับ
พนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นกลางและขั้นสูงตอไป โดยมีเงื่อนไขวา
- จากพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นตนไปสูขั้นที่สูงกวา จะตองกําหนดสัญญาณ
เรียกขานใหมทุกกรณี (จาก ๔ ตัว เปน ๓ ตัว)
- จากพนักงานวิทยุสมัครเล นขั้นกลางไปสูขั้นสูงกวา กําหนดใหเปน
ทางเลือกวาจะเปลี่ยนหรือไมก็ได แตมีโอกาสจะเลือกใชสัญญาณเรียกขาน ๒ ตัว
เพิ่มได
แนวทางที่ ๒ โดย เพิ่มตัวอักษร A ให กับสัญญาณเรียกขานของ
พนักงานวิทยุสมัครเลนที่ไดกําหนดไปแลว เชน HS1BKS เพิ่มเปน HS1ABKS
สัญญาณเรียกขาน
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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 กรณีดังนี้
กรณี ที่ ๑ ชาวตางประเทศที่ มาอาศัยอยูในประเทศไทยเปนการชั่วคราว
ใหกําหนดสัญญาณเรียกขาน “HS0/” แลวตามดวยสัญญาณเรียกขานที่ไดรับ
จากประเทศที่ไดรับประกาศนียบัตร
กรณี ที่ ๒ มาอาศัยอยูในประ เทศไทยแบบถาวร กําหนดใหใชสัญญาณ
เรียกขานในหมวด HS0ZAA-HS0ZZZ
คุณกิจเจริญฯ (E23KOV)
๕.๕ เสนอใหเพิ่มเติมขอกําหนดในการสงสัญญาณเรียกขานของตนเอง ในกรณีที่
เปนสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย ใหระบุสัญญาณเรียกขานดวยคําวา “แม
ขาย”แลวตามดวยสัญญาณเรียกขานของสถานีวิทยุนั้น ทุกๆ ๑๐ นาทีที่สนทนา
คุณชวลิตฯ (กลุม TAMSAT)
๕.๖ เสนอใหเพิ่มเติมขอกําหนดในการสงสัญญาณเรียกขานของตนเอง ใน กรณี
การสงสัญญาณแบบ Carrier เชน การทดสอบสายอากาศ ใหมีการสงสัญญาณ
เรียกขานดวย
คุณนพดลฯ (E21DLD) / คุณสมชาติฯ ๕.๗ เสนอใหตัดขอกําหนดในการพิจารณาเพิกถอนสัญญาณเรียกขานของ
(E27 AXX) / ด.ช.นฤบดินทรฯ / คุณ พนักงานวิทยุสมัครเลนในกรณีที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลนฉบับเดิม
นัฐวรรณฯ (E27JA) / คุณวัฒนาฯ (จ. หมดอายุไปแลว ซึ่งพนักงานวิทยุสมัครเลนนั้นยังไมไดดําเนินการขอรับ
ขอนแกน) / คุณอนุศิษฎฯ (จ.ปทุมธานี) ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลนฉบับใหม โดยใหใชวิธีการ แจงเตือนเปนลาย
ลักษณอักษรหรือวิธีการแจงเตือนบนชองความถี่ แทน
คุณสุรศรีฯ (HS4HIP) / คุณทองดีฯ ๕.๘ เสนอใหแกไขขอกําหนดในการพิจารณาเพิกถอนสัญญาณเรียกขานของ
(HS4XGT) / E24QPQ / E23JFN / คุณ พนักงานวิทยุสมัครเลน โดยเมื่อมีการดําเนินการเพิกถอนสัญญาณเรียกขานแลว
ณัฎฐรัชตฯ (จ.ขอนแกน)
ไมควรจะนํากลับมาจัดสรรใหม เนื่องจากผูที่ไดรับการกําหนดสัญญาณเรียกขาน
ใหมอาจจะเกิด ความหวาดกลัวหรือเกรงวาอาจจะเปนสิ่งที่ไมเปนมงคลกับชีวิต
เพราะสัญญาณเรียกขานดังกลาวเปนของผูที่เสียชีวิตแลว
ชมรมวิทยุสมัครเลนมิตรภาพภูลังกา
๕.๙ เสนอใหเพิ่มเติมขอกําหนดในการพิจารณาเพิกถอนสัญญาณเรียกขานของ
พนักงานวิทยุสมัครเลน โดยพิจารณาเพิกถอนสัญญาณเรียกขานในกรณีที่
พนักงานวิทยุสมัครเลนถูกศาลพิพากษาใหจําคุกในคดียาเสพติดตั้งแต ๒ ปขึ้นไป
๕.๑๐ เสนอใหแกไขขอกําหนดในการพิจารณาเพิกถอนสัญญาณเ รียกขานของ
พนักงานวิทยุสมัครเลนในกรณีที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลนฉบับเดิม
หมดอายุไปแลว เปนระยะเวลาเกินกวา ๒ ป นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ใบอนุญาต
หมดอายุ ซึ่งพนักงานวิทยุสมัครเลนนั้นยังไมไดดําเนินการขอรับใบอนุญาต
พนักงานวิทยุสมัครเลนฉบับใหม โดยแกไขเปน “ระยะเวลาเกินกวา ๓ ป”

แกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ ในหมวด ๖ เปนดังนี้ “พนักงานวิทยุสมัครเลน
หรือสถานีวิทยุสมัครเลนซึ่งดําเนินการโดยชาวตางประเทศที่ไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการแลว ใหกําหนดสัญญาณเรียกขาน ตามที่คณะกรรมการ
ประกา ศกําหนด “HS0/” แลวตามดวยสัญญาณเรียกขานที่ไดรับจาก
ประเทศที่ไดนําประกาศนียบัตรมาเทียบ ” และรับ ขอมูล ดังกลาวไว เพื่อ
พิจารณาดําเนินการออกประกาศ กสทช . ที่เกี่ยวของกับการกําหนด
หลักเกณฑการกําหนดสัญญาณเรียกขานตอไป
ไมแกไขเพิ่มเติมรางประกาศฯ เนื่องจากมีการกําหนดสัญญา ณเรียกขานไว
เปนการเฉพาะใหกับสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย ซึ่งมีความแตกตางกับ
สัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเลน
ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจาก ขอ กําหนดในรางประกาศฯ มีความเหมาะสม
และมีเนื้อหาครอบคลุมแลว
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คุณประเสริฐฯ (HS1BKS)

๕.๑๑ เสนอใหแกไขขอกําหนดในการพิจารณาเพิกถอนสัญญาณเรียกขานของ
พนักงานวิทยุสมัครเลน โดยเรียกคืนสัญญาณเรียกขานที่ขาดการตออายุเกิน๕ ป
หรือถึงแกกรรม โดยใชหลักการเดียวกับเลขหมายโทรคมนาคม โดยจะตองมี
ระยะเวลาระงับใชเปนชวงเวลาหนึ่ง เชน ๓ ป จึงนํากลับมาใชใหม
คุณสมกิจฯ (จ.ขอนแกน)
๕.๑๒ เสนอใหเพิ่มเติมขอกําหนดในการพิจารณาเพิกถอนสัญญาณเรียกขานของ
พนักงานวิทยุสมัครเลนในกรณีที่ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลนฉบับเดิม
หมดอายุไปแลว ซึ่งพนักงานวิทยุสมัครเลนนั้นยังไมไดดําเนินการขอรับ
ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลนฉบับใหม และเมื่อเกินระยะเวลา
๒ ปที่
กําหนดในรางประกาศฯ พนักงานวิทยุสมัครเลนดังกลาวประสงคจะขอรับ
ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลนอีกครั้ง จะตองชําระคาปรับกอนจึงจะไดรับ
การกําหนดสัญญาณเรียกขานใหม โดยไมตองพิจารณายกเลิกประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเลนที่เคยไดรับดวย
คุณประเสริฐฯ (HS1BKS) / คุณนิติศักดิ์ฯ ๕.๑๓ เสนอใหมีการสงวนสัญญาณเรียกขา นสําหรับบุคคลที่ทําคุณประโยชนที่
(HS8KFF)
สมควรเปนที่ระลึกถึงและเพื่อเปนเกียรติประวัติใหกับบุคคลนั้นๆ

ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจาก ขอ กําหนดในรางประกาศฯ มีความเหมาะสม
และมีเนื้อหาครอบคลุมแลว

ในรางประกาศฯ ฉบับนี้มีขอกําหนดในการสงวนสัญญาณเรียกขานไวเฉพาะ
บุคคลเปนรายกรณี ซึ่งสํานักงาน กสทช. จะดําเนินการพิจารณาบุคคลที่ทํา
คุณประโยชนที่สมควรเปนที่ระลึกถึง นําเสนอ กทสช . เพื่อสงวนสัญญาณ
เรียกขานตอไป
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บันทึกสรุปการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน ระหวางวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
และการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ในวันเสารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร
หัวขอที่ ๖ : การบันทึกขอความการติดตอสื่อสาร
ผูแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น
ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
คุณกิจเจริญฯ (E23KOV) / คุณณัฐพรฯ ๖.๑ เสนอใหยกเลิกการบันทึกขอความการติดตอสื่อสาร เ นื่องจากในทางปฏิบัติ ยืนยันตามรางประกาศฯ
(E22ICQ)
ไมมีพนักงานวิทยุสมัครเลน คนใดปฏิบัติตาม และในการติดตอสื่อสารดวยโหมด เหตุผลสนับสนุน เนื่องจาก การบันทึกขอความลงในสมุดบันทึกการ
APRSไมสามารถบันทึกขอความไดเพราะเปนการขอมูลผานโครงขายอินเตอรเน็ต ติดตอสื่อสาร (Log Book) จะเปนประโยชนตอการ นําขอมูลไปใชสําหรับ
การศึกษา คนควาเกี่ยวกับการสื่อสารดวยคลื่นวิทยุ และเปนเอกสาร
ประกอบการตรวจสอบหาขอเท็จจริง ของ กสทช. เกี่ยวกับการสงสัญญาณ
ในกรณีที่เกิดการรบกวนทางคลื่นความถี่
ชมรมวิทยุสมัครเลนมิตรภาพภูลังกา
๖.๒ เสนอใหมี การกําหนดใหพนักงานวิทยุสมัครเลนทุกคนตองบันทึกขอความ ยืนยันตามรางประกาศฯ
การติดตอสื่อสาร ไมใชกําหนดเฉพาะสถานีวิทยุสมัครเลนเทานั้น
เหตุผลสนับสนุน การที่กําหนดใหสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย สถานี
วิทยุ สมัครเลน ขององคกรวิทยุสมั ครเลน สถานีวิทยุสมัครเลนสําหรับ
กิจกรรมพิเศษ และสถานีวิทยุสมัครเลนชนิดประจําที่ ตองมีการบันทึก
ขอความการติดตอสื่อสารเนื่องจากสถานีวิทยุสมัครเลนดังกลาวขางตนเปน
ลักษณะที่มีการใชงานรวมกันและมีการใชงานที่กําลังสงสูง แต กสทช . ก็
ยังคงมีแนวทางในการสนับสนุนและรณรงคใหพนักงานวิทยุสมัครเลนทุกคน
บันทึกขอความการติดตอสื่อสารเพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนสําหรับ
การศึกษา คนควาเกี่ยวกับการสื่อสารดวยคลื่นวิทยุ
คุณสุรศรีฯ (HS4HIP)
๖.๓ เสนอใหแกไขระยะเวลาในการจัดเก็บ สมุดบันทึกการติดตอสื่อสาร (Log ยืนยันตามรางประกาศฯ
Book) โดยใหเก็บไวไมเกิน ๒ ป ตามวาระของนายกสมาคมฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจาก การกําหนดใหตองจัดเก็บ สมุดบันทึกการ
ติดตอสื่อสาร (Log Book) เปนระยะเวลา ๕ ป ตามที่กําหนดไวในราง
ประกาศฯ จะเปนการเหมาะสมสําหรับการนําขอมูลการสงสัญญาณไปใช
ประโยชนตอไปในก รณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูดํารงตําแหนงนายกสมาคมฯ
หรือกรรมการบริหารสมาคมฯ
คุณพรสุรียฯ (HS1QEB)
๖.๔ เสนอใหกําหนดลักษณะที่ชัดเจนของการบันทึกขอความการติดตอสื่อสาร ยืนยันตามรางประกาศฯ
อาทิ การบันทึกขอความการติดตอสื่อสารทั้งในรูปแบบของเอกสารหรือ
เหตุผลสนับสนุน ขอกําหนดในรางประกาศฯ มีความครอบคลุมรูปแบบของ
อิเล็กทรอนิกสก็ได
การบันทึกขอความการติดตอสื่อสารทั้งหมด โดยที่ตอง บันทึกรายละเอียด
การติดตอสื่อสารที่จําเปนอยางนอยตามหัวขอที่ไดกําหนดไว
การบันทึกขอความการติดตอสื่อสาร
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บันทึกสรุปการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน ระหวางวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
และการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ในวันเสารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร
หัวขอที่ ๗ : การปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน
ผูแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น
ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
คุณสุรศรีฯ (HS4HIP)
๗.๑ เสนอใหแกไขขอกําหนดใหมีแจงระงับการใชชองความถี่ใน กรณีเกิดเหตุภัย ยืนยันตามรางประกาศฯ
พิบัติหรือเหตุฉุกเฉินเฉพาะชองความถี่ที่ใชในการประสานงานกับหนวยงานที่
เหตุผลสนับสนุน ขอความที่กําหนดไวในรางประกาศฯ ครอบคลุมการใช
เกี่ยวของไมใชเปนการระงับใชชองความถี่ทั้งหมด
งานคลืน่ ความถี่ในกรณี เกิดเหตุภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉิน โดยไดกําหนดให
สํานักงานแจงระงับการใชคลื่นความถี่เพื่อใหหนวยงาน ของรัฐที่เกี่ยวของ
สามารถใชคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเลนทั้งหมดหรือบางสวนเพื่อการ
ประสานงานเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใชเปนขายสื่อสาร
สํารองในกรณีเกิดภัยพิบั ติหรือเหตุฉุกเฉินไดเทาที่จําเปน และใหพนักงาน
วิทยุสมัครเลนหรือสถานีวิทยุสมัครเลนที่ใชคลื่นความถี่อยูในขณะนั้นระงับ
การใชคลื่นความถี่นั้นโดยทันที เวนแตการใชงานเพื่อขอหรือใหความ
ชวยเหลือ หรือการประสานงานรวมกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของในการ
บรรเทาสาธารณภัย
คุณนพดลฯ (E21DLD) / คุณสมชาติฯ ๗.๒ เสนอใหแกไขขอกําหนดเปนดังนี้ “การตั้งสถานีวิทยุสมัครเลน ณ สถานที่ ยืนยันตามรางประกาศฯ
(E27AXX) / คุณประยุทธฯ (HS0FAE) / นอกเหนือจากที่กําหนดไวในใบอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อการ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจาก เมื่อพนักงานวิทยุสมัครเลนมีการตั้งสถานีวิทยุ
คุณพรสุรียฯ (HS1QEB) / คุณวาสนฯ ประสานงานในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ใหแจงตอ
สถานีวิทยุ คมนาคมแลวเสร็จ สามารถแจงสามารถสํานักงาน กสทช . ภูมิภาคที่ดูแล
(HS9ETI)
สมัครเลนควบคุมขายในพื้นที่ สํานักงานสวนกลางหรือสํานักงานสวนภูมิภาคที่ รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆ ไดตามเวลาที่เหมาะสม
สถานีวิทยุสมัครเลนนั้นตั้งอยูทันที แลวแตกรณี”
สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัด สุรินทร ๗.๓ เสนอใหเพิ่มเติมขอความ “ใหพนักงานวิท ยุสมัครเลนในพื้นที่ ที่เกิดภัยพิบัติ ยืนยันตามรางประกาศฯ
( HS3 AS) / สมาคมวิทยุสมัครเลน
หรือเหตุฉุ กเฉิน รวมกันเฝาฟงที่ ชองความถี่ ๑๔๕.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ เพื่อรับ เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากหลักเกณฑการใชคลื่นความถี่ที่กําหนดไวในราง
ปทุมธานี (HS1AP) / ชมรมวิทยุสื่อสารใน ขอมูลขาวสาร”
ประกาศฯ ไดกําหนดใหชองความถี่ ๑๔๕.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ สําหรับการ
ยามฉุกเฉินสุราษฎรธานี / คุณพีรวิชฯ
ติดตอสื่อสารสําหรับเรียกขาน และแจงเหตุฉุกเฉิน (Emergency, Distress
(HS7ZRF) / คุณนิคมฯ (HS3QQQ) /
and Calling) และไดกําหนดเปนคลื่นความถี่กลางสําหรับประสานงาน
คุณพรสวรรคฯ (จ.สุรินทร)
ระหวางหนวยงานของรัฐและพนักงานวิทยุสมัครเลน ตามประกาศ กสทช .
เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและการกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่กลาง
สําหรับการติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐและประชาชน
การปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน
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บันทึกสรุปการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน ระหวางวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
และการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ในวันเสารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร
หัวขอที่ ๘ : ขอหามสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน คุณธรรมจริยธรรม และขอพึงปฏิบัติของพนักงานวิทยุสมัครเลน
ผูแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น
สมาคมนักวิทยุสมัครเลนนครศรีธรรมราช ๘.๑ เสนอใหทบทวนขอ หามสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน “ใชชองสัญญาณใน
(HS8AN)
ลักษณะยึดถือครอบครองเฉพาะกลุมบุคคล ” เนื่องจากในปจจุบันมีการใชงาน
ผิดวัตถุประสงคจากขอความที่กําหนดไวมากมาย
ชมรมวิทยุสมัครเลนมิตรภาพภูลังกา
๘.๒ เสนอใหเพิ่มเติมขอหามสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน “พูดในขณะที่เมาสุรา
หรือยาเสพติด”
คุณธนันทฯ (HS1JAN) / คุณสุพงษฯ ๘.๓ เสนอใหแกไขขอหามสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน เปน “ใชรหัสลับในการ
(E21QEB)
ติดตอสื่อสาร เวนแตการเขารหัสขอความเพื่อประโยชนในการควบคุมดาวเทียม
วิทยุสมัครเลน” เนื่องจากในการควบคุมการทํางานของสถานีอวกาศ (ดาวเทียม
สมัครเลน) ตามขอบังคับวิทยุระหวางประเทศจะตองมีการเขารหัสขอความ
คุณนเรศฯ (จ.ขอนแกน)
๘.๔ เสนอใหเพิ่มเติมขอหามสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน “ใชคลื่นความถี่โดย
ไมไดรับอนุญาตหรือใบอนุญาตหมดอายุลง”

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจาก ขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเนื้ อหาที่เหมาะสม
และครอบคลุมแลว
ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุ น เนื่องจาก เปนการกําหนดเฉพาะการใชถอยคําที่ปกปด
ความหมายที่จงใจไมใหรูถึงความหมายนั้นๆ ในการติดตอสื่อสาร ไมรวมถึง
การเขารหัสขอความ
ยืนยันตามรางประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากขอเสนอดังกลาวเปนขอหามและมีบทกําหนดโทษ
ที่กําหนดไวในบทบัญญัติ แหง พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แกไข
เพิ่มเติม

ขอหามสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน คุณธรรมจริยธรรม และขอพึงปฏิบัติของพนักงานวิทยุสมัครเลน
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บันทึกสรุปการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน ระหวางวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
และการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ในวันเสารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร
หัวขอที่ ๙ : มาตรการกํากับดูแล และภาคผนวก ๗ แนบทายประกาศฯ
ผูแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น
ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
สหพันธสมาคมวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย เสนอใหสถานีวิท ยุสมัครเลนควบคุมขายมีสวนรวมในการกํากับดูแล “พนักงาน ยืนยันตามรางประกาศฯ
ภาคใต / คุณกิจเจริญฯ (E23KOV)
วิทยุสมัครเลนหรือสถานีวิทยุสมัครเลนที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามประกาศนี้ขอหนึ่ง เหตุผลสนับสนุน เนื่องจากขอกําหนดในรางประกาศฯ มีเนื้อหาที่เหมาะสม
ขอใดหรือหลายขอ ตองใหสมาคมฯ ที่ทําหนาที่สถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย และครอบคลุมแลว
ในเขตพื้นที่นั้นๆ สามารถดําเนินการพิจารณาโทษ ดังตอไปนี้ ๑.การตักเตือน
ดวยวาจา ๒.การตักเตือนเปนลายลัก ษณอักษรและรายงานให กสทช . ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบนั้นๆ”

มาตรการกํากับดูแล และภาคผนวก ๗ แนบทายประกาศฯ
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บันทึกสรุปการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน ระหวางวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
และการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ในวันเสารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร
หัวขอที่ ๑๐ : ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ
ผูแสดงความคิดเห็น
คุณครรชิตฯ (HS1JC)

ความคิดเห็น
ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
๑๐.๑ ปจจุบันกิจการวิทยุสมัครเลนของประเทศไทย ขาดหนวยงานกลางที่ รับขอมูลไวเพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
กําหนดแผนแมบทและทิศทาง ในการพัฒนา ซึ่งจะเห็นไดจากการที่จัดตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเลนขึ้นมา เพื่อทําหนาที่รางระเบียบ
ฉบับนี้ แตการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการนี้ อาจขาดความตอเนื่องไดใน
อนาคต จึงขอเสนอใหมีการจัดตั้งองคกรกลางของนักวิทยุสมัครเลน โดยระบุ
เอาไวในระเ บียบฉบับนี้ และ กสทช . จัดงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามความเหมาะสม องคกรกลางนี้ควรประกอบดวย ตัวแทนนักวิทยุสมัครเลน
จากเขต ๑ ถึง เขต ๙ ตัวแทนจากสมาคม RAST และสมาคม VRA ตัวแทน
นักวิชาการผูมีประสบการณในกิจการวิทยุสมัครเลน และตัวแทนจาก กสทช .
สําหรับการทํางานตางๆที่จําเปนตองทํางานประจําและตอเนื่องนั้น องคกรกลาง
ควรจัดตั้งคณะทํางานฝายอื่นตามความจําเปน เชน คณะทํางานดานเทคนิค
และ คณะทํางานจัดสอบ เปนตน เพื่อทําหนาที่นี้เปนการถาวร อาทิ
- แผนงานสําคัญที่ยังขาดอยูไดแก แผนแมบทการจัดการระบบทวน
สัญญาณที่ครอบคลุมทั่วประเทศ แผนงาน digital gateway ระดับประเทศและ
การเชื่อมตอกับตางประเทศ แผนปฏิบัติงานเครือขายฉุกเฉินระดับประเทศ การ
ประสานงานความถี่ของระบบทวนสัญญาณ เปนตน
- ดําเนินการ จัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน โดย
กสทช . เปนเพียง ผูกํากับดูแล ทําหน าที่ตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนดไว และคอยรับเรื่องจากองคการกลางมาเพื่อออกใบอนุญาตเทานั้น จะ
ทําใหฝายกิจการวิทยุสมัครเลนของ กสทช . ไมจําเปนตองมีขนาดใหญ แตจะ
สามารถบริการไดดีขึ้นกวาเดิมมาก
- บริหารจัดการกองทุนพัฒนากิจการวิทยุสมัครเลน
๑๐.๒ ความตองการของ กสทช . ที่จะตองติดตอกับนิติบุคคลตามกฎหมาย ทํา รับขอมูลไวเพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ใหตองมีการจดทะเบียนสมาคมในทุกจังหวัด ซึ่งเปนภาระและรายจายสําหรับ
กิจการวิทยุสมัครเลนเปนอยางมาก อีกทั้งบางสมาคมยังมีปญหาในการ
ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ

หนา 1 จาก 6

คุณครรชิตฯ (HS1JC)

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

ดําเนินงานและไมสามารถดํารงสถานภาพอยูไดอีกดวย ดังนั้น ถามีองคกรกลาง
เปนนิติบุคคลเพียงองคกรเดียว จะเปนการงายสําหรับ กสทช . ในการติดตอ
ประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงาน โดยองคกรกลางนี้จะทําหนาที่เปน
ตัวแทนของนักวิทยุสมัครเลนทั่วประเทศ ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่จําเปน
ตามความตองการของ กสทช. เชน การติดตอประสานงานกับนักวิทยุสมัครเลน
ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เปนตน ทั้งนี้ รวมถึงภาระงานที่ กสทช . จําเปนตอง
ดําเนินการในปจจุบัน เชน การจัดสอบ เปนตน
๑๐.๓ จากที่ตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศไทยและแผนการเปดเสรีของอาเซียน
ประเทศไทยควรจะมีบทบาทที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนากิ จการวิทยุสมัครเลนใน
ภูมิภาคนี้ แตจากรางประกาศฯฉบับนี้ ยังไมมีสวนใดที่แสดงถึงศักยภาพในดานนี้
หากมีการแกไขรางประกาศฯฉบับนี้อยางเต็มความสามารถข องคณะทํางาน ซึ่ง
รวมถึงการจัดตั้งองคกรกลางที่จะเติบโตและเขมแข็งตอไปในกิจการวิทยุ
สมัครเลนของประเทศไทย และมีการดําเนินงานในดานตางๆที่เปนมาตรฐานที่ดี
และนาเชื่อถือ จะทําใหประเทศไทยกลายเปนผูนําของกิจการวิทยุส มัครเลนใน
ภูมิภาคนี้ไดในอนาคต จึงใครขอใหคณะทํา งานพิจารณาและระดมความคิดเห็น
ใหกวางขวางอยางมีวิสัยทัศนที่กวางไกล รวมถึงการเปดใจสําหรับการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของ กสทช . จากคณะเจาหนาที่ชุดเดิมซึ่งเปนผูกําหนดทุก
สิ่งทุกอยางตามที่ทางราชการเห็นสมควรมาเปน
“ผูกํากับดูแล ” ที่ดีเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลนของประเทศไทยตอไป
๑๐.๔ การสนับสนุนจาก กสทช . ยังขาดความตอเนื่องและขาดประสิทธิภาพ
เนื่องจากแตเดิมเปนเพียงงบประมาณสนับสนุนประจําป ที่ไมสามารถนําไปใชได
อยางทันเวลา และถูกเรียกคืนเมื่อสิ้นปงบประมาณแผนดิน ไมสามารถเก็บสะสม
ไวในอนาคตได ควรปรับปรุงโดยการจัดตั้งกองทุนพัฒนากิจการวิทยุสมัครเลน

๑๐.๕ สํานักงาน กสทช. พึงจัดงบประมาณหรือสนับสนุนกิจกรรมที่เอื้ออํานวย
ตอการดําเนินกิจกรรมของสมาคมและองคกรอื่นใหสอดคลองตามเจตนารมณ
ของกฎหมายที่สงเสริมใหมีการรวมกลุมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปน
มาตรการจูงใจและใหรางวัลสมาคมแ ละองคกรที่ตอบสนองตอนโยบายและกฎ

รับขอมูลไวเพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

ในปจจุบันมีกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ซึ่งสามารถขอรับการ
สนั บสนุนเพื่อการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเลนได หากมีวัตถุประสงคที่
สอดคลองตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน
สาธารณะ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใชจายเงิน การติดตาม
และการประเมินผลเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ
รับขอมูลไวเพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ

หนา 2 จาก 6

/ ชมรมวิทยุสื่อสารในยามฉุกเฉินสุราษฎร กติกา
ธานี
คุณประเสริฐฯ (HS1BKS)
๑๐.๖ กรณีที่มีการใชงานเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอื่น ไมวาจะเปน
Internet
Gateway หรือโครงขายสาธารณะอื่น และมีการใชงานคลื่นความถี่ กสทช. และ
สํานักงาน กสทช . จะตองเปนผูทรงอํานาจในการกํากับดูแล อาทิ การอนุญาต
เขาสูระบบ การเปนสมาชิก การกําหนดมาตรการลงโทษ และจะตองปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร
๑๐.๗ ควรมีมาตรการเยียวยารองรับเครื่องวิทยุค มนาคมที่ไดรับผลกระทบจาก
การปรับขอกําหนดการใชคลื่นความถี่ (เดิมอนุญาตใหใชความถี่ ๑๔๔ – ๑๔๖
MHz และรางประกาศฯ อนุญาตใหใชความถี่ ๑๔๔ – ๑๔๖.๕ MHz ) ซึ่งจะตอง
ดําเนินการคูขนานกอนประกาศมีผลใชบังคับ เพื่อไมใหมีผลกระทบกับพนักงาน
วิทยุสมัครเลน เชน การอนุ ญาตใหดําเนิน การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน เครื่อง
วิทยุคมนาคม (Type approve) ของเครื่องวิทยุคมนาคมรุนเดิม โดยไมมี
คาใชจาย รวมทั้งการใช Datasheet รับรองผลการตรวจสอบ
คุณอํานาจฯ (HS1IWX) / คุณประเสริฐฯ ๑๐.๘ ให กสทช. จัดทําฐานขอมูลของนักวิทยุสมัครเลนเพื่อใหนักวิทยุสมัครเลน
(HS1BKS) / คุณสุพงษฯ (E21QEB) / สามารถเขาไปตรวจสอบไดที่หนาเว็บไซด และกําหนดไวในประกาศวาขอมูลของ
คุณธนันทฯ (HS1JAN)
นักวิทยุสมัครเลนทุกคนสามารถตรวจสอบได อาทิ ชื่อ- นามสกุล สัญญาณเรียก
ขาน ภูมิลําเนา ประเภทของพนักงานวิทยุสมัครเลน วันหมดอายุใบอนุญาต
พนักงานวิทยุสมัครเลน เพื่อ ให มีขอมูลไวสําหรับใหนักวิทยุสมัครเลนทุกคน
ชวยกันตรวจ สอบกันเอง และเพื่อปองกันการที่นักวิทยุสมัครเลนไปติดตอกับ
สถานีที่ไมไดรับอนุญาต
สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัดสุรินทร
๑๐.๙ กําหนด ใหสํานักงาน กสทช . ในสวนภูมิภาคเขารวมในกิจกรรมที่ทาง
(HS3AS) / คุณพีรวิชฯ (HS7ZRF) / คุณ สมาคมที่กํากับดูแลสถานีควบคุมขายจัดขึ้นภายใตวัตถุประสงคในกิจการวิทยุ
นิคมฯ (HS3QQQ) / คุณพรสวรรคฯ (จ. สมัครเลนเพิ่มเสริมสรางความกระชับระหวางผูกํากับดูแลและ พนักงานวิทยุ
สุรินทร) / ชมรมวิทยุสื่อสารในยามฉุกเฉิน สมัครเลนอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
สุราษฎรธานี
สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยใน ๑๐.๑๐ การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน เครื่องวิทยุคมนาคม (Type approve)
พระบรมราชูปถัมภ / คุณนเรศฯ (จ. ควรที่จะไดเปดกวางกับ เครื่องวิทยุรุนใหมหรือรุนที่มีจําหนายในปจจุบัน เพราะ
ขอนแกน ) / คุณสุพิชาญฯ (HS3LSE) / เครื่องวิทยุรุนเกาที่มีในฐานขอมูลของ กสทช. เองนั้น ไมมีจําหนาย ในตลาดแลว
คุณภัสสิริฯ (HS3ANP) / คุณจีรศักดิ์ อีกทั้งยกเลิก หรือปรับลดอัตรา คาธรรมเนียมการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
(E20TCM)
จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท แลวใชการชําระคาธรรมเนียมในการตรวจสอบ ทาง

รับขอมูลไวเพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

รับ ขอมูล ไว เพื่อ พิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขประกาศ กสทช . ที่
เกี่ยวของกับการตรวจสอบรับรองมาตร ฐานเครื่องวิทยุคมนาคมใหมีความ
สอดคลองตามรางประกาศฯ ฉบับนี้ตอไป

สํานักงาน กสทช . ไดจัดทําขอมูลดังกลาวไวบริการพนักงานวิทยุสมัครเลน
แลว โดยสามารถเขาไปใชงานไดที่เว็บไซตของสํานักงาน กสทช . ในหัวขอ
บริการขอมูลผูไดรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลน

รับขอมูลไวเพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

รับ ขอมูล ไว เพื่อ พิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขประกาศ กสทช . ที่
เกี่ยวของกับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมใหมีความ
สอดคลองตามรางประกาศฯ ฉบับนี้ตอไป

ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ

หนา 3 จาก 6

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

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

วิ ชาการ แทน ตัวอยางเชน อาจจะเสียคาธรรมเนียมการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐาน ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาทตอ ๑ ใบอนุญาต พรอมกับออกใบอนุญาตใช
เครื่องวิทยุ คมนาคมตามระเบียบเดิม ซึ่งขอกําหนดทางเทคนิคของ เครื่องวิทยุ
คมนาคม แตละเครื่องจะมีคูมือการใชงานแนบพรอมมาดวย ซึ่งทางหนวย
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสามารถกระทําการตรวจสอบไดตามคูมือ
๑๐.๑๑ เพื่อใหผลการพิจารณามีความถูกตอง เหมาะสม เปนไปตามที่ไดรับฟง รับขอมูลไวเพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ความคิดเห็น จึงขอเสนอให คณะกรรมการขยายระยะเวลาออกไป เพื่อเปดเผย
ผลการพิจารณา พรอมทั้งเหตุผลของการพิจารณาในการราง แกไข
เปลี่ยนแปลง ตามแนวทางที่ไดรับฟงความคิดเห็นจากนักวิทยุสมัครเลนกอน
นําไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อช
วยตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสม ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม และโตแยงผลการพิจารณาของคณะกรรมการได
เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไข ประกาศฉบับนี้ใหมีความสมบูรณมากที่สุด
๑๐.๑๒ การพิจารณาลงโทษตามมาตรการกํากับดูแล จะเห็นเปนเพียงขอความ รับขอมูลไวเพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ที่เขียนไวใหไดอาน ถาขาดการปฏิบัติอยางเครงครัด เปนธรรม และเสมอภาค
จะทําใหเกิดการฝาฝน และหลายๆ กรณีที่เปนผลเสียตอชื่อเสียงพนักงานวิทยุ
ของไทย อาทิเชน การใชความถี่ไมตรงตามขอกําหนดการใชความถี่ ซึ่งเราทราบ
ดีวา ความถี่ ที่กําหนดไวมีการใชงานรวมกับนานาประเทศ เชน ในโหมด การ
ติดตอสื่ อสารผานดาวเทียม สิ่งนี้แสดงถึงความชัดเจนวา เราไดใชรวมกับ
ประเทศอื่น ถามีการใชงานผิดประเภท สิ่งที่เกิดขึ้นคือการรบกวนขามประเทศ
ซึ่งก็เกิดขึ้นเปนประจําจากการใชงานที่ขาดมาตรการควบคุมที่ดีและบทลงโทษที่
เห็นเปนรูปธรรม มีการดําเนินการอยางจริงจังกับเรื่องที่รองเรียนเขามา
๑๐.๑๓ สําหรับความถี่ชวงตางๆ ในตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ ที่มีการ รับขอมูลไวเพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
แรเงา เชน ชวง ๕๐ – ๕๔ MHz ตามภาคผนวก ก ขอ ๔.๒ อธิบายวา “ในแต
ละแถวของตาราง หา กมีการแรเงา หมายความวาการกําหน ดกิจการในยาน
ความถี่วิทยุนั้น ของประเทศไทยมีความแตกตางกับการกําหนดกิจการในยาน
ความถี่วิทยุนั้น ของเขตภูมิภาค ๓" ดังนั้นอนุกรรมการฯ รางประกาศ ควรเปน
ตัวแทนวิทยุสมัครเลนนําเสนอความเห็ นเพื่อแกไขตารางกําหนดคลื่นความถี่
แหงชาติ ที่เกี่ยวของเพื่อใหเปนไปตามการกําหนดกิจการในยานความถี่วิทยุนั้นๆ
ของเขตภูมิภาค ๓ และเสนอใหมีการกําหนดเชิงอรรถของประเทศไทย TAmateur เพิ่มเติมลงในตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ ตามชวงความถี่
ตางๆ ที่ยังไมไดมีการกําหนดดวย และควรเสนอใหมีการแกไข เชิงอรรถ ๕.๑๖๗
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คุณสุพงษฯ (E21QEB) / คุณธนันทฯ
(HS1JAN)

ศ.ดร.ชารลี (HS0ZCW)

คุณปเตอรเลค (IARU)

เพื่อนําเอา “ประเทศไทย” ออกจากเชิงอรรถ ๕.๑๖๗ ในตาราง ITU เพื่อเปน
การสนับสนุนดานขอมูลใหการทํางานของกลุมงานบริหารความถี่วิทยุ ที่รวม
ประชุม กลุมทํางาน 5A-1 WG 5A-1 ในคณะทํางาน 5A WP5A ไดนําไปเสนอ
แกไขในการประชุม WRC-15 ตอไป
๑๐.๑๔ เสนอใหมีการกําหนดกิจการ อาสาสมัคร (VR) ขึ้นเปนอีกกิจการหนึ่ง
อนุญาตใหใช ยานความถี่ VHF ที่ไมใช ยานความถี่ในกิจการวิทยุสมัคร เลน เพื่อ
การติดตอกันระหวางนักวิทยุ VR และใหกําหนดหลักสูตรอบรมและสอบเพื่อรับ
ประกาศนียบัตร โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการอาสา ไมวาจะเปนการปฐมพยาบาล
การทําหนาที่ เน็ทคอนโทรล การรายงานจราจร การโบกรถอํานวยจราจร การ
รายงานแจงเหตุ ทอประปาแตก น้ําไมไหล ไฟดับ รถชน ฯลฯ โดยมีศูนยควบคุม
ขายนักวิทยุ VR ที่ไดรับอนุญาตใหสามารถติดตอประสานกับขายกูภัย ขาย
ตํารวจ ขายหนวยงานราชการตางๆ ไดทางวิทยุสื่อสาร ใหมีการกําหนด
เครื่องแบบ เครื่องหมายแสดงขั้นของนักวิทยุ VR นั้นๆ กําหนดเครื่องวิทยุ
คมนาคมควรกําหนดใหตางจากเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเลน โดย
ไมควรอนุญาตใหใชเครื่อง วิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเลน
กําหนด
สัญญาณเรียกขานขึ้นดวย VR ตามดวยตัวเลข และกําหนดใหมีการตรวจรวม
การสงรายงานการปฏิบัติงาน การฝกซอมเวลาเกิดเหตุภัยพิบัติ เหตุฉุกเฉิน
๑๐.๑๕ ขอใหระลึกวาวิทยุสมัครเลนสมควรไดรับการสนับสนุนเพื่อใหเยาวชนได
เรียนรู ติดตอโลกไดดวยเครื่องมือที่สรางเอง
๑๐.๑๖ ขอใหความสําคัญและสิทธิ์แกวิทยุสมัครเลนมากที่สุด ความถี่เพื่อให
ประเทศไทยสามารถแขงขันกับประเทศเพื่อนบาน เด็กควรไดเลน HF เพื่อฝก
ภาษาอังกฤษ ตอนรับอาเซียน พูดและเรียนจากคนทั้งโลก
๑๐.๑๗ มีการอนุญาตใหใชความถี่ใหมมากที่สุด
๑๐.๑๘ ขอใหพยายามเรียนรูจากการปฏิบัติใหมากที่สุด
๑๐.๑๙ การทํางาน จะตองดําเนินการผานวาระการประชุม และคุยกันจ นกวา
จะหาขอสรุปไดองคกรกํากับดูทั่วโลกคาดหวังใหวิทยุสมัครเลนพูดเปนเสียง
เดียวกัน ขอใหทุกคนพูดคุย ตกลงกันใหได แลวจึงมาคุยกับ กสทช . มันเปนงาน
ที่ยาก แตงายที่ กสทช. จะพิจารณา
๑๐.๒๐ ความถี่เปนสิ่งที่มีสําคัญมากในการพัฒนาของวิทยุสมัครเลนทั่วโลก ถา
ปราศจากความถี่ตามแผนความถี่สากล มันยากที่วิทยุสมัครเลนจะประสบ
ความสําเร็จเติบโต และสามารถผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในทางเทคโนโลยี

มีประกาศ กสทช . เรื่อง หลัก เกณฑการจัดตั้งขายสื่อสารในกิจการเพื่อ
สาธารณะกุศล เพื่อรองรับกิจการดังกลาวอยูแลว และ รับขอมูล ดังกลาวไว
เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อลดผลกระทบที่เกิดกับ
กิจการวิทยุสมัครเลนตอไป

รับขอมูลไวเพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

รับขอมูลไวเพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
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ในประเทศไทย ซึ่งเหมือนกับนิวซีแลนด และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้
๑๐.๒๑ ความงายในการเขาถึงระบบใบอนุญาตก็เปนสิ่งสําคัญ และความ
สงเสริมใหมีการเลื่อนระดับใบอนุญาตเพื่อใหมีความเจริญกาวหนา
๑๐.๒๒ ระเบียบควรจะนําเสนอในทางบวก ผมไดเห็นวารางระเบียบนี้มี
วัตถุประสงคที่เปนทางบวกมาก เราควรชวยกันดูใหสวนที่เหลือของระเบียบนั้น
นําไปสูผลลัพธตามวัตถุประสงค สนับสนุนใหเยาวชนมีโอกาสไดใชความถี่ ในการ
เรียนรูและพัฒนาตัวเองทางเทคโนโลยี และชวยกันดูวาไมมีสวนใดในระเบียบที่
เปนผลลบตอการเจริญเติบโตของกิจการวิทยุสมัครเลน แตเปนการสรางสภาวะ
แวดลอมใหเกิดความเจริญเติบโต
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