วิชาที่ 1
ความรูทวั่ ไป กฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยุสมัครเลน

1. UNITED NATIONS ORGANIZATION (UNO) หมายถึง
ก. องคการสหประชาชาติ
ข. องคการสันนิบาตชาติ
ค. องคการตลาดรวมยุโรป
ง. องคการอาหารและยา
2. RADIOCOMMUNICATION BUREAU (RB) หมายถึง
ก. สํานักงานวิทยุคมนาคม
ข. สํานักวานบริหารความถี่วิทยุ
ค. สํานักงานใบอนุญาติวิทยุคมนาคม
ง. สํานักงานคณะกรรมการกฎขอบังคับวิทยุระหวางประเทศ
3. THE INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION (IARU) หมายถึง
ก. สหภาพวิทยุระหวางประเทศ
ข. สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ
ค. สหภาพวิทยุสมัครเลนระหวางประเทศ
ง. คณะกรรมการวิทยุสมัครเลนระหวางประเทศ
4. คณะกรรมการกฎขอบังคับวิทยุ (THE RADIO REGULATIONS BOARD) มีหนาที่
ก. พิจารณาใหความเห็นชอบในกฎระเบียบตาง ๆ ซึ่งใชในกฎขอบังคับวิทยุเพื่อจดทะเบียนการจัดสรรความถี่วิทยุ
ข. จัดสรรและใชประโยชนความถี่วิทยุและการใชประโยชนของวงโคจรดาวเทียมคางฟาอยางเสมอภาค
ค. พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ ซึ่งไมสามารถหาขอยุติไดดวยการใชกฎระเบียบ
ง. ถูกทุกขอ
5. องคการระหวางประเทศที่ปฏิบัติงานและตรวจสอบกิจการวิทยุคมนาคม คือ
ก. สหภาพสากลไปรษณีย
ข. สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ
ค. สหภาพไปรษณียแ ละโทรเลขระหวางประเทศ
ง. องคการยูเนสโก
6. สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศไดกําหนดใหภาควิทยุคมนาคม ในสวนของคณะกรรรมการกฎขอบังคับวิทยุ มี
หนาที่อยางไร
ก. จัดตั้งกลุมที่ปรึกษาดานมาตรฐานโทรคมนาคม
ข. ศึกษาปญหาตาง ๆ ดานเทคนิคปฏิบัติการ รวมถึงอัตราคาบริการพรอมจักทําขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน
โทรคมนาคม
ค. ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวกับการจัดสรรและใชประโยชนความถี่ และการใชประโยชนของวงจรดาวเทียมคางฟาอยางเสมอภาค
ง. ถูกทุกขอ
7. หนวยงานใดที่มีหนาทีใ่ นการสนับสนุนกิจการวิทยุสมัครเลนทั่วโลก ดูแล และประสานกิจการวิทยุสมัครเลนของสมาชิกและ
เปนผูสังเกตการ ตลอดจนเขารวมประชุมกับสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศเพือ่ ใหความเห็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจการ
วิทยุสมัครเลน
ก. RADIO AMATEUR SOCIETY OF THAILAND
ข. VOLUNTARY RADIO ASSOCIATION
ค. INTRTNATIONAL AMATEUR RADIO UNION
ง. THE POST AND TELEGRAPH DEPARTMENT

8. การกอตั้งสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunication Union) เกิดจากการรวมสหภาพโทรเลข
ระหวางประเทศ และสหภาพวิทยุโทรเลขระหวางประเทศเขาเปนสหภาพเดียวกันเมื่อใด
ก. วันที่ 17 พฤษภาคม 2405
ข. วันที่ 9 ธันวาคม 2475
ค. วันที่ 17 มกราคม 2475
ง. วันที่ 9 มกราคม 2408
9. เพื่อประโยชนในการกําหนดยานความถีว่ ิทยุในกิจการตาง ๆ สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศไดแบงโลกออกเปนกี่
ภูมิภาค
ก. 2 ภูมภิ าค
ข. 3 ภูมิภาค
ค. 4 ภูมิภาค
ง. 5 ภูมิภาค
10. ขอใดไมใชหนาที่ของคณะกรรมการกฎขอบังคับวิทยุ (THE RADIO REGULATIONS BOARD)
ก. พิจารณาใหความเห็นชอบในกฎระเบียบตาง ๆ ซึ่งใชในกฎขอบังคับวิทยุ (RADIO REGULATIONS)เพื่อจดทะเบียนการ
จัดสรรความถี่
ข. พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ ซึ่งไมสามารถหาขอยุติไดดวยการใชกฎระเบียบ
ค. จัดตั้งกลุมที่ปรึกษาดานมาตรฐานโทรคมนาคมเพื่อทบทวนลําดับกิจกรรมกอนหลัง
ง. จัดสรรและใชประโยชนความถี่วิทยุ และการใชประโยชนของวงโคจรดาวเทียมคางฟาอยางเสมอภาค
11. สหภาพวิทยุคมนาคมสมัครเลนระหวางประเทศ (IARU) มีสํานักเลขาธิการตั้งอยูที่ใด
ก. สวิสเซอรแลนด
ข. สหรัฐอเมริกา
ค. ฝรั่งเศส
ง. สหราชอาณาจักร
12. การใชเครื่องวิทยุคมนาคม คุณลักษณะทางวิชาการตาง ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม จะตองเปนไปตาม
ก. ขอบังคับโทรเลขและโทรศัพทระหวางประเทศ
ข. ขอบังคับวิทยุระหวางประเทศ
ค. ขอบังคับไปรษณียโทรเลขระหวางประเทศ
ง. การใชของแตละหนวยสื่อสารทางวิทย
ุ 13. ลักษณะทางเทคนิคของเครื่องรับ-สงวิทยุคมนาคมสมัครเลนในขอใด จะตองไดมาตรฐานตามขอบังคับวิทยุในภาคผนวก
ตอทายอนุสัญญาระหวางประเทศ
ก. Superious Emission
ข. Frequency Tolerance
ค. Class of Emission
ง. ขอ ก และ ขอ ข ถูกตอง
14. ภูมิภาคใดที่ตั้งอยูระหวางทิศตะวันออกจรดเสน C และทิศตะวันตกจรดเสน A และพื้นที่ทางเหนืออดีตโซเวียตรัสเซีย
รวมทั้งบางสวนของพื้นที่ประเทศอิหราน
ก. ภูมภิ าคที่ 4 (REGION IV)
ข. ภูมิภาคที่ 2 (REGION II)
ค. ภูมิภาคที่ 3 (REGION III)
ง. ภูมิภาคที่ 1 (REGION I)

15. บริเวณพืน้ ที่ประเทศอิหรานที่อยูตามเสนอาณาเขตระหวางทิศตะวันออกจรดเสน A และทิศตะวันตกจรดเสน B ลากผาน
ออกนอกเสนจํากัดเขตไปยังพื้นที่ประเทศมองโกเลีย และพื้นที่ทางเหนืออดีตโซเวียตรัสเซีย ซึ่งอยูระหวางเสน A และเสน C
ตามขอบังคับวิทยุระหวางประเทศมาตรา 8 หมวด 1 วาดวยการแบงเขต และพื้นที่โลกถามวาพื้นที่ดังกลาวขางตนทัง้ หมดอยูใ น
ภูมิภาคใดของพื้นที่โลก
ก. ภูมภิ าคที่ 1 (REGION I)
ข. ภูมิภาคที่ 2 (REGION II)
ค. ภูมิภาคที่ 3 (REGION III)
ง. ถูกทุกขอ
16. ตามขอบังคับวิทยุระหวางประเทศ ประเทศไทยอยูในภูมิภาคที่
ก. 1
ข. 2
ค. 3

ง. 4

17. หนวยงานใดเปนผูกาํ หนดสัญญาณเรียกขานระหวางประเทศใหแกประเทศที่เปนสมาชิก
ก. สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ
ข. คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการวิทยุระหวางประเทศ
ค. คณะกรรมการจดทะเบียนความถี่วิทยุระหวางประเทศ
ง. คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการโทรเลขและโทรศัพทระหวางประเทศ
18. สัญญาณเรียกขาน (CALL SIGN) กําหนดขึ้นเพื่อ
ก. เปนชื่อเรียกขานของสถานีวิทยุ
ค. เปนชื่อของเครื่องวิทยุคมนาคม

ข. เปนชื่อเรียกขานประจําตัวพนักงานวิทยุ
ง. ถูกทั้งขอ ก และ ขอ ข

19. สัญญาณเรียกขานระหวางประเทศ ที่ไดรับการจัดสรรตามขอบังคับวิทยุระหวางประเทศ ประกอบดวย
ก. ตัวเลขอยางเดียว
ข. ตัวอักษรอยางเดียว
ค. ตัวเลขผสมตัวอักษร
ง. ตัวเลข ตัวอักษร และเครื่องหมายวรรคตอน
20. ขอบังคับวิทยุระหวางประเทศ กําหนดใหสัญญาณเรียกขานประกอบดวย
ก. ตัวอักษรและตัวเลข 3 ตัว กับตัวเลขอีก 1 ตัว
ข. ตัวอักษรและตัวเลข 3 ตัว กับตัวเลขอีก 3 ตัว
ค. ตัวอักษรและตัวเลข 1 ตัว กับตัวเลขอีก 3 ตัว
ง. ตัวอักษรและตัวเลข 1 ตัว หรือ 2 ตัว กับตัวเลขอีก 1 ตัว ที่ไมใชเลข 0 หรือเลข 1 ตามกลุมตัวอักษรไมเกิน 3 ตัว
21. สถานีวิทยุซึ่งตองมีสัญญาณเรียกขานระหวางประเทศตามที่ขอบังคับวิทยุระหวางประเทศระบุไวคือ
ก. สถานีวิทยุที่ตองใหบริการติดตอสาธารณะระหวางประเทศ
ข. สถานีวิทยุซึ่งอาจทําใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรงเกินพื้นที่ของประเทศซึ่งสถานีนั้นตั้งอยู
ค. สถานีวิทุยสมัครเลน
ง. ถูกทุกขอ

22. ตามที่มีขอความระบุในขอบังคับวิทยุระหวางประเทศในสวนทีเ่ กีย่ วกับวิทยุสมัครเลนวา ถาหนวยงานผูแทนรัฐบาลของ
ประเทศหนึ่งประเทศใด ไดประกาศไมยินยอมใหประเทศของตนติดตอวิทยุสมัครเลน สถานีวิทยุสมัครเลนในประเทศอื่น จะ
สามารถติดตอกับนักวิทยุสมัครเลนของประเทศนัน้ ไดหรือไมอยางไร
ก. ไมได
ข. ได เพราะ เปนเรื่องของกิจการวิทยุสมัครเลน ไมใชวิทยุคมนาคมทั่วไป
ค. ได หากไดรับอนุญาตจากสหภาพวิทยุสมัครเลนระหวางประเทศ ใหดําการเปนกรณีพิเศษเปนการชั่วคราว
ง. ได หากนักวิทยุสมัครเลนของประเทศอื่นที่ตองการติดตอกับนักวิทยุสมัครเลนประเทศนัน้ เปนสมาชิกสมาคมนักวิทยุ
สมัครเลนสากล ที่ใชชื่อยอวา "RAS"(RADIO AMATEUR SOCIETY)
23. ขอบังคับวิทยุระหวางประเทศในสวนทีเ่ กี่ยวของกับกิจการวิทยุสมัครเลนระหวางประเทศไดระบุเกี่ยวกับการใชสถานีวิทยุ
สมัครเลนในการรับฝาก สงตอหรือจางวานสงขาวสารระหวางประเทศไวอยางไร
ก. หามนักวิทยุสมัครเลนใชสถานีวิทยุสมัครเลนในการสงขาวสารระหวางประเทศในนามของ(หรือแทน) บุคคลที่สาม อยาง
เด็ดขาดไมวาในกรณีใดๆ
ข. หามนักวิทยุสมัครเลนใชสถานีวิทยุสมัครเลนในการสงขาวสารระหวางประเทศในนามของ(หรือแทน) บุคคลที่สาม อยาง
เด็ดขาด ยกเวนขาวสารที่สงมีลักษณะทางวิชาการ
ค. หามนักวิทยุสมัครเลนใชสถานีวิทยุสมัครเลนในการสงขาวสารระหวางประเทศในนามของ(หรือแทน) บุคคลที่สาม อยาง
เด็ดขาด ยกเวนจะมีการตกลงกันไวเปนพิเศษระหวางหนวยงานรัฐบาลของประเทศที่เกี่ยวของนั้นๆ เทานั้น
ง. ถูกทุกขอ
24. กิจการดาวเทียมวิทยุสมัครเลน หมายถึง กิจการตองปฏิบัติในขอใดถูกตอง
ก. ตองปฏิบัติตามเฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับสถานีอวกาศ
ข. ไมตองปฏิบัติตามขอบังคับวิทยุมาตรา S25 เพราะกิจการคนละอยางกับกิจการวิทยุสมัครเลน
ค. ตองปฏิบัติตามขอบังคับวิทยุมาตรา S25 หมวด 1 เชนเดียวกับกิจการวิทยุสมัครเลน
ง. ตองปฏิบัติตามเฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับดาวเทียมวิทยุสมัครเลน
25. มาตรา S25 วาดวยกิจการวิทยุสมัครเลนและดาวเทียมวิทยุสมัครเลนกําหนดวาผูที่ตองการไดรบั ใบอนุญาตเพื่อใชสถานีวทิยุ
สมัครเลนจะตองพิสูจนไดวา ตนสามารถสงไดอยางถูกตองดวยมือและรับไดอยางถูกตองดวยหู ซึ่งขอความที่เปนสัญญาณวิทยุ
โทรเลขรหัสมอรส แตรัฐบาลของประเทศที่เกี่ยวของกับผูนั้นอาจยกเวนใหในกรณีใด
ก. สถานีวิทยุสมัครเลนนั้นๆ ใชแตความถี่วิทยุสูงกวา 30 MHz.
ข. สถานีวิทยุสมัครเลนนั้นๆ ใชแตความถี่วิทยุต่ํากวา 30 MHz.
ค. สถานีวิทยุสมัครเลนนั้นๆ ใชแตความถี่วิทยุสูงกวา 10 MHz.
ง. สถานีวิทยุสมัครเลนนั้นๆ ใชแตความถี่วทิ ยุต่ํากวา 10 MHz.
26. ขอบังคับวิทยุระหวางประเทศไดใหคําจํากัดความของคําวา "RADIO WAVES" วา
ก. คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่ต่ํากวา 3000 GHz.
ข. คลื่นไฟฟาที่มีความถี่ต่ํากวา 3000 GHz.

ค. คลื่นแมเหล็กที่มีความถี่ต่ํากวา 3000 GHz.
ง. คลื่นวิทยุทมี่ ีความถี่ต่ํากวา 3000 GHz.
27. ตามที่กําหนดไวในขอบังคับวิทยุระหวางประเทศในมาตราที่วาดวยกิจการวิทยุสมัครเลน ขอความขอใดตอไปนี้เปน
ขอความที่แสดงถึงการติดตอขาวสารของนักวิทยุสมัครเลน
ก. การติดตอขาวสารถึงกันโดยใชภาษาอังกฤษเทานั้น
ข. การติดตอขาวสารถึงกันในรูปแบบที่เปนรหัสตางๆ เทานั้น
ค. การติดตอขาวสารที่มีลักษณะเปนการทดลองทางวิชาการวิทยุ การตรวจสอบสภาพสัญญาณวิทยุที่ติดตอกัน ฯลฯ
ง. ผูที่จะติดตอขาวสารในลักษณะของนักวิทยุสมัครเลนได จะตองเปนผูที่ผานการตรวจสอบจากสหภาพวิทยุสมัครเลนระหวาง
ประเทศแลววามีคุณสมบัติเหมาะสมในทุกประการ
28. ความหมายของความวา "วิทยุหาตําแหนงที่อยูโดยอาศัยการรับคลื่นวิทยุเพื่อความมุงหมายในการคนหาทิศของสถานีหรือ
เปาหมาย" เปนคําจํากัดความของขอใดของขอบังคับวิทยุระหวางประเทศ (RADIO REGULATIONS) ก. RADIO DIRECTION
TARGET
ข. RADIO DIRECTION FINDING
ค. RADIO DIRECTION MARK
ง. RADIO DIRECTION POINT
29. มาตรา 25 วาดวยกิจการวิทยุสมัครเลนและดาวเทียมวิทยุสมัครเลน สถานีอวกาศ (SPACE STATION) ในกิจการดาวเทียม
วิทยุสมัครเลน ซึ่งไดรับอนุญาตใหใชยานความถี่รวมกับกิจการอื่น จะตองจัดใหมีการควบคุมการสงคลื่น (EMISSION) อยาง
รัดกุม เมื่อไดรับรายงานการรบกวนอยางรุนแรง สถานีอวกาศจะตองแจงหนวยงานใด ก. กองตรวจสอบและเฝาฟงวิทยุ
ข. หนวยงานทะเบียน
ค. สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ
ง. องคการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ
30. นิยามคําศัพทคําวา สถานีทดลอง (EXPERIMENTAL STATION) ในขอบังคับวิทยุระหวางประเทศขอใดถูกตอง
ก. สถานีที่ใชคลื่นวิทยุในการทดลองเพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร หรือทางเทคนิค ไมรวมถึงสถานีในกิจการวิทยุสมัครเลน
ดวย
ข. สถานีที่ใชคลื่นวิทยุในการทดลองเพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร หรือทางเทคนิค รวมทั้งสถานีในกิจการวิทยุสมัครเลนดวย
ค. สถานีที่มิไดใชคลื่นวิทยุในการทดลองเพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร หรือทางเทคนิค รวมทั้งสถานีในกิจการวิทยุสมัครเลน
ดวย
ง. สถานีที่มิไดใชคลื่นวิทยุในการทดลองเพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร หรือทางเทคนิค และไมรวมสถานีในกิจการวิทยุ
สมัครเลนดวย
31. ในขอบังคับวิทยุสมัครเลนระหวางประเทศ (RADIO REGULATIONS) มาตราใดที่กําหนดไวสาํ หรับการแจงเหตุอันตราย
และความปลอดภัย

ก. มาตรา 40
ค. มาตรา 39

ข. มาตรา 40 หมวด 1
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข.

32. การแจงเหตุอันตรายและความปลอดภัยสําหรับการสื่อสารทางวิทยุโทรเลข ตามขอบังคับวิทยุระหวางประเทศมาตรา 40 จะ
ใชความถี่ใดในการแจงเหตุ
ก. ความถี่ 500 kHz.
ค. ความถี่ 550 kHz.

ข. ความถี่ 500 MHz.
ง. ความถี่ 550 MHz.

33. ขอบังคับวิทยุมาตราใดกําหนดใหใชความถี่ 156.8 MHz. เปนความถี่แจงเหตุอนั ตรายและความปลอดภัยระหวางประเทศ
ทางวิทยุโทรศัพทของสถานีเคลื่อนที่
ก. มาตรา 40

ข. มาตรา 39

ค. มาตรา 21

ง. มาตรา 25

34. ขอใดเปนสัญญาณเรียกขานของชาวตางประเทศ ซึ่งถือสัญชาติของประเทศที่มีขอ ตกลงตางตอบแทนวาดวยการใชวิทยุ
สมัครเลน (RECEPROCAL AGREEMENT) ในประเทศไทย
ก. E20ZAA - E20ZZZ
ข. HS0ZAA - HS0ZZZ
ค. E22AAA - E22ZZZ
ค. HS1ZAA - HS1ZZZ
35. ในขณะทีท่ านกําลังติดตอสื่อสารกับนักวิทยุสมัครเลนอยูนนั้ มีนักวิทยุสมัครเลนทานหนึ่งใชสัญญาณเรียกขาน 9M2 XX
ติดตอเขามา อยากทราบวานักวิทยุสมัครเลนทานนั้นมาจากประเทศใด
ก. สหรัฐอเมริกา
ข. ญี่ปุน
ค. มาเลเซีย
ง. สวิสเซอรแลนด
36. การสงหรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ภาพและเสียง หรือการอื่นใด ซึ่งสามารถใหเขาใจความหมายไดดว ย
คลื่นแฮรตเชี่ยน เปนความหมายของคําวา
ก. เครื่องวิทยุคมนาคม
ข. วิทยุคมนาคม
ค. สถานีวิทยุคมนาคม
ง. คลื่นแฮรตเชี่ยน
37. คําวา "เครื่องวิทยุคมนาคม" ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 หมายความวาเครื่องสงวิทยุคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนาคม หรือเครื่องรับและสงวิทยุคมนาคม
ก. แตไมรวมตลอดถึงเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง เครื่องรับวิทยุโทรทัศน
ข. แตไมรวมตลอดถึงเครื่องสง เครื่องรับหรือเครื่องรับสงวิทยุคมนาคมดวยคลื่นแฮรตเชี่ยน ตามลักษณะหรือประเภททีก่ ําหนด
ในกฎกระทรวง
ค. รวมตลอดถึงอุปกรณใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ง. ถูกทุกขอ

38. คําวา "สถานีวิทยุคมนาคม" ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หมายความวา
ก. ที่สงวิทยุคมนาคม
ข. ที่รับวิทยุคมนาคม
ค. ที่สงและรับวิทยุคมนาคม
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข.
39. หามมิใหผใู ด ทํา มี ใช นําเขา นําออก หรือคา ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก
ก. อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข
ข. รองอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข
ค. เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข.
40. ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม มีกี่ประเภท
ก. 6 ประเภท
ข. 7 ประเภท

ค. 8 ประเภท

ง. 9 ประเภท

41. ขอความตอไปนี้ขอใดถูกตอง
ก. ผูไดรับใบอนุญาตใหทํา ถือวาไดรับอนุญาตใหมีเครื่องวิทยุคมนาคมดวย
ข. ผูไดรับใบอนุญาตใหใช ถือวาไดรับอนุญาตใหมีเครื่องวิทยุคมนาคมดวย
ค. ผูไดรับใบอนุญาตใหคา ถือวาไดรับอนุญาตใหมีเครื่องวิทยุคมนาคมดวย
ง. ถูกทุกขอ
42. ขอความใดตอไปนี้ไมถกู ตอง
ก. ผูไดรับใบอนุญาตใหใช ใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีเครือ่ งวิทยุคมนาคมดวย
ข. ผูไดรับใบอนุญาตใหคา ใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีเครือ่ งวิทยุคมนาคมดวย
ค. ผูไดรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม ใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีเครื่องวิทยุคมนาคมดวย
ง. ผูไดรับใบอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีเครื่องวิทยุคมนาคมดวย
43. ขอความใดตอไปนี้ไมถกู ตอง
ก. ผูไดรับใบอนุญาตใหนําเขา ใหถือวาไดรบั อนุญาตใหมเี ครื่องวิทยุคมนาคมดวย
ข. ผูไดรับใบอนุญาตใหนําออก ใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีเครื่องวิทยุคมนาคมดวย
ค. ผูไดรับใบอนุญาตใหคา ใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีเครือ่ งวิทยุคมนาคมดวย
ง. ผูไดรับใบอนุญาตใหรับขาววิทยุคมนาคมตางประเทศเพื่อการโฆษณา ใหถือวาไดรบั อนุญาตใหมเี ครื่องวิทยุคมนาคมดวย
44. ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง
ก. เครื่องสงวิทยุคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนาคม หรือเครื่องรับและสงวิทยุคมนาคม แตไมรวมตลอดถึงเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียง เครื่องรับวิทยุโทรทัศน และเครื่องสงหรือเครื่องรับหรือเครื่องรับและสงวิทยุคมนาคมดวยคลื่นแฮรตเชีย่ นตาม
ลักษณะหรือประเภททีก่ ําหนดในกฎกระทรวง เปนความหมายของคําวา "เครื่องวิทยุคมนาคม"
ข. "ผูมีอํานาจตามประกาศกําหนดใหผูใชความถี่คลื่นเพือ่ กิจการใดหรือในลักษณะใดตองเสียคาตอบแทนในการใชความถี่คลื่น
นั้นใหแกรัฐบาลไดตามอัตราที่เห็นสมควร" ตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตรา 11 ทวิ คือ อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข
ค. "หามมิใหผใู ดดักรับไวใชประโยชน หรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งขาววิทยุคมนาคมที่มไิ ดมุงหมายเพือ่ ประโยชน
สาธารณะ หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติหรือประชาชน" ตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 กําหนดไววา

ผูใดฝาฝน มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมืน่ บาท หรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา
ง. ถูกทุกขอ
45. ขอใดเปนนิติบุคคลตามมาตรา 5(2) แหง พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม 2498
ก. กรมไปรษณียโทรเลข, กรุงเทพมหานคร, อ.ส.ม.ท.
ข. เทศบาลเมืองพัทยา, ร.ส.พ., ข.ส.ม.ก.
ค. สุขาภิบาลอําเภอหนองหอย, องคการบริหารสวนจังหวัด, ร.ส.พ.
ง. สุขาภิบาลตําบลหนองใหญ, จังหวัดเชียงใหม, กรุงเทพมหานคร
46. หนวยงานใด ไดรับการยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตใหตั้งสถานีวทิ ยุคมนาคม ตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
ก. องคการเภสัชกรรม
ข. องคการคาคุรุสภา
ค. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ง. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
47. เมื่อสถานีวิทยุคมนาคมดําเนินบริการวิทยุคมนาคมเพื่อประโยชนอื่นใด นอกเหนือจากราชการของกระทรวง ทบวง กรม
หรือกิจการของนิติบุคคล ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ผูที่ตองรับผิดชอบคือ
ก. ผูควบคุมสถานีวิทยุคมนาคม
ข. ผูควบคุมเครื่องวิทยุคมนาคม
ค. ผูมีสวนรวมในการกระทําความผิดนี้
ง. ถูกทุกขอ
48. การกําหนดเงื่อนไขในการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเปนอํานาจของ
ก. เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ค. คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุ
ง. อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข
49. เมื่อเกิดการสูญหายหรือเสียหายอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งอาจเกิดขึน้ เพราะเหตุทเี่ ครื่องวิทยุคมนาคมของรัฐบาลใชการไม
สะดวก
ก. รัฐบาลไมตอ งรับผิดชอบ
ข. พนักงานเจาหนาที่ไมตองรับผิดชอบ
ค. พนักงานเจาหนาที่ตองรับผิดชอบ หากเปนผูกอใหเกิดขึ้นโดยจงใจ ฉอฉล หรือประมาทเลินเลอ
ง. ถูกทุกขอ
50. การควบคุมและกําหนดการใชคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุคมนาคมตางๆ เปนอํานาจของ
ก. เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ค. คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุ
ง. อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
51. ผูที่กระทําใหเกิดการรบกวนหรือขัดขวางตอกิจการวิทยุคมนาคมโดยไมเจตนา เจาพนักงานผูอ อกใบอนุญาต มีอํานาจ
ก. สั่งระงับหรือใหแกไขเปลีย่ นแปลงสิ่งทีใ่ ชในการกระทํานั้น
ข. ใหยายสิ่งดังกลาวนั้นออกไปใหพนเขตรบกวน
ค. ยึดเครื่องวิทยุคมนาคม
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข.

52. ผูมีอํานาจเขาไปในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะของบุคคลใดๆ เพื่อตรวจเครื่องวิทยุคมนาคม สถานีวิทยุคมนาคม หรือ
ใบอนุญาต คือ
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ข. อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข
ค. รองอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข
ง. เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
53. ผูรับใบอนุญาตรายใดถูกเพิกถอนหรือพักใชใบอนุญาตอาจยื่นอุทธรณตอผูใด
ก. อุทธรณไปยังศาลภายใน 30 วัน นับแตวันที่ถกู เพิกถอนหรือพักใช
ข. อุทธรณไปยังเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแตวนั ที่ถูกเพิกถอนหรือพักใช
ค. อุทธรณไปยังอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลขภายใน 30 วัน นับแตวันทีถ่ ูกเพิกถอนหรือพักใช
ง. อุทธรณไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมภายใน 30 วัน นับแตวันที่ถูกเพิกถอนหรือพักใช
54. ขอใดตอไปนี้ไมใชอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ซึ่งเปนผูออกกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม
พ.ศ. 2498
ก. วางระเบียบการขอและการออกใบอนุญาต ข. กําหนดวิธีการเพิกถอนและพักใชใบอนุญาต
ค. กําหนดคุณลักษณะของเครื่องวิทยุคมนาคมและคุณวุฒิ สําหรับพนักงานวิทยุคมนาคม
ง. เปนผูชี้ขาดคําอุทธรณ คําสั่ง เพิกถอนหรือพักใชใบอนุญาต ของผูเสียหายที่ฝาฝนตอบทแหง พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
55. ในกรณีใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่ถูกตองตามกฎหมายในการ กระทําความผิด เมื่อทําการเปรียบเทียบปรับแลว ผูเปนเจาของ
เครื่องวิทยุคมนาคมมีสิทธิรองขอคืนเครื่องวิทยุคมนาคมดังกลาวไดหรือไม ถาไดใครเปนผูอนุมัติคืนเครื่องวิทยุคมนาคม
ก. ไมไดไมวาในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ข. ไมได เพราะวาเปนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชในการกระทําความผิดจริง
ค. ได เพราะวาเครื่องวิทยุคมนาคมที่ถูกตองตามกฎหมาย หัวหนาฝายตรวจสอบมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมมีอํานาจในการ
คืนเครื่องวิทยุคมนาคม
ง. ได เพราะวาเครื่องวิทยุคมนาคมที่ถูกตองตามกฎหมาย โดยอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลขหรือเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตที่
อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลขมอบหมายใหกระทําการแทน
56. ผูมีอํานาจทําการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 คือ
ก. พนักงานสอบสวน
ข. พนักงานอัยการ
ง. ถูกทุกขอ
ค. เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
57. ผูมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต คือ
ก. นายกรัฐมนตรี
ค. คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุแหงชาติ

ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ง. ผิดทุกขอ

58. ผูมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคุณลักษณะของเครื่องวิทยุคมนาคมและคุณวุฒิสําหรับพนักงานวิทยุคมนาคม คือ
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ค. เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
ง. อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข

59. ผูยื่นคําขอเปนพนักงานวิทยุคมนาคมประจําสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเลน ตองเปนผู
ก. ไดรับอนุมตั ิจากรัฐมนตรีเปนพิเศษชัว่ คราว
ข. ไดรับอนุมตั ิจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
ค. ไดรับอนุมตั ิจากอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข
ง. ไดรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจําสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเลนซึ่งกรมไปรษณียโทรเลขออกให หรือ
ประกาศนียบัตรซึ่งกรมไปรษณียโทรเลขเทียบเทา
60. ระวางโทษฐานทําซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต คือ
ก. ปรับไมเกินหาพันบาทหรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา
ข. ปรับไมเกินหนึ่งหมืน่ บาทหรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา
ค. ปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา
ง. ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา
61. ระวางโทษฐานมีซึ่งเครือ่ งวิทยุคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต คือ
ก. ปรับไมเกินหาพันบาทหรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา
ข. ปรับไมเกินหนึ่งหมืน่ บาทหรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา
ค. ปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา
ง. ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา
62. ระวางโทษฐานกระทําหนาที่พนักงานวิทยุคมนาคมประจําสถานีวิทยุคมนาคมในเรือหรือสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเลนโดย
ไมไดรับอนุญาต คือ
ก. ปรับไมเกินหาพันบาทหรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา
ข. ปรับไมเกินหนึ่งหมืน่ บาทหรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา
ค. ปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา
ง. ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา
63. ระวางโทษฐานใชความถี่คลื่นไมถูกตองตามขอบังคับวิทยุคมนาคม หรือตามเงื่อนไขการตั้งสถานี คือ
ก. ปรับไมเกินหาพันบาทหรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา
ข. ปรับไมเกินหนึ่งหมืน่ บาทหรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา
ค. ปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา
ง. ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา
64. ระวางโทษฐานดักรับไวใชประโยชนหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งขาววิทยุคมนาคมที่มิไดมุงหมายเพื่อประโยชน
สาธารณะหรือที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติ คือ
ก. ปรับไมเกินหาพันบาทหรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา
ข. ปรับไมเกินหนึ่งหมืน่ บาทหรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา

ค. ปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา
ง. ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา
65. ขอใดมีโทษปรับไมเกิน สี่หมื่นบาท หรือจําคุกไมเกิน สองป หรือทั้งปรับทั้งจํา
ก. มีความผิดฐานสง หรือจัดใหสงขอความใด ๆ โดยวิทยุคมนาคม อันตนรูวาเปนเท็จ
ข. มีความผิดฐานดําเนินวิทยุคมนาคมไมเปนไปตามที่ระบุไวในใบอนุญาต
ค. มีความผิดฐานใชความถีว่ ทิ ยุไมเปนไปตามที่อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลลขกําหนด
ง. มีความผิดฐานจงใจใหเกิดการรบกวนหรือขัดขวางตอการวิทยุคมนาคม
66. นายแดงไดรับใบอนุญาตใหซอมแซมเครื่องวิทยุคมนาคมและรับจังนายดําทําการขยายยานความถี่วิทยุ(เปด แบนด) ดังนัน้
ทั้งนายแดงและนายดําจะมีความผิดอยางไร
ก. นายแดง มีความผิดฐานทําเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต
ข. นายแดง ไมมีความผิดเพราะมีใบอนุญาตซอมแซมสามารถดําเนินการขยายแบนดได สวนนายดําไมมีความผิดเพราะไมไดทาํ
เอง
ค. นายดํามีความผิดฐานเปนผูใชใหผูอื่นทําความผิดตองรับโทษเทากับนายแดง และไดรับโทษตาม ม. 6 แหง พ.ร.บ. วิทยุ
คมนาคม พ.ศ. 2498 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา ม. 84
ง. ขอ ก. และขอ ค. ถูกตอง
67. นายนก ชอบขาย ไดซื้อโทรศัพทมือถือตอจากเพื่อนโดยทราบวา เครื่องโทรศัพทมือถือดังกลาวไดมกี ารจูนเบอรของคนอื่น
และไดนําไปใชจนถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุมตัวมาทําการเปรียบเทียบปรับที่กรมไปรษณียโทรเลข นายนกฯ จะมีความผิดใน
ขอหาใด
ก. ขอหามีและใชซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต
ข. ขอหาจงใจกระทําใหเกิดการรบกวน
ค. ขอหาทําซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ค.
68. นายเกง กลาหาญ กระทําใหเกิดการรบกวนและขัดขวางกิจการวิทยุคมนาคมโดยเจตนา ซึ่งเจาพนักงานออกใบอนุญาตไดสั่ง
การใหนายเกง กลาหาญ ระงับการกระทําและเปลี่ยนแปลงแกไข การกระทํานั้น แตนายเกง กลาหาญ ไมเลิกกระทําและ
เปลี่ยนแปลงแกไขอะไรทั้งสิน้ ถามวา นายเกง กลาหาญ มีความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตราใดและ
ตองรับโทษสถานใด ก. มีความผิดตามมาตรา 13 มีโทษปรับไมเกินสีห่ มื่นบาท หรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา
ข. มีความผิดตามมาตรา 17 มีโทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา
ค. มีความผิดตามมาตรา 26 มีโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา
ง. มีความผิดตามมาตรา 15 มีโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา
69. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2539) กําหนดใหเครื่องวิทยุคมนาคมใด ไดรับการยกเวนไมตองรับใบอนุญาตตั้งสถานี
วิทยุคมนาคม ในขอใดไมถูกตอง

ก. สถานีรับสัญญาณโทรทัศน บอกรับเปนสมาชิก
ข. สถานีรับสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียมรับชมโดยเฉพาะ
ค. สถานีลูกขายที่ใชบริการโทรคมนาคมสาธารณะโดยใชสถานีกลางรวมกัน
ง. ไมมีคําตอบใดถูกตอง
70. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2539) กําหนดใหเครื่องรับ-สงวิทยุ ซีบี กําลังสงไมเกิน 100 mW ความถี่ใชงาน 26.96527.405 MHz. ไดรับการยกเวนไมตองไดรบั ใบอนุญาตประเภทใด
ข. นําเขา
ค. ใช
ง. ถูกทุกขอ
ก. ทํา
71. กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ใหถือวาอุปกรณของเครื่อง
วิทยุคมนาคมตามขอใดไมถอื วาเปนเครื่องวิทยุคมนาคม
ก. สายอากาศชักที่ใชกับเครือ่ งรับวิทยุ AM/FM
ข. แผงวงจรทีใ่ ชกับเครื่องวิทยุคมนาคม
ค. MODULE ของเครื่องวิทยุคมนาคม
ง. สายนําสัญญาณ RG-58A/U ที่ใชกับเครือ่ งวิทยุคมนาคม
72. อุปกรณของเครื่องวิทยุคมนาคมตาม ฉบับที่ 23 เมื่อนําไปประกอบเขาหรือใชกบั เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไดรบั ใบอนุญาตอยู
กอนแลว อยากทราบวาอุปกรณดังกลาวจะไดรับการยกเวนการขอใบอนุญาตหรือไม
ก. ไดรับการยกเวน
ข. ไมไดรับการยกเวน
ค. อยูในดุลพินิจของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
ง. อยูในดุลพินิจของอธิบดีกรมไปรษณียโ ทรเลข
73. "วิทยุบังคับสิ่งประดิษฐจําลอง กําลังสงสูงกวา 100 mW แตไมเกิน 500 mW ความถี่วิทยุใชงาน 26.965 - 27.405 MHz." ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2536) กําหนดใหไดรับการยกเวนไมตอ งไดรับใบอนุญาตประเภทใด
ก. ทํา
ข. นําเขา
ค. ใช
ง. มี
74. องคกรใดตอไปนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยรวมนักวิทยุฯ เพื่อชวยเหลือสังคมและสาธารณะประโยชนแลกเปลี่ยนความรู
ทางเทคนิคระหวางสมาชิกและพัฒนาวิชาการดานวิทยุคมนาคม การติดตอสื่อสารของสมาชิก ไมเกี่ยวของกับธุรกิจ หรือศาสนา
และการเมือง
ก. อ.ป.พ.ร.
ข. สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (VRA)
ค. อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
ง. สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (RAST)
75. นักวิทยุสมัครเลนควรจะมีหลักแหงการปฏิบัติเพื่อจุดมุงหมายแหงความสามัคคีและความเรียบรอยในสังคมสวนรวม หลัก
แหงการปฏิบตั ินี้ คือ
ก. ขอบังคับ
ข. คําสั่ง
ค. ระเบียบ
ง. จรรยาบรรณ
76. ขอใดเปนวัตถุประสงคของกิจการวิทยุสมัครเลน
ก. สงขาวทางธุรกิจการคา
ข. เสริมสรางประโยชนตอสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ
ค. ใชแทนบริการโทรศัพทสาธารณะในเขตพื้นที่หางไกล ง. ถูกทุกขอ

77. พนักงานวิทยุสมัครเลนแบงออกเปนกีป่ ระเภท
ก. 1 ประเภท
ข. 2 ประเภท

ค. 3 ประเภท

ง. 4 ประเภท

78. พนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นกลาง จะไดรบั สิทธิในการใชกําลังสงของสถานีวิทยุสมัครเลนไดเทาใด
ก. ยาน VHF ใชได 10 วัตต และยาน HF ใชได 60 วัตต
ข. ยาน VHF ใชได 60 วัตต และยาน HF ใชได 100 วัตต
ค. ยาน VHF ใชได 10 วัตต และยาน HF ใชได 200 วัตต
ง. ใชได 200 วัตต ทุกยานความถี่ที่ไดรับอนุญาตใหใชงาน
79. ระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแหงชาติ วาดวยกิจการวิทยุสมัครเลน พ.ศ. 2530
กําหนดใหผูทไี่ ดรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นกลางใชความถี่วิทยุ
ก. ยานความถี่ HF
ข. ยานความถี่ HF และ VHF
ค. ยานความถี่ VHF และ UHF
ง. ยานความถี่ HF, VHF และ UHF
80. ตามระเบียบ กบถ. วาดวยกิจการวิทยุสมัครเลน พ.ศ. 2530 พนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นกลางของประเทศไทยมีสิทธิในการใช
ยานความถี่อะไรบาง
ก. 7,10,14,18,21,24,28 MHz.
ข. 7,10,14,18,21,28 MHz.
ค. 7,10,14,21,28 MHz.
ง. 7,14,21,28 MHz.
81. ยานความถี่ 7 MHz. ตามระเบียบ กบถ. วาดวยกิจการวิทยุสมัครเลน พ.ศ. 2530 กําหนดใหใชความถี่ใด
ก. 7,000 - 7,300 KHz.
ข. 7,000 - 7,100 KHz.
ค. 7,000 - 7,200 KHz.
ง. 7,000 - 7,060 KHz.
82. ยานความถี่ 14 MHz. ตามระเบียบ กบถ. วาดวยกิจการวิทยุสมัครเลน พ.ศ. 2530 กําหนดใหใชความถี่ใด
ก. 14,000 - 14,320 KHz.
ข. 14,000 - 14,100 KHz.
ค. 14,000 - 14,300 KHz.
ง. 14,000 - 14,350 KHz.
83. ยานความถี่ 21 MHz. ตามระเบียบ กบถ. วาดวยกิจการวิทยุสมัครเลน พ.ศ. 2530 กําหนดใหใชความถี่ใด
ก. 21,000 - 21,350 KHz.
ข. 21,000 - 21,450 KHz.
ค. 21,000 - 21,200 KHz.
ง. 21,000 - 21,500 KHz.
84. ยานความถี่ 28 MHz. ตามระเบียบ กบถ. วาดวยกิจการวิทยุสมัครเลน พ.ศ. 2530 กําหนดใหใชความถี่ใด
ก. 28,000 - 28,970 KHz.
ข. 28,000 - 28,450 KHz.
ค. 28,000 - 29,700 KHz.
ง. 28,000 - 29,000 KHz.
85. ความถี่วิทยุตามขอใดจะตองระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงที่จะใช เพราะอาจเกิดการรบกวนสถานีทกี่ ําลังใชอยูในตางประเทศได
ก. ความถี่วิทยุที่กําหนดใหใชสําหรับ Earth Moon Earth (EME)

ข. ความถี่วิทยุที่กําหนดใหใชสําหรับกิจกรรมพิเศษ
ค. ความถี่วิทยุที่กําหนดใหใชสําหรับภาครับและภาคสงของ REPEATER
ง. ความถี่วิทยุที่กําหนดใหใชสําหรับ CW
86. เครื่องรับสงวิทยุสมัครเลนจะใชงานไดตอเมื่อ
ก. ผานการตรวจรับรองจากกรมไปรษณียโ ทรเลขกอน
ข. มีสัญลักษณที่กรมไปรษณียโทรเลขกําหนดแสดงไวใหเห็นเดนชัด
ค. มีลักษณะทางเทคนิคไดมาตรฐานตามขอบังคับวิทยุ
ง. ถูกทุกขอ
87. สถานีวิทยุสมัครเลนที่ใชความถี่อยูในยานที่กรมไปรษณียโทรเลขประกาศกําหนดใหหนวยงานที่เกีย่ วของใชในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน จะตองดําเนินการอยางไร
ก. หยุดการติดตอตามปกติทกุ สถานี
ข. ติดตอกันไดตามปกติ
ค. แปรสภาพเปนขายสื่อสารของหนวยงานที่เกี่ยวของเพือ่ ใชในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไดทันที
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ค.
88. ขอใดเปนขอหามสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน
ก. ติดตอกับสถานีวิทยุสมัครเลนในประเทศที่ไมไดรับอนุญาตใหมกี จิ การวิทยุสมัครเลน
ข. ใชรหัสลับในการติดตอสื่อสารนอกเหนือไปจากประมวลคํายอสากลที่ใชในกิจการวิทยุสมัครเลน
ค. รับสงขาวสารที่นอกเหนือไปจากกิจการวิทยุสมัครเลน
ง. ถูกทุกขอ
89. ประกาศกรมไปรษณียโทรเลข เรื่องการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาโทษของพนักงานวิทยุสมัครเลน ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2539 ไดกําหนดโทษการกระทําในขอใด โดยการใหพน จากการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลา 3
เดือน
ก. ใชสัญญาณเรียกขานปลอม หรือแอบอางใชสัญญาณเรียกขานของผูอ ื่น
ข. ยินยอมใหผูอื่นที่ไมมีใบอนุญาตใชสถานีวิทยุคมนาคมหรือเครื่องวิทยุคมนาคม
ค. จงใจกระทําใหเกิดการรบกวนตอการสื่อสารของสถานีวิทยุคมนาคมอื่น
ง. ถูกทุกขอ
90. ประกาศกรมไปรษณียโทรเลข เรื่องการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาโทษของพนักงานวิทยุสมัครเลน ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2539 ไดกําหนดโทษการกระทําในขอใด โดยการใหพน จากการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลา 1 ป
ก. ใชสัญญาณเรียกขานปลอม หรือแอบอางใชสัญญาณเรียกขานของผูอ ื่น
ข. ยินยอมใหผูอื่นที่ไมมีใบอนุญาตใชสถานีวิทยุคมนาคมหรือเครื่องวิทยุคมนาคม

ค. จงใจกระทําใหเกิดการรบกวนตอการสื่อสารของสถานีวิทยุคมนาคมอื่น
ง. ถูกทุกขอ
91. ประกาศกรมไปรษณียโทรเลข เรื่องการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาโทษของพนักงานวิทยุสมัครเลน ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2539 ไดกําหนดโทษการกระทําในขอใด จะตองถูกลงโทษดวยการตักเตือนดวยวาจา
ก. ใชรหัสลับในการติดตอสือ่ สาร
ข. รับสงขาวสารที่นอกเหนือไปจากกิจการวิทยุสมัครเลน
ค. ใชถอยคําหยาบคายในการติดตอสื่อสาร
ง. ติดตอกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ไมไดรบั อนุญาต
92. ประกาศกรมไปรษณียโทรเลข เรื่องการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาโทษของพนักงานวิทยุสมัครเลน ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2539 ไดกําหนดโทษการกระทําในขอใด จะตองถูกลงโทษดวยการตักเตือนดวยลายลักษณอักษร
ก. ใชถอยคําไมสุภาพหรือไมเหมาะสมในการติดตอสื่อสาร
ข. ใชสัญญาณเรียกขานปลอม หรือแอบอางใชสัญญาณเรียกขานของผูอ ื่น
ค. แยงใชชองสัญญาณในการติดตอสื่อสารหรือใชชองสัญญาณในลักษณะยึดถือครอบครองเฉพาะกลุมคน
ง. กระทําหนาที่พนักงานวิทยุสมัครเลนไมไดรับอนุญาต
93. หลักเกณฑในการพิจารณาลงโทษพนักงานวิทยุสมัครเลน กระทําผิดกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม โดยผูกระทําความผิดเคย
ไดรับใบอนุญาตมาแลว แตใบอนุญาตหมดอายุและถูกจับกุมดําเนินคดี ภายหลังยื่นขอใบอนุญาตใหม เพื่อแทนใบอนุญาตฉบับ
เดิมที่หมดอายุลงนั้น ผูกระทําผิดดังกลาวจะถูกพิจารณาลงโทษสถานใด
ก. ใหพนจากการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลาไมเกิน 6 เดือน
ข. ใหพนจากการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลนถาวร
ค. ใหพนจากการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลาไมเกิน 3 เดือน ง. ใหพนจากการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลน
ชั่วคราว เปนเวลาไมเกิน 1 ป
94. ในกรณีทพี่ นักงานวิทยุสมัครเลนกระทําผิดดวยการจางวานรับสงขาวสารไปยังบุคคลที่สาม ผูกระทําผิดดังกลาวจะถูก
พิจารณาลงโทษสถานใด
ก. ตักเตือนดวยวาจา
ข. ตักเตือนดวยลายลักษณอกั ษร
ค. ใหพนจากการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลาไมเกิน 6 เดือน
ง. ใหพนจากการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลาไมเกิน 1 ป
95. การกําหนดโทษของพนักงานวิทยุสมัครเลนโดยใหพนจากการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลา 6 เดือน ไดแก
โทษตามขอใด
ก. ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต
ข. ใชสัญญาณเรียกขานปลอม
ค. ใชรหัสลับในการติดตอสื่อสาร
ง. แอบอางใชสัญญาณเรียกขานของผูอื่น

96. ในกรณีทพี่ นักงานวิทยุสมัครเลนกระทําผิดดวยการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต นอกจากจะมีความผิดตาม
พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 แลว และยังจะถูกพิจารณาลงโทษสถานใดอีกดวย
ก. ตักเตือนดวยลายลักษณอกั ษร
ข. ใหพนจากการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลาไมเกิน 6 เดือน
ค. ใหพนจากการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลาไมเกิน 1 ป
ง. ใหพนจากการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลาไมเกิน 2 ป
97. บทลงโทษพนักงานวิทยุสมัครเลนตามระเบียบกรมไปรษณียโทรเลขวาดวยการขยายขายวิทยุสมัครเลนทั่วประเทศ พ.ศ.
2532 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2532 ขอ 28 กําหนดไววา "เมื่อตรวจพบแจงชัดวานักวิทยุสมัครเลนผูใดฝาฝนกฎระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิทยุสมัครเลน" กรมไปรษณียโทรเลขจะดําเนินการลงโทษไดกี่กรณี
ก. 2 กรณี
ข. 3 กรณี
ค. 4 กรณี
ง. 5 กรณี
98. การกําหนดโทษของพนักงานวิทยุสมัครเลนโดยใหพนจากการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลาไมเกิน 1 ป
ไดแกโทษตามขอใด
ก. ติดตอกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ไมไดรบั อนุญาต
ข. แอบอางใชสัญญาณเรียกขานของผูอื่น
ค. ใชรหัสลับในการติดตอสื่อสาร
ง. การรับสงขาวสารอันมีเนือ้ หาละเมิดตอกฎหมาย
99. โทษของการกระทําหนาที่พนักงานวิทยุสมัครเลนโดยไมไดรับอนุญาต ที่พนักงานวิทยุสมัครเลนผูนั้นจะไดรบั คือ ก.
ตักเตือนดวยวาจา
ข. ตักเตือนดวยลายลักษณอกั ษร
ค. ใหพนจากการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลาไมเกิน 6 เดือน
ง. ใหพนจากการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลาไมเกิน 1 ป
100. โทษของการยินยอมใหผูอื่นที่ไมมีใบอนุญาตใชสถานีวิทยุคมนาคมหรือเครื่องวิทยุคมนาคม ที่พนักงานวิทยุสมัครเลนผู
นั้นจะไดรับคือขอใด
ก. ตักเตือนดวยวาจา
ข. ตักเตือนดวยลายลักษณอกั ษร
ค. ใหพนจากการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลาไมเกิน 6 เดือน
ง. ใหพนจากการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลาไมเกิน 1 ป

เฉลยขอสอบ
1. ก.
8. ข.
15. ก.
22. ก.
29. ข.
36. ข.
43. ง.
50. ง.
57. ข.
64. ค.
71. ก.
78. ง.
85. ก.
92. ค.
99. ค.

2. ก.
9. ข.
16. ค.
23. ค.
30. ก.
37. ง.
44. ข.
51. ง.
58. ข.
65. ข.
72. ก.
79. ข.
86. ง.
93. ค.
100.ค.

3. ค.
10. ค.
17. ก.
24. ค.
31. ก.
38. ง.
45. ง.
52. ง.
59. ง.
66. ง.
73. ค.
80. ง.
87. ก.
94. ข.

4. ง.
11. ข.
18. ง.
25. ก.
32. ก.
39. ค.
46. ค.
53. ค.
60. ง.
67. ง.
74. ข.
81. ข.
88. ง.
95. ก.

5. ข.
12. ข.
19. ค.
26. ก.
33. ก.
40. ง.
47. ง.
54. ง.
61. ง.
68. ง.
75. ง.
82. ง.
89. ก.
96. ข.

6. ค.
13. ง.
20. ง.
27. ค.
34. ข.
41. ง.
48. ง.
55. ง.
62. ค.
69. ง.
76. ข.
83. ข.
90. ค.
97. ค.

7. ค.
14. ค.
21. ง.
28. ข.
35. ค.
42. ค.
49. ง.
56. ค.
63. ง.
70. ง.
77. ค.
84. ค.
91. ข.
98. ง.

