
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิชาที่ 1  
ความรูทัว่ไป กฎหมายและระเบียบ

ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยุสมัครเลน 
 
 
 
 

 



1. UNITED NATIONS ORGANIZATION (UNO) หมายถึง 
ก. องคการสหประชาชาติ     ข. องคการสันนิบาตชาต ิ
ค. องคการตลาดรวมยุโรป     ง. องคการอาหารและยา 

2. RADIOCOMMUNICATION BUREAU (RB) หมายถึง 
ก. สํานักงานวทิยุคมนาคม     ข. สํานักวานบริหารความถี่วิทย ุ
ค. สํานักงานใบอนุญาติวิทยคุมนาคม    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. พิจารณาใหความเหน็ชอบในกฎระเบียบตาง ๆ ซ่ึงใชในกฎขอบังคับวิทยุเพื่อจดทะเบียนการจัดสรรความถี่วิทย ุ
ข. จัดสรรและใชประโยชนความถี่วิทยแุละการใชประโยชนของวงโคจรดาวเทยีมคางฟาอยางเสมอภาค 
ค. พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ ซ่ึงไมสามารถหาขอยุติไดดวยการใชกฎระเบยีบ    ง. ถูกทุกขอ 

5. องคการระหวางประเทศที่ปฏิบัติงานและตรวจสอบกิจการวิทยุคมนาคม คือ 
ก. สหภาพสากลไปรษณยี     ข. สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ 
ค. สหภาพไปรษณียและโทรเลขระหวางประเทศ   ง. องคการยูเนสโก 

6. สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศไดกําหนดใหภาควิทยุคมนาคม ในสวนของคณะกรรรมการกฎขอบังคับวิทยุ มี                
หนาที่อยางไร 
ก. จัดตั้งกลุมที่ปรึกษาดานมาตรฐานโทรคมนาคม 
ข. ศึกษาปญหาตาง ๆ ดานเทคนิคปฏิบัติการ รวมถึงอัตราคาบริการพรอมจักทําขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน          
โทรคมนาคม 
ค. ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวกับการจัดสรรและใชประโยชนความถี่ และการใชประโยชนของวงจรดาวเทยีมคางฟาอยางเสมอภาค 
ง. ถูกทุกขอ 

7. หนวยงานใดที่มีหนาทีใ่นการสนับสนุนกิจการวิทยุสมคัรเลนทั่วโลก ดูแล และประสานกิจการวิทยุสมัครเลนของสมาชิกและ
เปนผูสังเกตการ ตลอดจนเขารวมประชุมกบัสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศเพือ่ใหความเห็นตาง 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 และสหภาพวิทยุโทรเลขระหวางประเทศเขาเปนสหภาพเดยีวกันเมื่อใด 
ก. วันที่ 17 พฤษภาคม 2405     ข. วันที่ 9 ธันวาคม 2475 
ค. วันที่ 17 มกราคม 2475     ง. วันที่ 9 มกราคม 2408 

9. เพื่อประโยชนในการกําหนดยานความถีว่ิทยใุนกจิการตาง ๆ สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศไดแบงโลกออกเปนกี่
ภูมิภาค 
ก. 2 ภูมภิาค    ข. 3 ภูมิภาค    ค. 4 ภูมิภาค    ง. 5 ภูมิภาค 

10. ขอใดไมใชหนาที่ของคณะกรรมการกฎขอบังคับวิทยุ (THE RADIO REGULATIONS BOARD) 
ก. พิจารณาใหความเหน็ชอบในกฎระเบียบตาง ๆ ซ่ึงใชในกฎขอบังคับวิทย ุ(RADIO REGULATIONS)เพื่อจดทะเบียนการ
จัดสรรความถี่ 
ข. พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ ซ่ึงไมสามารถหาขอยุติไดดวยการใชกฎระเบยีบ 
ค. จัดตั้งกลุมที่ปรึกษาดานมาตรฐานโทรคมนาคมเพื่อทบทวนลําดับกิจกรรมกอนหลัง 
ง. จัดสรรและใชประโยชนความถี่วิทย ุและการใชประโยชนของวงโคจรดาวเทยีมคางฟาอยางเสมอภาค 

11. สหภาพวทิยุคมนาคมสมัครเลนระหวางประเทศ (IARU) มีสํานักเลขาธิการตั้งอยูที่ใด 
ก. สวิสเซอรแลนด      ข. สหรัฐอเมริกา 
ค. ฝร่ังเศส       ง. สหราชอาณาจักร 

12. การใชเครื่องวิทยุคมนาคม คุณลักษณะทางวิชาการตาง ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม จะตองเปนไปตาม 
ก. ขอบังคับโทรเลขและโทรศัพทระหวางประเทศ 
ข. ขอบังคับวิทยุระหวางประเทศ 
ค. ขอบังคับไปรษณียโทรเลขระหวางประเทศ 
ง. การใชของแตละหนวยส่ือสารทางวิทย 

 ุ 13. ลักษณะทางเทคนิคของเครื่องรับ-สงวิทยุคมนาคมสมัครเลนในขอใด จะตองไดมาตรฐานตามขอบังคับวิทยใุนภาคผนวก
ตอทายอนุสัญญาระหวางประเทศ 
ก. Superious Emission      ข. Frequency Tolerance 
ค. Class of Emission      ง. ขอ ก และ ขอ ข ถูกตอง 

14. ภูมิภาคใดที่ตั้งอยูระหวางทิศตะวนัออกจรดเสน C และทิศตะวันตกจรดเสน A และพื้นที่ทางเหนืออดีตโซเวียตรัสเซีย 
รวมทั้งบางสวนของพื้นที่ประเทศอิหราน 
ก. ภูมภิาคที่ 4 (REGION IV)     ข. ภูมิภาคที่ 2 (REGION II) 
ค. ภูมิภาคที่ 3 (REGION III)     ง. ภูมิภาคที่ 1 (REGION I) 



15. บริเวณพืน้ที่ประเทศอิหรานที่อยูตามเสนอาณาเขตระหวางทิศตะวนัออกจรดเสน A และทิศตะวนัตกจรดเสน B ลากผาน
ออกนอกเสนจํากัดเขตไปยงัพื้นที่ประเทศมองโกเลีย และพื้นที่ทางเหนืออดีตโซเวียตรัสเซีย ซ่ึงอยูระหวางเสน A และเสน C 
ตามขอบังคับวิทยุระหวางประเทศมาตรา 8 หมวด 1 วาดวยการแบงเขต และพื้นที่โลกถามวาพื้นที่ดังกลาวขางตนทัง้หมดอยูใน
ภูมิภาคใดของพื้นที่โลก 
ก. ภูมภิาคที่ 1 (REGION I)     ข. ภูมิภาคที่ 2 (REGION II) 
ค. ภูมิภาคที่ 3 (REGION III)     ง. ถูกทุกขอ 

16. ตามขอบังคับวิทยุระหวางประเทศ ประเทศไทยอยูในภูมิภาคที ่
ก. 1     ข. 2     ค. 3     ง. 4 

17. หนวยงานใดเปนผูกาํหนดสัญญาณเรียกขานระหวางประเทศใหแกประเทศที่เปนสมาชิก 
ก. สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ 
ข. คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการวิทยุระหวางประเทศ 
ค. คณะกรรมการจดทะเบียนความถี่วิทยุระหวางประเทศ 
ง. คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการโทรเลขและโทรศัพทระหวางประเทศ 

18. สัญญาณเรียกขาน (CALL SIGN) กําหนดขึ้นเพื่อ 
ก. เปนชื่อเรียกขานของสถานีวิทยุ      ข. เปนชื่อเรียกขานประจําตวัพนกังานวิทย ุ
ค. เปนชื่อของเครื่องวิทยุคมนาคม     ง. ถูกทั้งขอ ก และ ขอ ข 

19. สัญญาณเรียกขานระหวางประเทศ ที่ไดรับการจัดสรรตามขอบังคับวิทยุระหวางประเทศ ประกอบดวย 
ก. ตัวเลขอยางเดียว       ข. ตัวอักษรอยางเดียว 
ค. ตัวเลขผสมตัวอักษร       ง. ตัวเลข ตัวอักษร และเครื่องหมายวรรคตอน 

20. ขอบังคับวิทยุระหวางประเทศ กําหนดใหสัญญาณเรยีกขานประกอบดวย 
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 ตวั 

21. สถานีวิทยซ่ึุงตองมีสัญญาณเรียกขานระหวางประเทศตามที่ขอบังคับวิทยุระหวางประเทศระบไุวคือ 
ก. สถานีวิทยทุี่ตองใหบริการติดตอสาธารณะระหวางประเทศ 
ข. สถานีวิทยซ่ึุงอาจทําใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรงเกนิพื้นที่ของประเทศซึ่งสถานีนั้นตั้งอยู 
ค. สถานีวิทุยสมัครเลน 
ง. ถูกทุกขอ 



22. ตามที่มีขอความระบุในขอบังคับวิทยุระหวางประเทศในสวนทีเ่กีย่วกับวิทยุสมัครเลนวา ถาหนวยงานผูแทนรฐับาลของ
ประเทศหนึ่งประเทศใด ไดประกาศไมยินยอมใหประเทศของตนติดตอวิทยุสมัครเลน สถานีวิทยุสมัครเลนในประเทศอื่น จะ
สามารถติดตอกับนักวิทยุสมคัรเลนของประเทศนัน้ ไดหรือไมอยางไร 
ก. ไมได 
ข. ได เพราะ เปนเรื่องของกจิการวิทยุสมัครเลน ไมใชวิทยุคมนาคมทั่วไป 
ค. ได หากไดรับอนุญาตจากสหภาพวิทยสุมัครเลนระหวางประเทศ ใหดําการเปนกรณีพิเศษเปนการชั่วคราว 
ง. ได หากนักวิทยุสมัครเลนของประเทศอื่นที่ตองการตดิตอกับนกัวิทยุสมัครเลนประเทศนัน้เปนสมาชิกสมาคมนักวิทยุ
สมัครเลนสากล ที่ใชช่ือยอวา "RAS"(RADIO AMATEUR SOCIETY) 

23. ขอบังคับวิทยุระหวางประเทศในสวนทีเ่กี่ยวของกับกจิการวิทยุสมัครเลนระหวางประเทศไดระบุเกี่ยวกบัการใชสถานีวิทยุ
สมัครเลนในการรับฝาก สงตอหรือจางวานสงขาวสารระหวางประเทศไวอยางไร 
ก. หามนกัวิทยุสมัครเลนใชสถานีวิทยุสมคัรเลนในการสงขาวสารระหวางประเทศในนามของ(หรือแทน) บุคคลที่สาม อยาง
เด็ดขาดไมวาในกรณใีดๆ 
ข. หามนักวิทยุสมัครเลนใชสถานีวิทยุสมคัรเลนในการสงขาวสารระหวางประเทศในนามของ(หรือแทน) บุคคลที่สาม อยาง
เด็ดขาด ยกเวนขาวสารที่สงมีลักษณะทางวิชาการ 
ค. หามนักวิทยุสมัครเลนใชสถานีวิทยุสมคัรเลนในการสงขาวสารระหวางประเทศในนามของ(หรือแทน) บุคคลที่สาม อยาง
เด็ดขาด ยกเวนจะมกีารตกลงกันไวเปนพเิศษระหวางหนวยงานรัฐบาลของประเทศที่เกี่ยวของนั้นๆ เทานั้น 
ง. ถูกทุกขอ 

24. กิจการดาวเทียมวิทยุสมัครเลน หมายถึง กิจการตองปฏิบัติในขอใดถูกตอง 
ก. ตองปฏิบัติตามเฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับสถานีอวกาศ 
ข. ไมตองปฏิบัติตามขอบังคับวิทยุมาตรา S25 เพราะกจิการคนละอยางกับกิจการวิทยุสมัครเลน 
ค. ตองปฏิบัติตามขอบังคับวิทยุมาตรา S25 หมวด 1 เชนเดียวกับกิจการวิทยุสมัครเลน 
ง. ตองปฏิบัติตามเฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับดาวเทยีมวิทยุสมัครเลน 

25. มาตรา S25 วาดวยกิจการวิทยุสมัครเลนและดาวเทยีมวิทยุสมัครเลนกําหนดวาผูที่ตองการไดรับใบอนุญาตเพื่อใชสถานีวทิยุ
สมัครเลนจะตองพิสูจนไดวา ตนสามารถสงไดอยางถูกตองดวยมือและรับไดอยางถูกตองดวยห ูซ่ึงขอความที่เปนสัญญาณวิทยุ
โทรเลขรหัสมอรส แตรัฐบาลของประเทศที่เกี่ยวของกับผูนั้นอาจยกเวนใหในกรณีใด 
ก. สถานีวิทยสุมัครเลนนั้นๆ ใชแตความถี่วิทยุสูงกวา 30 MHz. 
ข. สถานีวิทยสุมัครเลนนั้นๆ ใชแตความถี่วิทยุต่ํากวา 30 MHz. 
ค. สถานีวิทยสุมัครเลนนั้นๆ ใชแตความถี่วิทยุสูงกวา 10 MHz. 
ง. สถานีวิทยุสมัครเลนนั้นๆ ใชแตความถี่วทิยุต่ํากวา 10 MHz. 

26. ขอบังคับวิทยุระหวางประเทศไดใหคําจํากัดความของคําวา "RADIO WAVES" วา 
ก. คล่ืนแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่ต่ํากวา 3000 GHz. 
ข. คล่ืนไฟฟาที่มีความถี่ต่ํากวา 3000 GHz. 



ค. คล่ืนแมเหล็กที่มีความถี่ต่ํากวา 3000 GHz. 
ง. คล่ืนวิทยุทีม่ีความถี่ต่ํากวา 3000 GHz. 

27. ตามที่กําหนดไวในขอบงัคับวิทยุระหวางประเทศในมาตราที่วาดวยกิจการวิทยุสมัครเลน ขอความขอใดตอไปนี้เปน
ขอความที่แสดงถึงการติดตอขาวสารของนักวิทยุสมัครเลน 
ก. การติดตอขาวสารถึงกันโดยใชภาษาอังกฤษเทานั้น 
ข. การติดตอขาวสารถึงกันในรูปแบบที่เปนรหัสตางๆ เทานั้น 
ค. การติดตอขาวสารที่มีลักษณะเปนการทดลองทางวิชาการวิทย ุการตรวจสอบสภาพสัญญาณวิทยุที่ติดตอกนั ฯลฯ 
ง. ผูที่จะติดตอขาวสารในลักษณะของนักวทิยุสมัครเลนได จะตองเปนผูที่ผานการตรวจสอบจากสหภาพวิทยุสมคัรเลนระหวาง
ประเทศแลววามีคุณสมบัติเหมาะสมในทกุประการ 

28. ความหมายของความวา "วิทยหุาตําแหนงที่อยูโดยอาศัยการรับคลื่นวิทยุเพื่อความมุงหมายในการคนหาทิศของสถานีหรือ
เปาหมาย" เปนคําจํากดัความของขอใดของขอบังคับวิทยุระหวางประเทศ (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) ในกจิการดาวเทยีม
วิทยุสมัครเลน ซ่ึงไดรับอนุญาตใหใชยานความถี่รวมกับกจิการอื่น จะตองจัดใหมีการควบคุมการสงคลื่น (EMISSION) อยาง
รัดกุม เมื่อไดรับรายงานการรบกวนอยางรุนแรง สถานีอวกาศจะตองแจงหนวยงานใด ก. กองตรวจสอบและเฝาฟงวิทย ุ
ข. หนวยงานทะเบียน 
ค. สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ 
ง. องคการชํานัญพิเศษของสหประชาชาต ิ

30. นิยามคําศพัทคําวา สถานีทดลอง (EXPERIMENTAL STATION) ในขอบังคับวทิยุระหวางประเทศขอใดถูกตอง 
ก. สถานีที่ใชคล่ืนวิทยุในการทดลองเพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร หรือทางเทคนคิ ไมรวมถึงสถานีในกจิการวิทยุสมัครเลน
ดวย 
ข. สถานีที่ใชคล่ืนวิทยุในการทดลองเพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร หรือทางเทคนคิ รวมทั้งสถานีในกิจการวิทยุสมัครเลนดวย 
ค. สถานีที่มิไดใชคล่ืนวิทยุในการทดลองเพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร หรือทางเทคนิค รวมทั้งสถานีในกจิการวิทยุสมัครเลน
ดวย 
ง. สถานีที่มิไดใชคล่ืนวิทยุในการทดลองเพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร หรือทางเทคนิค และไมรวมสถานีในกจิการวิทยุ
สมัครเลนดวย 

31. ในขอบังคับวิทยุสมัครเลนระหวางประเทศ (RADIO REGULATIONS) มาตราใดที่กําหนดไวสําหรับการแจงเหตุอันตราย
และความปลอดภัย  



ก. มาตรา 40        ข. มาตรา 40 หมวด 1 
ค. มาตรา 39        ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข. 

32. การแจงเหตุอันตรายและความปลอดภยัสําหรับการสื่อสารทางวิทยโุทรเลข ตามขอบังคับวิทยุระหวางประเทศมาตรา 40 จะ
ใชความถี่ใดในการแจงเหตุ  

ก. ความถี ่500 kHz.       ข. ความถี่ 500 MHz. 
ค. ความถี่ 550 kHz.       ง. ความถี่ 550 MHz. 

33. ขอบังคับวิทยุมาตราใดกาํหนดใหใชความถี่ 156.8 MHz. เปนความถี่แจงเหตุอันตรายและความปลอดภัยระหวางประเทศ
ทางวิทยุโทรศพัทของสถานีเคล่ือนที่  

ก. มาตรา 40    ข. มาตรา 39    ค. มาตรา 21    ง. มาตรา 25 

34. ขอใดเปนสัญญาณเรียกขานของชาวตางประเทศ ซ่ึงถือสัญชาติของประเทศที่มีขอตกลงตางตอบแทนวาดวยการใชวิทยุ
สมัครเลน (RECEPROCAL AGREEMENT) ในประเทศไทย 
ก. E20ZAA - E20ZZZ       ข. HS0ZAA - HS0ZZZ 
ค. E22AAA - E22ZZZ       ค. HS1ZAA - HS1ZZZ 

35. ในขณะทีท่านกําลังติดตอส่ือสารกับนักวิทยุสมัครเลนอยูนัน้ มีนักวิทยุสมัครเลนทานหนึ่งใชสัญญาณเรียกขาน 9M2 XX 
ติดตอเขามา อยากทราบวานกัวิทยุสมัครเลนทานนั้นมาจากประเทศใด 
ก. สหรัฐอเมรกิา        ข. ญี่ปุน 
ค. มาเลเซีย        ง. สวิสเซอรแลนด 

36. การสงหรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ภาพและเสียง หรือการอื่นใด ซ่ึงสามารถใหเขาใจความหมายไดดวย
คล่ืนแฮรตเชี่ยน เปนความหมายของคําวา 
ก. เครื่องวิทยคุมนาคม       ข. วิทยุคมนาคม 
ค. สถานีวิทยคุมนาคม       ง. คล่ืนแฮรตเชี่ยน 

37. คําวา "เครื่องวิทยุคมนาคม" ตามพระราชบัญญัติวิทยคุมนาคม พ.ศ. 2498 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 หมายความวาเครื่องสงวิทยุคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนาคม หรือเครื่องรับและสงวิทยุคมนาคม 
ก. แตไมรวมตลอดถึงเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง เครื่องรับวิทยุโทรทัศน 
ข. แตไมรวมตลอดถึงเครื่องสง เครื่องรับหรือเครื่องรับสงวิทยุคมนาคมดวยคล่ืนแฮรตเชี่ยน ตามลักษณะหรือประเภททีก่ําหนด
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. หามมิใหผูใด ทํา มี ใช นาํเขา นําออก หรือคา ซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 
ก. อธิบดีกรมไปรษณยีโทรเลข      ข. รองอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข 
ค. เจาพนักงานผูออกใบอนญุาต      ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข. 

40. ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม มีกี่ประเภท 
ก. 6 ประเภท    ข. 7 ประเภท    ค. 8 ประเภท    ง. 9 ประเภท 

41. ขอความตอไปนี้ขอใดถูกตอง 
ก. ผูไดรับใบอนุญาตใหทํา ถือวาไดรับอนญุาตใหมีเครื่องวิทยคุมนาคมดวย 
ข. ผูไดรับใบอนุญาตใหใช ถือวาไดรับอนญุาตใหมีเครื่องวิทยุคมนาคมดวย 
ค. ผูไดรับใบอนุญาตใหคา ถือวาไดรับอนญุาตใหมีเครื่องวิทยุคมนาคมดวย 
ง. ถูกทุกขอ 

42. ขอความใดตอไปนี้ไมถูกตอง 
ก. ผูไดรับใบอนุญาตใหใช ใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีเครือ่งวิทยุคมนาคมดวย 
ข. ผูไดรับใบอนุญาตใหคา ใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีเครือ่งวิทยุคมนาคมดวย 
ค. ผูไดรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม ใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีเครื่องวิทยุคมนาคมดวย 
ง. ผูไดรับใบอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีเครื่องวิทยคุมนาคมดวย 

43. ขอความใดตอไปนี้ไมถูกตอง 
ก. ผูไดรับใบอนุญาตใหนําเขา ใหถือวาไดรับอนุญาตใหมเีครื่องวิทยุคมนาคมดวย 
ข. ผูไดรับใบอนุญาตใหนําออก ใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีเครื่องวิทยคุมนาคมดวย 
ค. ผูไดรับใบอนุญาตใหคา ใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีเครือ่งวิทยุคมนาคมดวย 
ง. ผูไดรับใบอนุญาตใหรับขาววิทยุคมนาคมตางประเทศเพื่อการโฆษณา ใหถือวาไดรับอนุญาตใหมเีครื่องวิทยุคมนาคมดวย 

44. ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง 
ก. เครื่องสงวทิยุคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนาคม หรือเครื่องรับและสงวิทยุคมนาคม แตไมรวมตลอดถึงเครื่องรับ
วิทยกุระจายเสยีง เครื่องรับวิทยุโทรทัศน และเครื่องสงหรือเครื่องรับหรือเครื่องรับและสงวิทยุคมนาคมดวยคล่ืนแฮรตเชีย่นตาม
ลักษณะหรือประเภททีก่ําหนดในกฎกระทรวง เปนความหมายของคําวา "เครื่องวิทยคุมนาคม" 
ข. "ผูมีอํานาจตามประกาศกาํหนดใหผูใชความถี่คล่ืนเพือ่กิจการใดหรอืในลักษณะใดตองเสียคาตอบแทนในการใชความถี่คล่ืน
นั้นใหแกรัฐบาลไดตามอัตราที่เห็นสมควร" ตาม พ.ร.บ.วทิยุคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตรา 11 ทวิ คือ อธิบดีกรมไปรษณยีโทรเลข 
ค. "หามมิใหผูใดดกัรับไวใชประโยชน หรือเปดเผยโดยมชิอบดวยกฎหมาย ซ่ึงขาววิทยุคมนาคมที่มไิดมุงหมายเพือ่ประโยชน
สาธารณะ หรืออาจกอใหเกดิความเสยีหายแกประเทศชาติหรือประชาชน" ตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 กาํหนดไววา



ผูใดฝาฝน มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมืน่บาท 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, จังหวดัเชียงใหม, กรุงเทพมหานคร 

46. หนวยงานใด ไดรับการยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตใหตั้งสถานีวทิยุคมนาคม ตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
ก. องคการเภสัชกรรม       ข. องคการคาคุรุสภา 
ค. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร     ง. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

47. เมื่อสถานีวิทยุคมนาคมดําเนินบรกิารวิทยุคมนาคมเพื่อประโยชนอ่ืนใด นอกเหนือจากราชการของกระทรวง ทบวง กรม 
หรือกิจการของนิติบุคคล ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ผูที่ตองรับผิดชอบคือ 
ก. ผูควบคุมสถานีวิทยุคมนาคม      ข. ผูควบคุมเครื่องวิทยุคมนาคม 
ค. ผูมีสวนรวมในการกระทาํความผิดนี ้     ง. ถูกทุกขอ 

48. การกําหนดเงื่อนไขในการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเปนอํานาจของ 
ก. เจาพนักงานผูออกใบอนญุาต      ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
ค. คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุ     ง. อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข 

49. เมื่อเกิดการสูญหายหรือเสียหายอยางหนึ่งอยางใด ซ่ึงอาจเกิดขึน้เพราะเหตุทีเ่ครื่องวิทยุคมนาคมของรัฐบาลใชการไม
สะดวก 
ก. รัฐบาลไมตองรับผิดชอบ      ข. พนักงานเจาหนาที่ไมตองรับผิดชอบ 
ค. พนักงานเจาหนาที่ตองรับผิดชอบ หากเปนผูกอใหเกดิขึ้นโดยจงใจ ฉอฉล หรือประมาทเลินเลอ 
ง. ถูกทุกขอ 

50. การควบคมุและกําหนดการใชคล่ืนความถี่ของสถานีวิทยุคมนาคมตางๆ เปนอํานาจของ 
ก. เจาพนักงานผูออกใบอนญุาต      ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
ค. คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุ     ง. อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

51. ผูที่กระทําใหเกิดการรบกวนหรือขัดขวางตอกิจการวิทยุคมนาคมโดยไมเจตนา เจาพนกังานผูออกใบอนุญาต มีอํานาจ 
ก. ส่ังระงับหรือใหแกไขเปลีย่นแปลงสิ่งทีใ่ชในการกระทํานั้น 
ข. ใหยายส่ิงดงักลาวนั้นออกไปใหพนเขตรบกวน 
ค. ยึดเครื่องวทิยุคมนาคม 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข. 



52. ผูมีอํานาจเขาไปในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะของบุคคลใดๆ เพื่อตรวจเครื่องวิทยุคมนาคม สถานีวิทยุคมนาคม หรือ
ใบอนุญาต คือ 
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม     ข. อธิบดีกรมไปรษณยีโทรเลข 
ค. รองอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข     ง. เจาพนกังานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

53. ผูรับใบอนุญาตรายใดถูกเพิกถอนหรือพักใชใบอนุญาตอาจยื่นอุทธรณตอผูใด 
ก. อุทธรณไปยังศาลภายใน 30 วัน นับแตวันที่ถูกเพกิถอนหรือพักใช 
ข. อุทธรณไปยังเจาพนักงานผูออกใบอนญุาตภายใน 30 วัน นับแตวนัที่ถูกเพิกถอนหรือพักใช 
ค. อุทธรณไปยังอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลขภายใน 30 วัน นับแตวันทีถู่กเพิกถอนหรือพักใช 
ง. อุทธรณไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมภายใน 30 วัน นับแตวันที่ถูกเพิกถอนหรือพักใช 

54. ขอใดตอไปนี้ไมใชอํานาจหนาที่ของรฐัมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ซ่ึงเปนผูออกกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม 
พ.ศ. 2498 
ก. วางระเบียบการขอและการออกใบอนุญาต ข. กําหนดวิธีการเพิกถอนและพกัใชใบอนุญาต 
ค. กําหนดคณุลักษณะของเครื่องวิทยุคมนาคมและคุณวุฒ ิสําหรับพนักงานวิทยุคมนาคม 
ง. เปนผูช้ีขาดคําอุทธรณ คําส่ัง เพิกถอนหรือพักใชใบอนุญาต ของผูเสียหายที่ฝาฝนตอบทแหง พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 

55. ในกรณีใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่ถูกตองตามกฎหมายในการ กระทําความผิด เมื่อทําการเปรียบเทียบปรับแลว ผูเปนเจาของ
เครื่องวิทยุคมนาคมมีสิทธิรองขอคืนเครื่องวิทยุคมนาคมดังกลาวไดหรือไม ถาไดใครเปนผูอนุมัติคืนเครื่องวิทยคุมนาคม 
ก. ไมไดไมวาในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
ข. ไมได เพราะวาเปนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชในการกระทําความผิดจริง 
ค. ได เพราะวาเครื่องวิทยุคมนาคมที่ถูกตองตามกฎหมาย หัวหนาฝายตรวจสอบมาตรฐานเครื่องวทิยุคมนาคมมอํีานาจในการ
คืนเครื่องวิทยคุมนาคม 
ง. ได เพราะวาเครื่องวิทยุคมนาคมที่ถูกตองตามกฎหมาย โดยอธิบดีกรมไปรษณยีโทรเลขหรือเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตที่
อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลขมอบหมายใหกระทําการแทน 

56. ผูมีอํานาจทําการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 คือ 
ก. พนักงานสอบสวน       ข. พนักงานอยัการ 
ค. เจาพนักงานผูออกใบอนญุาต      ง. ถูกทุกขอ 

57. ผูมีอํานาจแตงตั้งเจาพนกังานผูออกใบอนุญาต คือ 
ก. นายกรัฐมนตรี       ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
ค. คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุแหงชาติ    ง. ผิดทุกขอ 

58. ผูมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคณุลักษณะของเครื่องวิทยุคมนาคมและคณุวุฒิสําหรับพนกังานวิทยุคมนาคม คือ 
ก. นายกรัฐมนตรี       ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
ค. เจาพนักงานผูออกใบอนญุาต      ง. อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข 



59. ผูยื่นคําขอเปนพนักงานวทิยุคมนาคมประจําสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเลน ตองเปนผู 
ก. ไดรับอนุมตัิจากรัฐมนตรเีปนพิเศษชัว่คราว 
ข. ไดรับอนุมตัิจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต 
ค. ไดรับอนุมตัิจากอธิบดีกรมไปรษณยีโทรเลข 
ง. ไดรับประกาศนียบัตรพนกังานวิทยุคมนาคมประจําสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเลนซึ่งกรมไปรษณียโทรเลขออกให หรือ
ประกาศนยีบตัรซึ่งกรมไปรษณยีโทรเลขเทยีบเทา 

60. ระวางโทษฐานทําซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต คือ 
ก. ปรับไมเกินหาพันบาทหรือจําคุกไมเกนิสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
ข. ปรับไมเกินหนึ่งหมืน่บาทหรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
ค. ปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรอืจําคุกไมเกนิสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
ง. ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

61. ระวางโทษฐานมีซ่ึงเครือ่งวิทยุคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต คือ 
ก. ปรับไมเกินหาพันบาทหรือจําคุกไมเกนิสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
ข. ปรับไมเกินหนึ่งหมืน่บาทหรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
ค. ปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรอืจําคุกไมเกนิสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
ง. ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

62. ระวางโทษฐานกระทําหนาที่พนกังานวิทยุคมนาคมประจําสถานีวิทยุคมนาคมในเรือหรือสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเลนโดย
ไมไดรับอนุญาต คือ 
ก. ปรับไมเกินหาพันบาทหรือจําคุกไมเกนิสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
ข. ปรับไมเกินหนึ่งหมืน่บาทหรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
ค. ปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรอืจําคุกไมเกนิสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
ง. ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

63. ระวางโทษฐานใชความถี่คล่ืนไมถูกตองตามขอบังคับวิทยุคมนาคม หรือตามเงื่อนไขการตั้งสถานี คือ 
ก. ปรับไมเกินหาพันบาทหรือจําคุกไมเกนิสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
ข. ปรับไมเกินหนึ่งหมืน่บาทหรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
ค. ปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรอืจําคุกไมเกนิสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
ง. ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

64. ระวางโทษฐานดกัรับไวใชประโยชนหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงขาววิทยุคมนาคมที่มิไดมุงหมายเพื่อประโยชน
สาธารณะหรือที่อาจกอใหเกดิความเสียหายแกประเทศชาติ คือ 
ก. ปรับไมเกินหาพันบาทหรือจําคุกไมเกนิสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
ข. ปรับไมเกินหนึ่งหมืน่บาทหรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา 



ค. ปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรอืจําคุกไมเกนิสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
ง. ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

65. ขอใดมีโทษปรับไมเกนิ ส่ีหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกนิ สองป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
ก. มีความผิดฐานสง หรือจัดใหสงขอความใด ๆ โดยวิทยคุมนาคม อันตนรูวาเปนเท็จ 
ข. มีความผิดฐานดําเนนิวิทยคุมนาคมไมเปนไปตามที่ระบุไวในใบอนญุาต 
ค. มีความผิดฐานใชความถีว่ทิยุไมเปนไปตามที่อธิบดีกรมไปรษณยีโทรเลลขกําหนด 
ง. มีความผิดฐานจงใจใหเกิดการรบกวนหรอืขัดขวางตอการวิทยุคมนาคม 

66. นายแดงไดรับใบอนุญาตใหซอมแซมเครื่องวิทยุคมนาคมและรับจังนายดําทําการขยายยานความถี่วิทยุ(เปด แบนด) ดังนัน้ 
ทั้งนายแดงและนายดําจะมีความผิดอยางไร 
ก. นายแดง มีความผดิฐานทาํเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต 
ข. นายแดง ไมมีความผิดเพราะมีใบอนุญาตซอมแซมสามารถดําเนินการขยายแบนดได สวนนายดาํไมมีความผิดเพราะไมไดทาํ
เอง 
ค. นายดํามีความผิดฐานเปนผูใชใหผูอ่ืนทาํความผิดตองรับโทษเทากับนายแดง และไดรับโทษตาม ม. 6 แหง พ.ร.บ. วิทยุ
คมนาคม พ.ศ. 2498 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา ม. 84 
ง. ขอ ก. และขอ ค. ถูกตอง 

67. นายนก ชอบขาย ไดซ้ือโทรศัพทมือถือตอจากเพื่อนโดยทราบวา เครื่องโทรศัพทมือถือดังกลาวไดมกีารจูนเบอรของคนอื่น 
และไดนําไปใชจนถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกมุตัวมาทําการเปรียบเทียบปรบัที่กรมไปรษณียโทรเลข นายนกฯ จะมีความผิดใน
ขอหาใด 
ก. ขอหามีและใชซ่ึงเครื่องวทิยุคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต 
ข. ขอหาจงใจกระทําใหเกดิการรบกวน 
ค. ขอหาทําซ่ึงเครื่องวทิยุคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ค. 

68. นายเกง กลาหาญ กระทาํใหเกิดการรบกวนและขัดขวางกิจการวิทยุคมนาคมโดยเจตนา ซ่ึงเจาพนักงานออกใบอนุญาตไดส่ัง
การใหนายเกง กลาหาญ ระงบัการกระทําและเปลี่ยนแปลงแกไข การกระทํานั้น แตนายเกง กลาหาญ ไมเลิกกระทําและ
เปลี่ยนแปลงแกไขอะไรทั้งส้ิน ถามวา นายเกง กลาหาญ มีความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตราใดและ
ตองรับโทษสถานใด ก. มีความผิดตามมาตรา 13 มีโทษปรับไมเกินสีห่มื่นบาท หรือจําคุกไมเกนิสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
ข. มีความผิดตามมาตรา 17 มีโทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
ค. มีความผิดตามมาตรา 26 มีโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
ง. มีความผิดตามมาตรา 15 มีโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

69. ตามกฎกระทรวง ฉบับที ่24 (พ.ศ. 2539) กําหนดใหเครื่องวิทยุคมนาคมใด ไดรับการยกเวนไมตองรับใบอนุญาตตั้งสถานี
วิทยุคมนาคม ในขอใดไมถูกตอง 



ก. สถานีรับสัญญาณโทรทัศน บอกรับเปนสมาชิก 
ข. สถานีรับสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียมรับชมโดยเฉพาะ 
ค. สถานีลูกขายที่ใชบริการโทรคมนาคมสาธารณะโดยใชสถานีกลางรวมกัน 
ง. ไมมีคําตอบใดถูกตอง 

70. ตามกฎกระทรวง ฉบับที ่24 (พ.ศ. 2539) กําหนดใหเครื่องรับ-สงวิทยุ ซีบี กําลังสงไมเกิน 100 mW ความถี่ใชงาน 26.965-
27.405 MHz. ไดรับการยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตประเภทใด 
ก. ทํา     ข. นําเขา     ค. ใช     ง. ถูกทุกขอ 

71. กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ใหถือวาอุปกรณของเครื่อง
วิทยุคมนาคมตามขอใดไมถือวาเปนเครื่องวิทยุคมนาคม 
ก. สายอากาศชักที่ใชกับเครือ่งรับวิทยุ AM/FM    ข. แผงวงจรทีใ่ชกับเครื่องวทิยุคมนาคม 
ค. MODULE ของเครื่องวิทยุคมนาคม     ง. สายนําสัญญาณ RG-58A/U ที่ใชกับเครือ่งวิทยุคมนาคม 

72. อุปกรณของเครื่องวิทยคุมนาคมตาม ฉบับที่ 23 เมื่อนําไปประกอบเขาหรือใชกบัเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไดรับใบอนุญาตอยู
กอนแลว อยากทราบวาอุปกรณดังกลาวจะไดรับการยกเวนการขอใบอนุญาตหรือไม 
ก. ไดรับการยกเวน       ข. ไมไดรับการยกเวน 
ค. อยูในดุลพนิิจของเจาพนกังานผูออกใบอนุญาต    ง. อยูในดุลพินิจของอธิบดกีรมไปรษณยีโทรเลข 

73. "วทิยุบังคบัสิ่งประดิษฐจําลอง กําลังสงสูงกวา 100 mW แตไมเกนิ 500 mW ความถี่วิทยุใชงาน 26.965 - 27.405 MHz." ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2536) กําหนดใหไดรับการยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตประเภทใด 
ก. ทํา     ข. นําเขา     ค. ใช     ง. มี 

74. องคกรใดตอไปนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยรวมนกัวิทยุฯ เพื่อชวยเหลือสังคมและสาธารณะประโยชนแลกเปลี่ยนความรู
ทางเทคนิคระหวางสมาชิกและพัฒนาวิชาการดานวิทยุคมนาคม การตดิตอส่ือสารของสมาชิก ไมเกี่ยวของกับธุรกิจ หรือศาสนา
และการเมือง 
ก. อ.ป.พ.ร.      ข. สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (VRA) 
ค. อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภยั    ง. สมาคมวิทยสุมัครเลนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (RAST) 

75. นักวิทยุสมัครเลนควรจะมีหลักแหงการปฏิบัติเพื่อจุดมุงหมายแหงความสามัคคีและความเรียบรอยในสังคมสวนรวม หลัก
แหงการปฏิบตัินี้ คือ 
ก. ขอบังคับ    ข. คําส่ัง     ค. ระเบียบ    ง. จรรยาบรรณ 

76. ขอใดเปนวัตถุประสงคของกิจการวิทยุสมัครเลน 
ก. สงขาวทางธุรกิจการคา               ข. เสริมสรางประโยชนตอสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ 
ค. ใชแทนบรกิารโทรศัพทสาธารณะในเขตพื้นที่หางไกล   ง. ถูกทุกขอ 



77. พนักงานวทิยุสมัครเลนแบงออกเปนกีป่ระเภท 
ก. 1 ประเภท    ข. 2 ประเภท    ค. 3 ประเภท    ง. 4 ประเภท 

78. พนักงานวทิยุสมัครเลนขั้นกลาง จะไดรับสิทธิในการใชกําลังสงของสถานีวิทยุสมคัรเลนไดเทาใด 
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 วตัต ทุกยานความถี่ที่ไดรับอนุญาตใหใชงาน 

79. ระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบรหิารความถี่วิทยแุหงชาต ิวาดวยกิจการวิทยุสมัครเลน พ.ศ. 2530 
กําหนดใหผูทีไ่ดรับประกาศนียบัตรพนกังานวิทยุสมัครเลนขั้นกลางใชความถี่วิทย ุ
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 พนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นกลางของประเทศไทยมสิีทธิในการใช
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. วาดวยกจิการวิทยุสมัครเลน 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. วาดวยกจิการวิทยุสมัครเลน 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. วาดวยกจิการวิทยุสมัครเลน 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. วาดวยกจิการวิทยุสมัครเลน 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. ความถี่วิทยุตามขอใดจะตองระมัดระวงัหรือหลีกเลี่ยงที่จะใช เพราะอาจเกดิการรบกวนสถานีทีก่ําลังใชอยูในตางประเทศได 
ก. ความถี่วิทยทุี่กําหนดใหใชสําหรับ Earth Moon Earth (EME) 



ข. ความถี่วิทยทุี่กําหนดใหใชสําหรับกิจกรรมพิเศษ 
ค. ความถี่วิทยทุี่กําหนดใหใชสําหรับภาครับและภาคสงของ REPEATER 
ง. ความถี่วิทยทุี่กําหนดใหใชสําหรับ CW 

86. เครื่องรับสงวิทยุสมัครเลนจะใชงานไดตอเมื่อ 
ก. ผานการตรวจรับรองจากกรมไปรษณยีโทรเลขกอน 
ข. มีสัญลักษณที่กรมไปรษณียโทรเลขกําหนดแสดงไวใหเห็นเดนชัด 
ค. มีลักษณะทางเทคนิคไดมาตรฐานตามขอบังคับวิทย ุ
ง. ถูกทุกขอ 

87. สถานีวิทยสุมัครเลนที่ใชความถี่อยูในยานที่กรมไปรษณยีโทรเลขประกาศกําหนดใหหนวยงานที่เกีย่วของใชในกรณีเกดิ
เหตุฉุกเฉิน จะตองดําเนินการอยางไร 
ก. หยดุการติดตอตามปกติทกุสถานี 
ข. ติดตอกันไดตามปกต ิ
ค. แปรสภาพเปนขายสื่อสารของหนวยงานที่เกี่ยวของเพือ่ใชในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินไดทันท ี
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ค. 

88. ขอใดเปนขอหามสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน 
ก. ติดตอกับสถานีวิทยุสมัครเลนในประเทศที่ไมไดรับอนุญาตใหมกีจิการวิทยุสมัครเลน 
ข. ใชรหัสลับในการติดตอส่ือสารนอกเหนอืไปจากประมวลคํายอสากลที่ใชในกิจการวิทยุสมัครเลน 
ค. รับสงขาวสารที่นอกเหนือไปจากกจิการวิทยุสมัครเลน 
ง. ถูกทุกขอ 

89. ประกาศกรมไปรษณียโทรเลข เร่ืองการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาโทษของพนักงานวิทยสุมัครเลน ลงวันที่ 29 
พฤษภาคม 2539 ไดกําหนดโทษการกระทาํในขอใด โดยการใหพนจากการเปนพนกังานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลา 3 
เดือน 
ก. ใชสัญญาณเรียกขานปลอม หรือแอบอางใชสัญญาณเรียกขานของผูอ่ืน 
ข. ยินยอมใหผูอ่ืนที่ไมมีใบอนุญาตใชสถานีวิทยุคมนาคมหรือเครื่องวิทยุคมนาคม 
ค. จงใจกระทาํใหเกิดการรบกวนตอการสื่อสารของสถานีวิทยุคมนาคมอื่น 
ง. ถูกทกุขอ 

90. ประกาศกรมไปรษณียโทรเลข เร่ืองการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาโทษของพนักงานวิทยสุมัครเลน ลงวันที่ 29 
พฤษภาคม 2539 ไดกําหนดโทษการกระทาํในขอใด โดยการใหพนจากการเปนพนกังานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลา 1 ป 
ก. ใชสัญญาณเรียกขานปลอม หรือแอบอางใชสัญญาณเรียกขานของผูอ่ืน 
ข. ยินยอมใหผูอ่ืนที่ไมมีใบอนุญาตใชสถานีวิทยุคมนาคมหรือเครื่องวิทยุคมนาคม 



ค. จงใจกระทาํใหเกิดการรบกวนตอการสื่อสารของสถานีวิทยุคมนาคมอื่น 
ง. ถูกทุกขอ 

91. ประกาศกรมไปรษณียโทรเลข เร่ืองการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาโทษของพนักงานวิทยสุมัครเลน ลงวันที่ 29 
พฤษภาคม 2539 ไดกําหนดโทษการกระทาํในขอใด จะตองถูกลงโทษดวยการตักเตอืนดวยวาจา 
ก. ใชรหัสลับในการติดตอส่ือสาร      ข. รับสงขาวสารที่นอกเหนือไปจากกจิการวิทยุสมัครเลน 
ค. ใชถอยคําหยาบคายในการติดตอส่ือสาร     ง. ติดตอกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ไมไดรับอนุญาต 

92. ประกาศกรมไปรษณียโทรเลข เร่ืองการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาโทษของพนักงานวิทยสุมัครเลน ลงวันที่ 29 
พฤษภาคม 2539 ไดกําหนดโทษการกระทาํในขอใด จะตองถูกลงโทษดวยการตักเตอืนดวยลายลักษณอักษร 
ก. ใชถอยคําไมสุภาพหรือไมเหมาะสมในการติดตอส่ือสาร 
ข. ใชสัญญาณเรียกขานปลอม หรือแอบอางใชสัญญาณเรียกขานของผูอ่ืน 
ค. แยงใชชองสัญญาณในการติดตอส่ือสารหรือใชชองสัญญาณในลักษณะยดึถือครอบครองเฉพาะกลุมคน 
ง. กระทําหนาที่พนักงานวิทยุสมัครเลนไมไดรับอนุญาต 

93. หลักเกณฑในการพิจารณาลงโทษพนกังานวิทยุสมคัรเลน กระทําผิดกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม โดยผูกระทําความผิดเคย
ไดรับใบอนุญาตมาแลว แตใบอนุญาตหมดอายุและถูกจับกุมดําเนนิคดี ภายหลังยื่นขอใบอนุญาตใหม เพื่อแทนใบอนุญาตฉบับ
เดิมที่หมดอายลุงนั้น ผูกระทาํผิดดังกลาวจะถูกพิจารณาลงโทษสถานใด 
ก. ใหพนจากการเปนพนกังานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลาไมเกิน 6 เดือน 
ข. ใหพนจากการเปนพนกังานวิทยุสมัครเลนถาวร 
ค. ใหพนจากการเปนพนกังานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลาไมเกิน 3 เดือน ง. ใหพนจากการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลน
ช่ัวคราว เปนเวลาไมเกนิ 1 ป 

94. ในกรณีทีพ่นักงานวิทยสุมัครเลนกระทําผิดดวยการจางวานรับสงขาวสารไปยังบุคคลที่สาม ผูกระทําผิดดังกลาวจะถูก
พิจารณาลงโทษสถานใด 
ก. ตักเตือนดวยวาจา 
ข. ตักเตือนดวยลายลักษณอักษร 
ค. ใหพนจากการเปนพนกังานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลาไมเกิน 6 เดือน 
ง. ใหพนจากการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลาไมเกิน 1 ป 

95. การกําหนดโทษของพนกังานวิทยุสมคัรเลนโดยใหพนจากการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลา 6 เดือน ไดแก
โทษตามขอใด 
ก. ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต 
ข. ใชสัญญาณเรียกขานปลอม 
ค. ใชรหัสลับในการติดตอส่ือสาร 
ง. แอบอางใชสัญญาณเรียกขานของผูอ่ืน 



96. ในกรณีทีพ่นักงานวิทยสุมัครเลนกระทําผิดดวยการตั้งสถานีวิทยคุมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต นอกจากจะมีความผิดตาม 
พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 แลว และยังจะถกูพิจารณาลงโทษสถานใดอีกดวย 
ก. ตักเตือนดวยลายลักษณอักษร 
ข. ใหพนจากการเปนพนกังานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลาไมเกิน 6 เดือน 
ค. ใหพนจากการเปนพนกังานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลาไมเกิน 1 ป 
ง. ใหพนจากการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลาไมเกิน 2 ป 

97. บทลงโทษพนักงานวิทยสุมัครเลนตามระเบียบกรมไปรษณียโทรเลขวาดวยการขยายขายวิทยุสมัครเลนทั่วประเทศ พ.ศ. 
2532 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2532 ขอ 28 กําหนดไววา "เมื่อตรวจพบแจงชดัวานกัวิทยุสมัครเลนผูใดฝาฝนกฎระเบยีบขอบังคับ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิทยุสมัครเลน" กรมไปรษณียโทรเลขจะดําเนินการลงโทษไดกี่กรณี 
ก. 2 กรณี    ข. 3 กรณี    ค. 4 กรณี    ง. 5 กรณ ี

98. การกําหนดโทษของพนกังานวิทยุสมคัรเลนโดยใหพนจากการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลาไมเกิน 1 ป 
ไดแกโทษตามขอใด 
ก. ติดตอกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ไมไดรับอนุญาต 
ข. แอบอางใชสัญญาณเรียกขานของผูอ่ืน 
ค. ใชรหัสลับในการติดตอส่ือสาร 
ง. การรับสงขาวสารอันมีเนือ้หาละเมิดตอกฎหมาย 

99. โทษของการกระทําหนาที่พนักงานวิทยุสมัครเลนโดยไมไดรับอนญุาต ที่พนักงานวิทยุสมัครเลนผูนั้นจะไดรับคือ ก. 
ตักเตือนดวยวาจา 
ข. ตักเตือนดวยลายลักษณอักษร 
ค. ใหพนจากการเปนพนกังานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลาไมเกิน 6 เดือน 
ง. ใหพนจากการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลาไมเกิน 1 ป 

100. โทษของการยินยอมใหผูอ่ืนที่ไมมีใบอนุญาตใชสถานีวิทยุคมนาคมหรือเครื่องวิทยุคมนาคม ที่พนักงานวิทยุสมัครเลนผู
นั้นจะไดรับคอืขอใด 
ก. ตักเตือนดวยวาจา 
ข. ตักเตือนดวยลายลักษณอักษร 
ค. ใหพนจากการเปนพนกังานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลาไมเกิน 6 เดือน 
ง. ใหพนจากการเปนพนักงานวิทยุสมัครเลนชั่วคราว เปนเวลาไมเกิน 1 ป 
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