ภาคผนวก ๒
แนบทายระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
วาดวยกิจการวิทยุสมัครเลน พ.ศ.๒๕๕๐
หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นกลาง
ขอ ๑ ภาคทฤษฎี สําหรับการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นกลาง
วิชาที่ ๑ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับวิทยุสมัครเลน
๑. สิทธิที่ไดรับอนุญาตของพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นกลาง ในแงของยานความถี่
ลักษณะหรือประเภทของการสง (CLASS OF EMISSION) และขนาดกําลังสง
๒. ลักษณะการใชงานสถานีที่ไดรับอนุญาตและบุคคลที่สามารถใชสถานีได
รวมทั้งเงื่อนไขและขอหามตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๓. ความรูเกี่ยวกับขอบังคับวิทยุระหวางประเทศ สวนที่เกี่ยวกับกิจการวิทยุ
สมัครเลน
๔. การสื่อสารเพื่อแจงขาวฉุกเฉิน
วิชาที่ ๒ การติดตอสื่อสารของนักวิทยุสมัครเลน
(๑) วัตถุประสงคของประมวลรหัส Q (Q code) และความหมายของประมวลรหัส
ที่ควรรูเพิ่มขึ้นในขั้นกลาง ไดแก QRM, QRQ, QRS, QRV, QSD, QSM, QSZ, QTR, และ QSX
(๒) คํายอและคําเฉพาะที่ควรรูเพิ่มขึ้นสําหรับขั้นกลาง ไดแก MONITOR, OUT,
BREAKER, OM และ RY
(๓) หลักปฏิบัติ และมารยาทในการเรียกขาน และในการติดตอสื่อสารในยาน HF
วิชาที่ ๓ ทฤษฏีตาง ๆ สําหรับนักวิทยุสมัครเลน
๑. ทฤษฏีไฟฟา
๑.๑ พลังงาน (Energy) และหนวยของพลังงาน (กิโลวัตต-ชั่วโมง)
๑.๒ ความหมาย และหนวยของคาบเวลา ความสัมพันธของคาบเวลา และในการ
ติดตอสื่อสารในยาน HF
๑.๓ หนาที่ของวงจรเลือกความถี่ (TUNED CIRCUIT) HIGH-PASS FILTER, LOWPASS FILTER และ BANDPASS FILTER
๑.๔ วงจรปด และวงจรเปด (CLOSE CIRCUIT AND OPEN CIRCUIT)
๑.๕ ความถี่วิทยุ (RADIO FREQUENCY) ความถี่เสียง (AUDIO FREQUENCY)
๑.๖ การแบงคากระแสและคาแรงดัน

-๒๑.๗ การคํานวณวงจรกระแสสลับ
๑.๘ คา RMS ของกระแสรูป Sine
๒. สวนประกอบของวงจรไฟฟา และอีเลคทรอนิกส
๒.๑ ความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติ การตัด และประโยชนในการนําไปใชงานของ ผลึก
ควอตซ
๒.๒ ความสัมพันธของกําลังไฟฟา ของหมอแปลงไฟฟา (กําลังไฟฟาขาเขาเปน
ผลรวมของกําลังไฟฟาขาออกกับกําลังไฟฟาสูญเสียภายในหมอแปลง)
๒.๓ สวนประกอบหลักของมิเตอรแบบเข็ม
๒.๔ ความรูเกี่ยวกับหลอดสูญญากาศ ดังนี้ องคประกอบหลักคือ ไสหลอด แคโถด
กริด และเพลต กระแส และทิศทางการไหลของกระแสสมมุติในวงจร เพลต แคโถด ขั้วไฟฟา ของเพลต
เทียบกับแคโถด และกริดเทียบกับแคโถดของหลอดชนิดไตรโอด ประโยชนในการนําไปใชงานที่สําคัญเชน
ใชขยายสัญญาณ
๒.๕ ความรูเกี่ยวกับไดโอด ดังนี้ ทําจากสารกึ่งตัวนํา ทิศทางการไหลของกระแส
สมมุติการเรียกชื่อขั้วทั้งสองวา แอโนด และแคโถด ประโยชน ที่สําคัญคือ ใชเปน ตัวเรียงกระแส
(RECTIFIER) ในแหลงจายไฟตรงและขอจํากัดในการใชงานที่สําคัญ คือการทนกระแสสูงสุด และการทน
แรงดันยอนกลับสูงสุด (PIV)
๒.๖ ความรูเกี่ยวกับทรานซิสเตอร ดังนี้ ทําจากสารกึ่งตัวนํา การเรียกชื่อขั้วทั้งสามวา
อีมิตเตอร เบส และ คอลเลคเตอร ทิศทางการไหลของกระแสสมมุติในวงจร การไบแอส ประโยชนในการ
นําไปใชงาน เชน การขยายสัญญาณ
๓. หลักการทํางานของเครื่องรับ-สงวิทยุ
๓.๑ คํายอลักษณะหรือประเภทของการสง (CLASS OF EMISSION) ที่เกี่ยวของวามี
ความหมายอยางไร ไดแก N0N, A1A, A2S, J3E, R3E, H3E, F1B, F2A, F2D, F3E
๓.๒ ความหมายของคํ าว าข าวสาร (SIGNAL INFORMATION) MODULATING
SIGNAL สัญญาณคลื่นพาห (CARRIER) สัญญาณคลื่นที่ถูกผสมแลว (MODULATED CARRIER)
การผสมคลื่นหลัก ๆ ในแงวิธีการผสมคลื่นและวิธีการทําใหได SIGNAL INFORMATION กับคืนมา
ทางดานรับ และรูจักองคประกอบของสัญญาณ วิธีการผสมคลื่นที่ควรรูคือ CW, AM, SSB, FM และPM
ความรูเกี่ยวกับรหัสตัวอักษรของ RTTY ที่มีอยู 3 ชนิด คือ BAUDOT, AMTOR และ ASCII ความแตกตาง
เบื้องตนระหวางรหัสทั้งสาม

-๓๓.๓ ความหมายของคําที่เกี่ยวของกับการผสมคลื่น คือ ความกวางแถบคลื่ น
(BANDWIDTH) การเบี่ยงเบนทางความถี่ (FREQUENCY DEVIATION) เปอรเซนตมอดูเลชั่นและ
ความหมายของคําที่พบบอย ๆ สําหรับนักวิทยุสมัครเลนในการรับ-สงวิทยุ SSB และ CW คือ LINEARITY,
OVERMODULATION และ KEY CLICK
๓.๔ หลักการทํางานของเครื่องสงวิทยุ และเครื่องรับวิทยุสามารถอธิบายการทํางาน
ตามแผนผังตอไปนี้ได
๑) เครื่องรับวิทยุแบบ ซูเปอรเฮเทอโรดายน
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๕) การตออุปกรณ RTTY
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เครื่องรับ - สงวิทยุ

หรือเปนอุปกรณ RTTY สมบูรณแบบ (COPUTER RTTY TERMINAL)
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๖) การตอ Packet Radio
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เครื่องรับ - สงวิทยุ

-๕๓.๕ คุณสมบัติของเครื่องรับ-สงวิทยุที่ดี (เฉพาะคําที่เกี่ยวของกับชนิดของการผสมคลื่น
ที่เพิ่มขึ้นในขั้นกลาง) ไดแกความกวางแถบคลื่น (BANDWIDTH) เสถียรภาพทางความถี่ (FREQUENCY
STABILITY) ในสวนของผลที่มีตอการับ-สงวิทยุแบบ SSB และ CW และ SPURIOUS EMISSION ซึ่งเกิด
จากเครื่องสงวิทยุ
๔. สายอากาศ และสายนําสัญญาณ
๔.๑ คุณสมบัติของสายอากาศไดแก RADIATION ANGLE, RADIATION PATTERN,
DIRECTIVITY MAIN LOBE, MINOR LOBE, FRONT TO BACK RATIO, POLARIZATION, CURRENT
VOLTAGE DISTRIBUTION ในสายอากาศแบบไดโพลและ กราวดเพลน
๔.๒ ผลที่เกิดจาก GROUND EFFECT ตอ RADIATION PATTERN
๔.๓ การเปลี่ยนแปลง POLARIZATION เนื่องจากการเดินทางของคลื่นวิทยุ สัญญาณ
รบกวนที่ เ กิ ด จากมนุ ษ ย (จากเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ท างไฟฟ า ต า ง ๆ) มั ก เป น แบบ VERTICAL
POLARIZATION สัญญาณรบกวนจะมีขนาดมากขึ้นในยานความถี่ต่ําเทียบกับยานความถี่สูง
๔.๔ รูปแบบการแพรกระจายคลื่น และโครงสรางของสายอากาศแบบ TRAP
DIPOLE, LONG WIRE, FOLDED DEPILE และ E/4 GROUND PLANE
๔.๕ การใช MATCHING NETWORK และANTENNA TUNING UNIT ชวยในการ
MATCHING
๔.๖ วิธี MATCHING สายอากาศที่สําคัญ คือ GAMMA MATCH และ ¶ -MATCH
สาเหตุที่ตองมีการทํา MATCHING ประโยชนของบาลัน 4 :1 รวมทั้ง QUARTER-WAVE TRANSFORMER
๕. การแพรกระจายคลื่น
๕.๑ ลักษณะคุณสมบัติ และผลกระทบตอการสื่อสารในยานความถี่ HF ของ
บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟยร ชั้นD, E, F1, และ F2 โดยทราบถึงองคประกอบที่มีผลตอการแพรกระจาย
คลื่นวิทยุการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของชั้นบรรยากาศตามวันและเวลา ความหมายของคําตอไปนี้
ATMOSPHERE,MAXIMUM USABLE FREQUENCY, CRITICAL FREQUENCY, CRITICAL ANGLE
๕.๒ ลักษณะการเดินทางของคลื่นวิทยุในยานความถี่ HF ในรูปของคลื่นฟา และ
SKIP ZONE
๕.๓ การเปลี่ ย นแปลงของชั้ น บรรยากาศไอโอโนสเฟย ร ประจํา วั น และการ
เปลี่ยนแปลงอยางเฉียบพลัน อิทธิพลของจุดดับในดวงอาทิตยตอ ชั้นบรรยากาศ และผลกระทบตอการ
สื่อสาร GEOMAGNETIC DISTURBANCE และผลกระทบตอการสื่อสาร

-๖๕.๔ ลักษณะการเดินทางของคลื่นวิทยุแบบ TROPOSPHERIC BENDING และ
DUCTING
วิชาที่ ๔ หลักปฏิบัติของนักวิทยุสมัครเลน
๑. หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
๑.๑ หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสายอากาศในยานความถี่ HF
ซึ่งมีแรงดันไฟฟาในบางจุดสูงจนกอใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานได อันตรายจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มี
ความเขมสูง และความถี่สูง จะกอใหเกิดอันตรายตอเนื้อเยื่อของรางกายได และหลักปฏิบัติเพื่อลดหรือ
ปองกันอันตรายดังกลาว
๑.๒ หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องสงวิทยุที่มีกําลังสง
สูงโดยเฉพาะที่ใชหลอดสูญญากาศทําหนาที่ขยายกําลังสัญญาณความถี่วิทยุในภาคขยายกําลังภาคสุดทาย
๒. วัตถุประสงคของ TWO-TONE TEST ในดานการตรวจสอบ LINEARITY ของภาค RF
POWER AMPLIFIR
๓. หนาที่ของอุปกรณประกอบตอไปนี้ RF LINEAR POWER AMPLIFIER, KEY,
ELECTRONIC KEY
๔. ประโยชนของ LINE FILTER, TVI FILTER ในแงของการปองกันการรบกวนจาก
คลื่นวิทยุ ปรากฎการณที่ทําใหเกิดการรบกวนตอผูอื่น เนื่องจากเครื่องสงวิทยุ เชน การรบกวนตอเครื่องรับ
วิทยุโทรทัศน (TVI) หลักปฏิบัติในการลดหรือแกไขการรบกวนตาง ๆ
ขอ ๒ ภาคปฏิบัติ สําหรับการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นกลาง
การสง สงดวยคันเคาะรหัสมอรเปนภาษาอังกฤษ จํานวนคําที่ใชในการทดสอบ ๔๐ คํา
ระยะเวลาในการทดสอบ ๕ นาที (ความเร็วที่ใชในการสง ๘ คําตอนาที) จํานวนครั้งสูงสุดที่แกไขได ๕ คํา
และจํานวนครั้งสูงสุดที่ผิดภายหลังจากแกไข ๔ คํา
สงดวยคันเคาะรหัสมอรสเปนตัวเลข จํานวนคําที่ใชในการทดสอบ ๑๒ กลุม
ระยะเวลาในการทดสอบ ๑.๕ นาที (ความเร็วในการสง ๘ กลุมคําตอนาที) จํานวนครั้งสูงสุดที่แกไขได ๓
กลุม และภายหลังจากการแกไขแลวตองไมมีคําผิด
การรับ รับดวยหูรหัสมอรเปนภาษาอังกฤษ จํานวนคําที่ใชในการทดสอบ ๔๐ คํา ระยะเวลา
ในการทดสอบ ๕ นาที (ความเร็วในการรับ ๘ คําตอนาที) จํานวนครั้งสูงสุดที่ผิดได ๕ คํา

-๗รับดวยหูรหัสมอรเปนตัวเลข จํานวนคําที่ใชในการทดสอบ ๑๒ กลุม ระยะเวลาใน
การทดสอบ ๑.๕ นาที (ความเร็วในการทดสอบ ๑๒ กลุมคําตอนาที) จํานวนครั้งสูงสุดที่ผิดได ๓ กลุม (ตาม
ตาราง)
การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นกลาง
จํานวนคําที่ใช ระยะเวลา
ชนิด
การสง
การรับ
ในการทดสอบ ในการทดสอบ
จํานวนครั้ง
จํานวนครั้ง
จํานวนครั้ง
สูงสุดที่ผิด
สูงสุดที่แกไข
ภายหลังจาก สูงสุดที่ผิดได
ได
แกไข
ภาษาอังกฤษ
๔๐ คํา
๕ นาที
๕ คํา
๔ คํา
๕ คํา
ตัวเลข
๑๒ กลุม
๑.๕ นาที
๓ กลุม
๓ กลุม
ขอ ๓ คุณสมบัติ
๓.๑ มีสัญชาติไทย
๓.๒ มีอายุไมต่ํากวา ๑๕ ปบริบูรณ ในวันที่ยื่นสมัครอบรมและสอบ
๓.๓ ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร ซึ่งตองหามตามระเบียบของมหาเถรสมาคม
๓.๔ ผูที่ประสงคจะไดรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นกลาง จะตอง
ไดรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นตนกอน
ขอ ๔ เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะไดรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นกลางจะตองเปนผูสอบไดตามหลักสูตร
ดังนี้
๔.๑ สอบไดคะแนนรวมในภาคทฤษฏีไมต่ํากวารอยละ ๖๐ และ
๔.๒ สอบผานตามเกณฑที่กําหนดไวในภาคปฏิบัติ
…………………………………………

ภาคผนวก ๓
แนบทายระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
วาดวยกิจการวิทยุสมัครเลน พ.ศ. ๒๕๕๐
การอนุญาตใหตั้งสถานีวทิ ยุสมัครเลนควบคุมขาย
ขอ ๑ การตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายวิทยุสมัครเลนทั่วประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อ
๑.๑ สงเสริมกิจการวิทยุสมัครเลนใหประชาชนไดสนใจและใชประโยชน ในดาน
การศึกษา คนควา และทดลองเกี่ยวกับวิชาการสื่อสารอยางกวางขวางแพรหลายยิ่งขึ้น
๑.๒ สนับสนุนกิจการวิทยุสมัครเลนใหทําประโยชนใหสังคมและชวยเหลือทาง
ราชการ
๑.๓ ใชเปนขายสํารองในยามฉุกเฉินหรือภัยพิบัติประเภทตาง ๆ
๑.๔ ฝกฝนพนักงานวิทยุสํารองไวใชยามฉุกเฉิน
๑.๕ สรางสัมพันธภาพอันดีงามกับนักวิทยุสมัครเลนนานาชาติ และสรางชื่อเสียงของ
ประเทศไทยใหเปนที่รูจักในวงการวิทยุสมัครเลนระหวางประเทศ
ขอ ๒ การขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย ตองกระทําโดยคณะบุคคลจํานวน
ไมนอยกวา ๒๐ คน ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่นั้นไมนอยกวา ๖ เดือน และไดรับประกาศนียบัตรพนักงาน
วิทยุสมัครเลนขั้นตน
ขอ ๓ ใหทําการยื่นขออนุญาตตอคณะกรรมการ ในนามสมาคมซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ที่ยื่นขอ
และมีผูยื่นขอซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒ เปนสมาชิกสมาคมนั้น
ขอ ๔ กลุมผูขอจะตองแนบหลักฐานประกอบการขออนุญาตขยายขายวิทยุสมัครเลน
ทั่วประเทศ ดังนี้
๔.๑ บัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกใหของกลุมผูขอ
๔.๒ สําเนาทะเบียนบานของกลุมผูขอ
๔.๓ สําเนาใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นตนของกลุมผูขอ
๔.๔ แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายและเสาอากาศ
๔.๕ รายการเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณประจําสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย
๔.๖ แผนปฏิบัติงานของสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย
๔.๗ หลักฐานการจดทะเบียนสมาคม
๔.๘ ในกรณีพื้นที่ตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายอยูในพื้นที่จังหวัดที่มีสนามบิน
พาณิชยหรือพื้นที่ใกลเคียง ตองมีหนังสืออนุญาตใหตั้งเสาอากาศไดหรือหนังสือรับรองวาเสาอากาศตั้งอยู
นอกเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศจากหนวยงานที่รับผิดชอบ

-๒ขอ ๕ ใหกลุมผูขอยื่นแสดงความจํานงโดยตรงมายังสํานักงาน
ขอ ๖ เมื่อไดรับคํารองขอตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย สํานักงานจะดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของหลักฐานที่แนบมา หากไมถูกตองครบถวนสํานักงานจะแจงใหแกไข
เพิ่มเติมจนกวาจะมีหลักฐานสมบูรณ
ขอ ๗ เมื่อไดรับแจงการอนุญาตในหลักการแลว จะตองดําเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุ
สมัครเลนควบคุมขาย ซึ่งมีอุปกรณตาง ๆ และมีคุณลักษณะทางเทคนิคตามที่ระบุในระเบียบนี้ ภายใน
ระยะเวลาไมเกิน ๖ เดือน ถาภายในระยะเวลาดังกลาวไมอาจจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณและสิ่ง
ประกอบที่กําหนดไดครบถวน คณะกรรมการจะเพิกถอนการอนุญาตทันที
ขอ ๘ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายไดแลวเสร็จภายในระยะเวลา 6
เดือน ใหแจงสํานักงานเพื่อสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบสถานีตอไป
ขอ ๙ หากสํานักงานตรวจสอบแลวพบวา สถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายดําเนินการ
โดยถูกตอง ก็จะพิจารณาออกใบอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย และกําหนดสัญญาณเรียก
ขานประจําสถานีใหตอไป หากผลการตรวจสอบปรากฏวาไมถูกตอง กลุมผูขอตองแกไขใหถูกตองภายใน
ระยะเวลา ๓ เดือน นับจากวันตรวจสอบ หากไมสามารถแกไขใหสมบูรณไดคณะกรรมการจะยกเลิกการ
อนุญาต
ขอ ๑๐ กอนการเปดสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย สํานักงานจะจัดอบรมใหความรูตอ
กลุมผูขอใช เพื่อใหเขาใจระเบียบปฏิบัติ และระเบียบคณะกรรมการที่เกี่ยวของโดยใชระยะเวลาที่เหมาะสม
ขอ ๑๑ เมื่อคณะกรรมการอนุญาตใหขยายขายวิทยุสมัครเลนไปยังพื้นที่ที่ขอขยายขายอยาง
สมบูรณแลว สํานักงานจะประกาศอนุญาตใหพนักงานวิทยุสมัครเลนในพื้นที่นั้นใชขายวิทยุสมัครเลนใน
พื้นที่นั้น ๆ ไดโดยมีสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการทําหนาที่ควบคุมการใช
ขายวิทยุสมัครเลน พรอมกันนั้นสํานักงานจะแจงเรื่องการอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย
ดังกลาวใหบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในพื้นที่ทราบดังนี้
๑๑.๑ ผูวาราชการจังหวัด
๑๑.๒ ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยทหาร
๑๑.๓ ผูบังคับการตํารวจภูธรประจําจังหวัด
๑๑.๔ ชมรมหรือสมาคมวิทยุสมัครเลน
ขอ ๑๒ คณะกรรมการจะอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายไดจังหวัดละ ๑
สถานี และรับรองใหเปนสถานีแมขายหลักประจําจังหวัด และหากมีการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ควบคุมขายมากกวาจังหวัดละ ๑ แหง ใหคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสมเปนกรณีไป

-๓ขอ ๑๓ สถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายอยางนอยจะตองมี
๑๓.๑ เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชความถี่ยานวิทยุสมัครเลน ๑๔๔ - ๑๔๖ MHz กําลังสง
ไมเกิน ๖๐ วัตต อยางนอย จํานวน ๑ เครื่อง
๑๓.๒ สายอากาศที่ติดตั้งกับเสาอากาศหรือสิ่งปลูกสรางที่มั่นคงและปลอดภัย จํานวน
๑ ตน และในกรณีพื้นที่ตั้งสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายอยูในพื้นที่จังหวัดที่มีสนามบินพาณิชยหรือพื้นที่
ใกลเคียง เสาอากาศจะมีความสูงไดไมเกินกวาความสูงที่หนวยงานที่รับผิดชอบกําหนด
๑๓.๓ พนักงานวิทยุสมัครเลนประจําสถานีซึ่งเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุ
สมัครเลนจํานวนที่เหมาะสมและตองดําเนินการเปดสถานีโดยมีระยะเวลาปฏิบัติการอยางนอยวันละ ๓
ชั่วโมง ทั้งนี้ ตองประกาศใหพนักงานวิทยุสมัครเลนในพื้นที่ทราบดวย
ขอ ๑๔ สถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายมีหนาที่ ดังนี้
๑๔.๑ ควบคุมดูแลและแนะนําการใชเครื่องวิทยุคมนาคมใหเปนไปตามกฎหมาย
๑๔.๒ เฝาฟงและรายงานการใชความถี่ในยานวิทยุสมัครเลนตามที่คณะกรรมการกําหนด
๑๔.๓ เปนสถานีแมขายหรือเปนสถานีประสานงานกิจกรรมและแจงขาวสารที่สําคัญ
หรือประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวของกับกิจการวิทยุสมัครเลนใหนักวิทยุสมัครเลนทราบ
๑๔.๔ ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๑๕ สถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย จะตองติดตอใหบริการกับนักวิทยุสมัครเลนทุก
คนที่อยูในพื้นที่โดยเทาเทียมกัน
---------------------------------

