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1. ขอบข�าย  
มาตรฐานทาง เทคนิ คนี้  กํ าหนดลั กษณะทางเทคนิ ค ข้ัน ตํ่ าของเครื่ องส� งวิ ทยุ กระจายเสี ยง                    
ระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) 
 

2.  ความถ่ีวิทยุใช*งาน 
กําหนดใหGความถ่ีวิทยุใชGงานของเครื่องส�งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ตGองเปIนไปตามแผนความถ่ี วิทยุ
กิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. หรือตามท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�  
และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติประกาศกําหนด 

 
3. มาตรฐานทางเทคนิค 

3.1 มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส�งวิทยุกระจายเสียง (Transmitter Standard) 
 3.1.1 กําลังส�งท่ีกําหนด (Rated Output Power)  
  นิยาม 
  กําลังส�งท่ีกําหนด หมายถึง กําลังคลื่นพาห� (Carrier Power) ของเครื่องส�งท่ีตGองส�งไปยัง

 ข้ัวต�อสายอากาศ  
  ขีดจํากัด  
     กําลังคลื่นพาห�ท่ีวัดไดGจากการทดสอบจะตGองมีค�าไม�เกิน ± 0.5 dB ของกําลังส�งท่ีกําหนด  
     วิธีการทดสอบ  
     วิธีการทดสอบตGองเปIนไปตาม ETSI EN 302 018-1 V1.2.1 (2006-03): Electromagnetic 

   compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for 
   the Frequency Modulated (FM) sound broadcasting service; Part 1: Technical 
   characteristics and test methods หรือวิธีการทดสอบอ่ืนท่ีเทียบเท�า 

  3.1.2 การแพร�แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission)   
    นิยาม 

การแพร�แปลกปลอม หมายถึง การแพร� ท่ี ข้ัวต�อสายอากาศท่ีความถ่ีวิทยุใดๆ ท่ีอยู�
นอกเหนือแถบความถ่ีท่ีจําเปIน (Necessary Bandwidth) และหมายความรวมถึงการแพร�
ฮาร�มอนิก (Harmonic Emission) การแพร�พาราซิติก (Parasitic Emission) ผลจากการ
มอดูเลตระหว�างกัน (Intermodulation Product) และผลจากการแปลงความถ่ี 
(Frequency Conversion Product) แต�ไม�รวมถึงการแพร�นอกแถบ (Out-of-band 
Emission)  
ขีดจํากัด  
กําลังของการแพร�แปลกปลอมตGองตํ่ากว�าค�ากําลังคลื่นพาห� (Carrier Power) ในขณะท่ีไม�มี
การมอดูเลต อย�างนGอยท่ีสุดตามสูตรคํานวณท่ีกําหนด ดังนี้  

46 + 10 log P หรือ 70 dBc โดยใหGเลือกใชGค�าท่ีต่ํากว�า 
 โดยท่ี  P หมายถึง กําลังส�งท่ีกําหนด 
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วิธีการทดสอบ  
วิธีการทดสอบตGองเปIนไปตาม Recommendation ITU-R SM.329-12 (09/2012): 
Unwanted emissions in the spurious domain หรือวิธีการทดสอบอ่ืนท่ีเทียบเท�า 
 

 3.1.3 การแพร�นอกแถบ (Out-of-band Emission)  
  นิยาม  
  การแพร�นอกแถบ หมายถึง การแพร�ท่ีข้ัวต�อสายอากาศท่ีความถ่ีวิทยุใด ๆ ท่ีอยู�นอกเหนือแถบ

 ความถ่ีท่ีจําเปIน (Necessary Bandwidth) ในขณะท่ีมีการมอดูเลตความถ่ีเสียงตามท่ีกําหนด 
 โดยไม�รวมถึงการแพร�แปลกปลอม (Spurious Emission) 

  ขีดจํากัด   
  การแพร�นอกแถบตGองอยู�ภายในขอบเขตท่ีกําหนดตามตารางท่ี 1 และท่ีแสดงไวGในรูปท่ี 1  
   

ตารางท่ี 1 ขอบเขตการแพร�นอกแถบ 
ระยะห�างจากความถ่ีคล่ืนพาห/ (kHz) ระดับกําลัง (dBc) 

 - 500  - 85 
 - 300  - 85 
 - 200  - 80 
 - 100  0 
 100  0 
 200  - 80 
 300  - 85 
 500  - 85 

 

                    
             รูปท่ี 1 ขอบเขตการแพร�นอกแถบ 
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  วิธีการทดสอบ   
  วิธีการทดสอบตGองเปIนไปตาม ETSI EN 302 018-1 V1.2.1 (2006-03): Electromagnetic 

 compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for 
 the Frequency Modulated (FM) sound broadcasting service; Part 1: Technical 
 characteristics and test methods หรือ วิธีการทดสอบอ่ืนท่ีเทียบเท�า 

 
 3.1.4 ค�าผิดพลาดทางความถ่ี (Frequency Error) 
  นิยาม  
  ค�าผิดพลาดทางความถ่ี หมายถึง ค�าแตกต�างระหว�างความถ่ีคลื่นพาห�ในขณะท่ีไม� มี 

 การมอดูเลตกับความถ่ีท่ีระบุ (Nominal Frequency) ของภาคเครื่องส�ง  
  ขีดจํากัด  
  ค�าผิดพลาดทางความถ่ีตGองไม�เกิน ± 2 กิโลเฮิรตซ� (kHz) ของความถ่ีคลื่นพาห�ในขณะท่ีไม�มี 

 การมอดูเลต 
  วิธีการทดสอบ   
  วิธีการทดสอบตGองเปIนไปตาม ETS 300 384 (1995-01): Radio broadcasting systems; 

 Very High Frequency (VHF), frequency modulated, sound broadcasting 
 transmitters หรือวิธีการทดสอบอ่ืนท่ีเทียบเท�า 

 
 3.1.5 ค�าเบ่ียงเบนทางความถ่ี (Frequency Deviation)   
  นิยาม 

 ค�าเบ่ียงเบนทางความถ่ี หมายถึง ค�าแตกต�างท่ีมากท่ีสุดระหว�างความถ่ีขณะใดขณะหนึ่ง 
(Instantaneous Frequency) เม่ือมีการมอดูเลต กับความถ่ีคลื่นพาห�ในขณะท่ีไม�มี 
การมอดูเลต  

  ขีดจํากัด     
  ค�าเบ่ียงเบนทางความถ่ีตGองไม�เกิน ± 75 กิโลเฮิรตซ� (kHz) 
  วิธีการทดสอบ    
  วิธีการทดสอบตGองเปIนไปตาม ETSI EN 302 018-1 V1.2.1 (2006-03): Electromagnetic 

 compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for 
 the Frequency Modulated (FM) sound broadcasting service; Part 1: Technical 
 characteristics and test methods หรือวิธีการทดสอบอ่ืนท่ีเทียบเท�า 

 
3.2 มาตรฐานทางเทคนิคดGานความปลอดภัยทางไฟฟvา (Electrical Safety Requirements) 
 มาตรฐานทางเทคนิคดGานความปลอดภัยทางไฟฟvาของเครื่องส�งวิทยุกระจายเสียงเปIนไปตามท่ีกําหนด

ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังต�อไปนี้ 
 3.2.1 IEC 60950-1: Information technology equipment - Safety – Part 1: General 

  Requirements หรือ ฉบับ (Version) ท่ีใหม�กว�า   
 3.2.2 มอก. 1561 – 2556: บริภัณฑ�เทคโนโลยีสารสนเทศ – ความปลอดภัย เล�ม 1 คุณลักษณะท่ี

  ตGองการท่ัวไป หรือ ฉบับ (Version) ท่ีใหม�กว�า  
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3.3 มาตรฐานทางเทคนิคดGานความปลอดภัยต�อสุขภาพของมนุษย�จากการใชGเครื่องส�งวิทยุกระจายเสียง 
(Radiation Exposure Requirements) 

 การใชGงานเครื่องส�งวิทยุกระจายเสียงและการต้ังสถานีวิทยุกระจายเสียงตGองสอดคลGองกับขGอกําหนด
ของมาตรฐานความปลอดภัยต�อสุขภาพของมนุษย�จากการใชGเครื่องวิทยุคมนาคม รวมท้ังหลักเกณฑ�
และมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยต�อสุขภาพของมนุษย�จากการใชGเครื่องวิทยุคมนาคมท่ี
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติประกาศกําหนด  

 
4. การแสดงความสอดคล*องตามมาตรฐานทางเทคนิค 

4.1 เครื่องส�งวิทยุกระจายเสียงตGองแสดงความสอดคลGองตามมาตรฐานนี้  โดยถือเปIนเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ�ประเภท ก ตามท่ีกําหนดไวG ในประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ�ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�  พ.ศ. 2556  
ท้ังนี้ การแสดงความสอดคลGองมาตรฐานทางเทคนิคดGานความปลอดภัยต�อสุขภาพของมนุษย� 
จากการใชGเครื่องวิทยุคมนาคมตาม 3.3 ใหGรายงานผลตาม “แบบรายงานระดับการแผ�คลื่น
แม�เหล็กไฟฟvาของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.” ตามภาคผนวก แนบทGายมาตรฐาน 
ทางเทคนิคนี้ 

4.2  เครื่องส�งวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุกระจายเสียงของส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน�วยงานอ่ืน
ของรัฐ หรือผูGไดGรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากหน�วยงานดังกล�าวท่ีไดGรับจัดสรรคลื่นความถ่ี
หรือใชGคลื่นความถ่ีซ่ึงใชGงานอยู�ในวันท่ีมาตรฐานทางเทคนิคนี้มีผลใชGบังคับ ตGองแสดงความสอดคลGอง
ตามมาตรฐานทางเทคนิคตาม 3.1 และ 3.2  โดยใหGใชGหลักการรับรองตนเองของผูGประกอบการ 
(SDoC) ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม
แห�งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ�ในกิจการ 
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน�   พ.ศ. 2556 และใหGแสดงความสอดคลGองตามมาตรฐานเทคนิค
ดGานความปลอดภัยต�อสุขภาพของมนุษย�จากการใชGเครื่องวิทยุคมนาคมตาม 3.3 โดยใหGรายงานผล 
ตาม “แบบรายงานระดับการแผ�คลื่นแม�เหล็กไฟฟvาของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.”  
ตามภาคผนวก แนบทGายมาตรฐานทางเทคนิคนี้ 
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ภาคผนวก  

แบบรายงานระดับการแผ�คลื่นแม�เหล็กไฟฟBาของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม 

แบบรายงานนี้เปIนรายงานระดบัการแผ�คลื่นแม�เหล็กไฟฟvาที่ระดับสูงจากพื้นประมาณ ๑.๕ เมตร ในรัศมี ๓๐๐ เมตร                 
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ซ่ึงเปIนค�าที่ไดGจาก     � การวัด  � การคํานวณโดยใชGแบบจําลอง  

๑. รายละเอียดหน�วยงาน 
บริษัท/หน�วยงาน :     
ที่อยู� :    
                
โทรศัพท� :                                       โทรสาร :                                        E-mail :              
๒. รายละเอียดใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 
เลขที่ใบอนุญาต/เลขที่หนงัสืออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (ถGามี)  
เลขที่ใบอนุญาต/เลขที่หนงัสืออนุญาตใช*เคร่ืองวิทยุคมนาคม (ถGามี)   
๓. รายละเอียดที่ตั้งสายอากาศ 
ที่อยู� :                หมู�ที่                                        ตําบล                               
อําเภอ                                               จังหวัด                                      รหัสไปรษณีย�                                    
ละติจูด (องศา ทศนิยม ๖ ตาํแหน�ง)                                     ลองจิจูด (องศา ทศนิยม ๖ ตําแหน�ง)                                
๔. รายละเอียดของเคร่ืองส�งวิทยุกระจายเสียง  
ตราอักษร (ย่ีห*อ)                                                      รุ�น                                                             
๕. รายละเอียดของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

ความถี่วิทยุ  
(MHz) 

กําลังส�งของเคร่ืองส�ง
วิทยุกระจายเสียง (วัตต/) 

อัตราขยายสายอากาศ  
(dBd) 

ความสูงสายอากาศจากพ้ืนดิน 
(เมตร) 

    
๖. ระดับการแผ�คลื่นแม�เหล็กไฟฟBา 

ระยะห�างจากเสาที่ตั้งสายอากาศ 
(เมตร) 

ระยะที่วัด หรือ ระยะที่คํานวณ 
(เมตร) 

ระดับการแผ�คลื่นแม�เหล็กไฟฟBาสูงสุด 
( เปอร/เซ็นต/เทียบกับค�า 2 W/m2) 

๕-๕๐ ๕  
๕๑-๑๐๐ ๕๑  

๑๐๑-๒๐๐ ๑๐๑  
๒๐๑-๓๐๐ ๒๐๑  

ระดับการแผ�คลื่นแม�เหล็กไฟฟBาสูงสุด  ๕  
วันที่วัด/คํานวณ  
ลงชื่อผู*วัด/คํานวณ  
ผู*มีอํานาจลงนาม  
ตําแหน�ง  
วันที่รายงาน  

หมายเหตุ ขีดจํากัดระดับการแผ�คลื่นแม�เหล็กไฟฟvาที่ กสทช. กําหนด เปIนไปตามประกาศ กทช. เร่ือง มาตรฐานความปลอดภัยต�อสุขภาพ
  ของมนุษย�จากการใชGเคร่ืองวิทยุคมนาคม ซ่ึงมีค�าไม�เกิน 2 W/m2 


