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โดยที่เป็นการสมควรก าหนดมาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับส าหรับ
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ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๑๐)  และ  (๒๔)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
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จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนีใ้ห้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก าหนดเกา้สิบวนันบัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 
ในประกาศนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับส าหรับกิจการโทรทัศน์
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จะต้องปฏิบัติตามที่ก าหนด  ดังนี้ 
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ทางเทคนิคแบบสมัครใจ   

(๒) เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ก าหนดให้เป็นมาตรฐาน
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1. ขอบข่าย  

มำตรฐำนทำงเทคนิคนี้ ระบุลักษณะพึงประสงค์ทำงเทคนิคของอุปกรณ์ขยำยสัญญำณภำครับส ำหรับ
กิจกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ซึ่งใช้ในภำครับสัญญำณ ทั้งกำรใช้งำนทั่วไปและงำน
ระบบกระจำยสัญญำณโทรทัศน์ภำยในอำคำร โดยอำศัยควำมถี่วิทยุบนย่ำนควำมถี่สูงยิ่ง (Ultra 
High Frequency: UHF) ควำมถี่วิทยุ 470 – 790 MHz ทั้งนี้  ไม่รวมถึงอุปกรณ์ขยำยสัญญำณ
ภำครับซึ่งอำศัยไฟเลี้ยงจำกเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

2.  มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถี่ (Radio Frequency Requirements) 

2.1  ตัวเลขแสดงสัญญาณรบกวน (Noise Figure) 

 นิยาม แฟกเตอร์กำรรบกวน (Noise factor: F) หมำยถึง กำรลดทอนคุณภำพของ
อัตรำส่วนของสัญญำณต่อสัญญำณรบกวน (Signal-to-noise ratio) จำกผลของสัญญำณรบกวนซึ่ง
ก ำเนิดจำกอุปกรณข์ยำยสัญญำณ 

 
(1) 

  

 โดยที่  =  ก ำลังของสัญญำณขำเข้ำ 
    =  ก ำลังของสัญญำณขำออก 
    =  ก ำลังของสัญญำณรบกวนขำเข้ำ (สัญญำณรบกวนควำมร้อน   
    (thermal noise) ที่อุณหภูมิ 290 K) 
    =  ก ำลังของสัญญำณรบกวนขำออก 

 ตัวเลขแสดงสัญญำณรบกวน (Noise Figure: NF) หมำยถึง แฟกเตอร์กำรรบกวนซึ่งแปลง
ให้อยู่ในหน่วยเดซิเบล (dB) 

 (2) 

 โดยตัวเลขแสดงสัญญำณรบกวนก ำหนดขึ้นจำกอุณหภูมิของกำรรบกวน (290 K) บนแถบ
กว้ำงของคลื่นควำมถี่ท่ีก ำหนด 

 ขีดจ ากัด  ตัวเลขแสดงสัญญำณรบกวนสูงสุด (Maximum Noise Figure) ต้องเป็น
ดังต่อไปนี้  
 

ล าดับ อัตราขยายตามที่ผู้ผลิตแจ้งไว้ ตัวเลขแสดงสัญญาณรบกวนสูงสุด 
1 ไม่เกิน 20 dB ต้องไม่เกิน 4 dB 
2 มำกกว่ำ 20 dB แต่ไม่เกิน 30 dB ต้องไม่เกิน 7 dB 
3 มำกกว่ำ 30 dB ต้องไม่เกิน 10 dB 

2.2  การอินเตอร์มอดูเลตของอุปกรณ์ขยายสัญญาณ (Amplifier Intermodulation)
 นิยาม  ควำมผิด เพ้ี ยนจำกกำร อิน เตอร์มอดู เลตของสัญญำณ  (Intermodulation 
Distortion) หมำยถึง ควำมผิดเพ้ียนแบบไม่เชิงเส้นอันเกิดจำกกำรมีสัญญำณขำออกบนควำมถ่ีซึ่งมำ
จำกผลรวมหรือผลต่ำงของควำมถี่มูลฐำน (Fundamentals) และควำมถี่ฮำร์โมนิกส์ (Harmonics) 
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ของสัญญำณขำเข้ำ ทั้งนี้ ควำมเป็นเชิงเส้นของอุปกรณ์ขยำยสัญญำณก ำหนดขึ้นจำกจุดตัดอันดับ
สำม (Third order intercept) ซึ่งวัดจำกสัญญำณทดสอบสองสัญญำณ หำกป้อนสัญญำณท่ีต้องกำร
บนควำมถี่ F1 และ F2 ณ ขั้วต่อขำเข้ำของอุปกรณ์ขยำยสัญญำณจะปรำกฏควำมไม่เป็นเชิงเส้น
ออกมำในลักษณะของสัญญำณที่ไม่ต้องกำรจำกกำรอินเตอร์มอดูเลตของสัญญำณอันดับสำม (Third 
order intermodulation) ณ ขั้วต่อขำออกของอุปกรณ์ขยำยสัญญำณ โดยมีควำมถี่เป็น 2F1-F2 
และ 2F2-F1 

 จุดตัดอันดับสำมของสัญญำณขำเข้ำ (Third-order input intercept: TOIinput) มำจำก
จุดตัดซึ่งระดับสัญญำณขำเข้ำแต่ละชุดของคลื่นควำมถี่แบบต่อเนื่อง (Continuous Wave: CW) 
สร้ำงระดับของสัญญำณขำออกที่เท่ำกันทั้งสัญญำณที่ต้องกำรและสัญญำณที่ไม่ต้องกำรจำกกำร
อินเตอร์มอดูเลตของสัญญำณอันดับสำม ณ ขั้วต่อขำออกของอุปกรณ์ขยำยสัญญำณ จุดดังกล่ำวไม่
สำมำรถเกิดขึ้นได้จริงเนื่องจำกอุปกรณ์ขยำยสัญญำณจะถึงจุดอ่ิมตัวก่อนจะเกิดเหตุกำรณ์นี้ขึ้น แต่
จะเป็นประโยชน์ในกำรคำดกำรณ์ระดับของควำมผิดเพ้ียนจำกกำรอินเตอร์มอดูเลตของสัญญำณ ณ 
ระดับของสัญญำณขำเข้ำที่ก ำหนด 

 ขีดจ ากัด ค่ำจุดตัดอันดับสำมของสัญญำณขำเข้ำ (TOIinput) จะต้องมีค่ำไม่ต่ ำกว่ำ -4 dBm 
  

2.3 การสูญเสียเนื่องจากการย้อนกลับ (Return Loss) 

 นิยาม กำรสูญเสียเนื่องจำกกำรย้อนกลับ (Return Loss: RL)  มำจำกผลกำรวัดกำรลดทอน
ของสัญญำณสะท้อน (Reflected signal: Pref) เมื่อเทียบกับสัญญำณตกกระทบ (Incident signal: 
Pinc) ซึ่งเป็นผลจำกกำรต่ออุปกรณ์ขยำยสัญญำณเข้ำกับระบบซึ่งมีอิมพีแดนซ์เป็น Z0 โดยสัญญำณ
สะท้อนนั้นเกิดขึ้นจำกกำรไม่เข้ำกัน (Mismatch) ระหว่ำงอิมพีแดนซ์ของระบบและอิมพีแดนซ์ของ
ขั้วต่อของอุปกรณ์ขยำยสัญญำณ 

 
(3) 

 
(4) 

 

 โดยที่    คือ ก ำลังของสัญญำณซึ่งถูกสะท้อนโดยอุปกรณ์ซ่ึงท ำงำนในลักษณะ 
    เชิงเส้น 

     คือ ก ำลังของสัญญำณตกกระทบของอุปกรณ์ซ่ึงท ำงำนในลักษณะ 
    เชิงเส้น 
     คือ ค่ำอิมพีแดนซ์ของอุปกรณ์ขยำยสัญญำณ 

     คือ ค่ำอิมพีแดนซ์ของระบบซึ่งมีค่ำเป็น 75 โอห์ม 
 

 ดังนั้นกำรสูญเสียเนื่องจำกกำรย้อนกลับจึงเป็นกำรวัดกำรไม่เข้ำกันระหว่ำงอิมพีแดนซ์ของ
อุปกรณ์ขยำยสัญญำณ (ท้ังขำเข้ำและขำออก) และอิมพีแดนซ์ของระบบ 
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 ขีดจ ากัด กำรสูญเสียเนื่องจำกกำรย้อนกลับ ณ ขั้วต่อของสัญญำณขำเข้ำต้องมีค่ำมำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ 8 dB และกำรสูญเสียเนื่องจำกกำรย้อนกลับ ณ ขั้วต่อของสัญญำณขำออกต้องมีค่ำ
มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 8 dB  
 

2.4  วิธีการทดสอบ 

 วิธีกำรทดสอบมำตรฐำนทำงเทคนิคด้ำนคลื่นควำมถี่ต้องเป็นดังนี้ 
 

ล าดับ ข้อก าหนด 
ความถี่ทดสอบ 

(MHz) 
วิธีการทดสอบ 

1 
ตั ว เล ข แ ส ด งสั ญ ญ ำ ณ
รบกวน 474  490  506  522  

538  554  570  586  
602  618  634  650  
666  682  698  714  
730  746  762  778 

ต้องเป็นไปตำม ETSI EN 303 354 
หรือวิธีกำรทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่ำ 

2 
กำรอินเตอร์มอดูเลตของ
อุปกรณ์ขยำยสัญญำณ 

3 
กำรสูญเสียเนื่องจำกกำร
ย้อนกลับ 

 

3.  มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements) 

มำตรฐำนทำงเทคนิคด้ำนควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำของอุปกรณ์ขยำยสัญญำณภำครับส ำหรับกิจกำร
โทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำน มอก. 1195 – 2536 
หรือฉบับปัจจุบัน  

4. การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค 

อุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ให้แสดงความ
สอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคนี้ โดยถือเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ข ตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ทั้งนี้ ในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังมาตรฐานทางเทคนิคนี้ใช้บังคับ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล อนุโลมให้
สามารถยอมรับรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบภายในประเทศได้ โดยจะต้องเป็น
ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานจากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ว่ามีความสามารถตามข้อก าหนดในมาตรฐาน มอก. 17025 หรือได้รับการรับรองระบบงานจาก
หน่วยรับรองระบบงานที่มีความสามารถของต่างประเทศ ว่ามีความสามารถตามข้อก าหนดใน
มาตรฐาน  ISO/IEC 17025:2017 หรือฉบับปัจจุบัน ในสาขาการทดสอบอย่างน้อย 2 สาขา 
ดังต่อไปนี้ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาโทรคมนาคม  
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5.  เอกสารอ้างอิง 

[1] ETSI EN 303 354 V1.1.1 (2 0 1 7 -0 3 )  :  Amplifiers and active antennas for TV 
broadcast reception in domestic premises; Harmonised Standard covering the 
essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU 

[2] มอก. 1195 – 2536 : เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ประธาน ส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย 

[3] มอก. 17025 : ข้อก าหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 

[4] ISO/IEC 17025: 2017 - General requirements for the competence of testing and 
calibration laboratories 

 
_____________________ 


