เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๒ ง

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า
โดยที่เป็นการสมควรก่าหนดมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
ก่าลังส่งต่่า เพื่อให้มีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบกิจการที่เปลี่ยนแปลงไป ป้องกันการรบกวน
การใช้คลื่นความถี่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และเพื่อให้มาตรฐานทางเทคนิคของประเทศมีความสอดคล้องกับ
ข้อก่าหนดของสากลมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงในภาพรวม
อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๐) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก่ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ค่ า สั่ ง อื่น ใดในส่ วนที่ไ ด้ก่ าหนดไว้แ ล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กสทช. มส. ๓๐๐๕ - ๒๕๖๔ ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ท่าหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

มาตรฐานทางเทคนิค
กสทช. มส. 300๕ – 2564

เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า

สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
โทร. 0 2670 8888 เว็บไซต์: www.nbtc.go.th
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1. ขอบข่าย
มาตรฐานทางเทคนิ คนี้ ก่าหนดลักษณะทางเทคนิคขั้นต่่าของเครื่องส่ งวิทยุ กระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
(FM) ก่าลังส่งต่่า ของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า
2. ความถี่วิทยุใช้งาน
ก่าหนดให้ ความถี่วิทยุ ใช้งานของเครื่ องส่ งวิทยุกระจายเสี ยงระบบเอฟเอ็ม ก่าลั งส่ งต่่า ต้องเป็นไปตาม
แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า
3. มาตรฐานทางเทคนิค
3.1 มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง (Transmitter Standard)
3.1.1 ก่าลังส่งที่ก่าหนด (Rated Output Power)
นิยาม
ก่าลั งส่ งที่ก่าหนด หมายถึง ก่าลั งคลื่ นพาห์ (Carrier Power) ของเครื่องส่ ง ที่ต้ องส่ ง ไปยั ง
ขั้วต่อสายอากาศ
ขีดจ่ากัด
ก่าลังคลื่นพาห์ที่วัดได้จากการทดสอบจะต้องมีค่าความผิดพลาดไม่เกิน ± 0.5 dB ของก่าลังส่ง
ที่ก่าหนด
โดยก่าลังส่งที่ก่าหนดของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงต้องไม่เกิน 50 วัตต์
วิธีการทดสอบ
วิธีการทดสอบต้องเป็ นไปตาม 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 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
3.1.2 การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission)
นิยาม
การแพร่แปลกปลอม หมายถึง การแพร่ที่ขั้วต่อสายอากาศที่ความถี่วิทยุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือ
แถบความถี่ที่จ่าเป็น (Necessary Bandwidth) และหมายความรวมถึงการแพร่ฮาร์มอนิก
(Harmonic Emission) การแพร่ พ าราซิ ติ ก (Parasitic Emission) ผลจากการมอดู เ ลต
ระหว่ า งกั น (Intermodulation Product) และผลจากการแปลงความถี่ (Frequency
Conversion Product) แต่ไม่รวมถึงการแพร่นอกแถบ (Out-of-band Emission)
ขีดจ่ากัด
ก่าลังของการแพร่แปลกปลอมต้องต่่ากว่าค่าก่าลังคลื่นพาห์ (Carrier Power) ในขณะที่ไม่มี
การมอดูเลต อย่างน้อยที่สุดตามสูตรค่านวณที่ก่าหนด ดังนี้
46 + 10 log P หรือ 70 dBc โดยให้เลือกใช้ค่าที่ต่ากว่า
โดยที่ P หมายถึง ก่าลังส่งที่ก่าหนด
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วิธีการทดสอบ
วิ ธี ก ารทดสอบต้ อ งเป็ น ไปตาม Recommendation ITU-R SM.329-12 (09/2012):
Unwanted emissions in the spurious domain หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
3.1.3 การแพร่นอกแถบ (Out-of-band Emission)
นิยาม
การแพร่นอกแถบ หมายถึง การแพร่ที่ขั้วต่อสายอากาศที่ความถี่วิทยุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือแถบ
ความถี่ที่จ่าเป็น (Necessary Bandwidth) ในขณะที่มีการมอดูเลตความถี่เสียงตามที่ก่าหนด
โดยไม่รวมถึงการแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission)
ขีดจ่ากัด
การแพร่นอกแถบต้องอยู่ภายในขอบเขตที่ก่าหนดตามตารางที่ 1 และที่แสดงไว้ในรูปที่ 1
ตารางที่ 1 ขอบเขตการแพร่นอกแถบ
ระยะห่างจากความถี่คลื่นพาห์ (kHz)
ระดับก่าลัง (dBc)
- 500
- 85
- 300
- 85
- 200
- 80
- 100
0
100
0
200
- 80
300
- 85
500
- 85
0

(dBc)

-20
-40
-60
-80
-100
-120

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

(kHz)

รูปที่ 1 ขอบเขตการแพร่นอกแถบ
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วิธีการทดสอบ
วิธีการทดสอบต้องเป็ นไปตาม 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 วิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
3.1.4 ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error)
นิยาม
ค่ า ผิ ด พลาดทางความถี่ หมายถึ ง ค่ า แตกต่ า งระหว่ า งความถี่ ค ลื่ น พาห์ ใ นขณะที่ ไ ม่ มี
การมอดูเลตกับความถี่ที่ระบุ (Nominal Frequency) ของภาคเครื่องส่ง
ขีดจ่ากัด
ค่าผิดพลาดทางความถี่ต้องไม่เกิน ± 2 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) ของความถี่คลื่นพาห์ในขณะที่ไม่มี
การมอดูเลต
วิธีการทดสอบ
วิ ธี การทดสอบต้ องเป็ น ไปตาม ETS 300 384 (1995-01): Radio broadcasting systems;
Very High Frequency ( VHF) , frequency modulated, sound broadcasting
transmitters หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
3.1.5 ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation)
นิยาม
ค่าเบี่ ยงเบนทางความถี่ หมายถึง ค่าแตกต่างที่มากที่สุ ดระหว่างความถี่ ขณะใดขณะหนึ่ ง
(Instantaneous Frequency) เมื่ อ มี ก ารมอดู เ ลต กั บ ความถี่ ค ลื่ น พาห์ ใ นขณะที่ ไ ม่ มี
การมอดูเลต
ขีดจ่ากัด
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ต้องไม่เกิน ± 75 กิโลเฮิรตซ์ (kHz)
วิธีการทดสอบ
วิธีการทดสอบต้องเป็ นไปตาม 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 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
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3.2 มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements)
มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงเป็นไปตามที่ก่าหนด
ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังต่อไปนี้
3.2.1 IEC 60950-1:
Information technology equipment - Safety – Part 1: General
Requirements หรือ ฉบับ (Version) ที่ใหม่กว่า
3.2.2 มอก. 1561 – 2556: บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ – ความปลอดภัย เล่ม 1 คุณลักษณะที่
ต้องการทั่วไป หรือ ฉบับ (Version) ที่ใหม่กว่า
ทั้งนี้ ให้การใช้งานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติ
ตามข้อก่าหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements)
3.3 มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
(Radiation Exposure Requirements)
การใช้งานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและการตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงต้องสอดคล้องกับข้อก่าหนด
ของมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้งหลักเกณฑ์
และมาตรการก่ากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ กสทช.
ก่าหนด
4. การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
4.1 การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคข้อ 3.1 สามารถท่าได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้
4.1.1 แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานนี้ โดยถื อเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก
ตามที่ก่าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิ จการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556
4.1.2 แสดงความสอดคล้ องตามมาตรฐานนี้ โดยต้องได้รับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิ คจาก
ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้ลงทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบกับส่านักงาน กสทช. ทั้งนี้ ต้องยื่น
รายงานผลการทดสอบต่อส่านักงาน กสทช. ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือช่องทางอื่นที่
ส่านักงาน กสทช. ก่าหนด ภายในระยะเวลาที่ส่านักงาน กสทช. ก่าหนดของทุกปี
4.2 การใช้งานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและการตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ต้องแสดงความสอดคล้องตาม
มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมข้อ 3.3 ให้
รายงานผลตาม “แบบรายงานระดับการแผ่ คลื่ นแม่เหล็ กไฟฟ้ าของสถานีวิทยุกระจายเสี ยงระบบ
เอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า” ตามภาคผนวก ท้ายมาตรฐานทางเทคนิคนี้ โดยยื่นเป็นหนังสือต่อส่ านักงาน
กสทช. ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือช่องทางอื่นที่ส่านักงาน กสทช. ก่าหนด ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี โดยให้ได้รับการยกเว้นการยื่นแบบรายงานส่าหรับปีแรกของการได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้ คลื่ นความถี่ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า
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ภาคผนวก
แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า

สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
โทร. 0 2670 8888 เว็บไซต์: www.nbtc.go.th

ภาคผนวก
แบบ ทส. 3005-2564

แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานี
วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า

หน้า 1 จาก 1
เลขที่รายงาน _______________

แบบรายงานนี้เป็นรายงานระยะทีค่ วรอยู่ห่างจากสายอากาศส่าหรับบุคคลทั่วไป ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
รูปแบบการจ่าลองตาม ITU-T Recommendation K.70
1. รายละเอียดผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง
ชื่อผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
2. รายละเอียดใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
เลขที่ใบอนุญาต/เลขที่หนังสืออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
เลขที่ใบอนุญาต/เลขที่หนังสืออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
3. รายละเอียดของสถานีวิทยุกระจายเสียง

ความถี่วิทยุ (MHz)

อัตราขยายสายอากาศ
(dBd)

ก่าลังส่งของเครื่อง (วัตต์)

ความสูงสายอากาศจาก
พื้นดิน (เมตร)

4. ระยะที่ควรอยู่ห่างจากสายอากาศส่าหรับบุคคลทั่วไป ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย

มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ขีดจ่ากัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้า1
ความถี่
Equivalent plane wave
E-field strength
H-field strength
power density (W/m2)
(V/m)
(A/m)
10 MHz – 400 MHz
28
0.073
2
ผู้รายงาน2
วันทีร่ ายงาน
1
2
3

ลงชื่อ………………………………………………….
(
)
/
/

ผู้รับใบอนุญาต3
วันที่

ควรอยู่ห่างจากสายอากาศ
อย่างน้อย (เมตร)

ลงชื่อ
(

)
/

/

ขีดจ่ากัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้
เครื่องวิทยุคมนาคม
ผู้รายงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่เทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ผู้รับใบอนุญาต หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส่าหรับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า หรือผู้ได้รับมอบอ่านาจ

กสทช. มส.3005-2564
ส่านักงาน กสทช. 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2670 8888 www.nbtc.go.th

