เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.
เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อสภาพการณ์ทางเทคโนโลยี ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ และเพื่อให้มาตรฐานทางเทคนิคของประเทศมีความสอดคล้องกับข้อกําหนดของสากลมากขึ้น
อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงในภาพรวม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๐) (๒๔) และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ดังมีรายละเอียด
ตามมาตรฐานเลขที่ กสทช. มส. ๓๐๐๑ – ๒๕๖๐ แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กสทช. มส.
มส ๓๐๐๑-๒๕๖๐

มาตรฐานทางเทคนิค
เครื่องสงวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็
เอฟ ม.

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2271 0151-60 เว็บไซต www.nbtc.go.th

1. ขอบขาย
มาตรฐานทางเทคนิ ค นี้ กํ า หนดลั ก ษณะทางเทคนิ ค ขั้ น ต่ํ า ของเครื่ อ งสงวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
ระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM)
2. ความถี่วิทยุใช*งาน
กําหนดใหGความถี่วิทยุใชGงานของเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ตGองเปIนไปตามแผนความถี่ วิ ทยุ
กิ จการกระจายเสี ยงระบบ เอฟ.เอ็ ม. หรื อตามที่ คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทั ศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด
3. มาตรฐานทางเทคนิค
3.1 มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง (Transmitter Standard)
3.1.1 กําลังสงที่กําหนด (Rated Output Power)
นิยาม
กําลังสงที่กําหนด หมายถึง กําลังคลื่นพาห (Carrier Power) ของเครื่องสงที่ตGองสงไปยัง
ขั้วตอสายอากาศ
ขีดจํากัด
กําลังคลื่นพาหที่วัดไดGจากการทดสอบจะตGองมีคาไมเกิน ± 0.5 dB ของกําลังสงที่กําหนด
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 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
3.1.2 การแพรแปลกปลอม (Conducted Spurious Emission)
นิยาม
การแพรแปลกปลอม หมายถึ ง การแพรที่ ขั้ ว ตอสายอากาศที่ ค วามถี่ วิ ท ยุ ใ ดๆ ที่ อ ยู
นอกเหนือแถบความถี่ที่จําเปIน (Necessary Bandwidth) และหมายความรวมถึงการแพร
ฮารมอนิก (Harmonic Emission) การแพรพาราซิติก (Parasitic Emission) ผลจากการ
มอดู เ ลตระหวางกั น (Intermodulation
Product) และผลจากการแปลงความถี่
(Frequency Conversion Product) แตไมรวมถึงการแพรนอกแถบ (Out-of-band
Emission)
ขีดจํากัด
กําลังของการแพรแปลกปลอมตGองต่ํากวาคากําลังคลื่นพาห (Carrier Power) ในขณะที่ไมมี
การมอดูเลต อยางนGอยที่สุดตามสูตรคํานวณที่กําหนด ดังนี้
46 + 10 log P หรือ 70 dBc โดยใหGเลือกใชGคาที่ต่ํากวา
โดยที่ P หมายถึง กําลังสงที่กําหนด

2

วิธีการทดสอบ
วิธีการทดสอบตGองเปIนไปตาม Recommendation ITU-R SM.329-12 (09/2012):
Unwanted emissions in the spurious domain หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
3.1.3 การแพรนอกแถบ (Out-of-band Emission)
นิยาม
การแพรนอกแถบ หมายถึง การแพรที่ขั้วตอสายอากาศที่ความถี่วิทยุใด ๆ ที่อยูนอกเหนือแถบ
ความถี่ที่จําเปIน (Necessary Bandwidth) ในขณะที่มีการมอดูเลตความถี่เสียงตามที่กําหนด
โดยไมรวมถึงการแพรแปลกปลอม (Spurious Emission)
ขีดจํากัด
การแพรนอกแถบตGองอยูภายในขอบเขตที่กําหนดตามตารางที่ 1 และที่แสดงไวGในรูปที่ 1
ตารางที่ 1 ขอบเขตการแพรนอกแถบ
ระยะหางจากความถี่คลื่นพาห/ (kHz)
ระดับกําลัง (dBc)
- 500
- 85
- 300
- 85
- 200
- 80
- 100
0
100
0
200
- 80
300
- 85
500
- 85

รูปที่ 1 ขอบเขตการแพรนอกแถบ
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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 วิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
3.1.4 คาผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error)
นิยาม
คาผิ ด พลาดทางความถี่ หมายถึ ง คาแตกตางระหวางความถี่ ค ลื่ น พาหในขณะที่ ไ มมี
การมอดูเลตกับความถี่ที่ระบุ (Nominal Frequency) ของภาคเครื่องสง
ขีดจํากัด
คาผิดพลาดทางความถี่ตGองไมเกิน ± 2 กิโลเฮิรตซ (kHz) ของความถี่คลื่นพาหในขณะที่ไมมี
การมอดูเลต
วิธีการทดสอบ
วิธีการทดสอบตGองเปIนไปตาม ETS 300 384 (1995-01): Radio broadcasting systems;
Very High Frequency (VHF), frequency modulated, sound broadcasting
transmitters หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
3.1.5 คาเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation)
นิยาม
คาเบี่ ยงเบนทางความถี่ หมายถึ ง คาแตกตางที่ มากที่ สุ ดระหวางความถี่ ขณะใดขณะหนึ่ ง
(Instantaneous Frequency) เมื่ อมี การมอดู เลต กั บความถี่ คลื่ นพาหในขณะที่ ไมมี
การมอดูเลต
ขีดจํากัด
คาเบี่ยงเบนทางความถี่ตGองไมเกิน ± 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 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
3.2 มาตรฐานทางเทคนิคดGานความปลอดภัยทางไฟฟvา (Electrical Safety Requirements)
มาตรฐานทางเทคนิคดGานความปลอดภัยทางไฟฟvาของเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงเปIนไปตามที่กําหนด
ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังตอไปนี้
3.2.1 IEC 60950-1:
Information technology equipment - Safety – Part 1: General
Requirements หรือ ฉบับ (Version) ที่ใหมกวา
3.2.2 มอก. 1561 – 2556: บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ – ความปลอดภัย เลม 1 คุณลักษณะที่
ตGองการทั่วไป หรือ ฉบับ (Version) ที่ใหมกวา
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3.3 มาตรฐานทางเทคนิคดGานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชGเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง
(Radiation Exposure Requirements)
การใชGงานเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงและการตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงตGองสอดคลGองกับขGอกําหนด
ของมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชGเครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้งหลักเกณฑ
และมาตรการกํ ากั บดู แลความปลอดภั ย ตอสุ ขภาพของมนุ ษยจากการใชG เครื่ องวิ ทยุ คมนาคมที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด
4. การแสดงความสอดคล*องตามมาตรฐานทางเทคนิค
4.1 เครื่องสงวิทยุกระจายเสียงตGองแสดงความสอดคลGองตามมาตรฐานนี้ โดยถือเปIนเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุ ป กรณประเภท ก ตามที่ กํ า หนดไวG ใ นประกาศ คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิ จ การโทรทั ศนและกิ จ การโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่ อ ง การตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐาน
เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมและอุ ป กรณในกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น พ.ศ. 2556
ทั้ งนี้ การแสดงความสอดคลG องมาตรฐานทางเทคนิ คดG า นความปลอดภั ยตอสุ ขภาพของมนุ ษย
จากการใชG เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมตาม 3.3 ใหG ร ายงานผลตาม “แบบรายงานระดั บ การแผคลื่ น
แมเหล็กไฟฟvาของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.” ตามภาคผนวก แนบทGายมาตรฐาน
ทางเทคนิคนี้
4.2 เครื่องสงวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุกระจายเสียงของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น
ของรัฐ หรือผูGไดGรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากหนวยงานดังกลาวที่ไดGรับจัดสรรคลื่นความถี่
หรือใชGคลื่นความถี่ซึ่งใชGงานอยูในวันที่มาตรฐานทางเทคนิคนี้มีผลใชGบังคับ ตGองแสดงความสอดคลGอง
ตามมาตรฐานทางเทคนิ คตาม 3.1 และ 3.2 โดยใหG ใชG หลั กการรั บรองตนเองของผูG ประกอบการ
(SDoC) ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ เรื่ อง การตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานเครื่ องวิ ทยุ คมนาคมและอุ ป กรณในกิ จ การ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2556 และใหGแสดงความสอดคลGองตามมาตรฐานเทคนิค
ดGานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชGเครื่องวิทยุคมนาคมตาม 3.3 โดยใหGรายงานผล
ตาม “แบบรายงานระดับการแผคลื่ นแมเหล็กไฟฟvาของสถานีวิ ทยุ กระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ ม.”
ตามภาคผนวก แนบทGายมาตรฐานทางเทคนิคนี้
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ภาคผนวก
แบบรายงานระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟBาของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม
แบบรายงานนี้เปIนรายงานระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟvาที่ระดับสูงจากพื้นประมาณ ๑.๕ เมตร ในรัศมี ๓๐๐ เมตร
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ซึ่งเปIนคาที่ไดGจาก
การวัด
การคํานวณโดยใชGแบบจําลอง
๑.
รายละเอียดหนวยงาน
บริษัท/หนวยงาน :
ที่อยู :
โทรศัพท :
โทรสาร :
E-mail :
๒.
รายละเอียดใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
เลขที่ใบอนุญาต/เลขที่หนังสืออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (ถGามี)
เลขที่ใบอนุญาต/เลขที่หนังสืออนุญาตใช*เครื่องวิทยุคมนาคม (ถGามี)
๓.
รายละเอียดที่ตั้งสายอากาศ
ที่อยู :
หมูที่
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
ละติจูด (องศา ทศนิยม ๖ ตําแหนง)
ลองจิจูด (องศา ทศนิยม ๖ ตําแหนง)
๔.
รายละเอียดของเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง
ตราอักษร (ยี่ห*อ)
รุน
๕.
รายละเอียดของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ความถี่วิทยุ
กําลังสงของเครื่องสง
อัตราขยายสายอากาศ
ความสูงสายอากาศจากพื้นดิน
(MHz)
วิทยุกระจายเสียง (วัตต/)
(dBd)
(เมตร)
๖.

ระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟBา
ระยะหางจากเสาที่ตั้งสายอากาศ
(เมตร)
๕-๕๐
๕๑-๑๐๐
๑๐๑-๒๐๐
๒๐๑-๓๐๐
ระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟBาสูงสุด

ระยะที่วัด หรือ ระยะที่คํานวณ
ระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟBาสูงสุด
(เมตร)
( เปอร/เซ็นต/เทียบกับคา 2 W/m2)
๕
๕๑
๑๐๑
๒๐๑
๕
วันที่วัด/คํานวณ
ลงชื่อผู*วัด/คํานวณ
ผู*มีอํานาจลงนาม
ตําแหนง
วันที่รายงาน
หมายเหตุ ขีดจํากัดระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟvาที่ กสทช. กําหนด เปIนไปตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพ
ของมนุษยจากการใชGเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งมีคาไมเกิน 2 W/m2
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