(ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยานความถี่วทิ ยุ VHF
(มาตรฐานเดิม: กทช. มท. 003-2548)

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
วาดวยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยานความถี่วทิ ยุ VHF

โดยที่เห็นเปนการสมควรกําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคในกิจการ
โทรคมนาคม ประกอบกับเครื่องโทรคมนาคมหรืออุปกรณที่ใชในกิจการโทรคมนาคมที่มีผลตอการใหบริการ
โทรคมนาคมตองมีมาตรฐานทางเทคนิค
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๑ (๖) และมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ
กับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกอบกับ มาตรา ๓๒
แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และมาตรา ๒๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ อันเปนพระราญบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑
และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จึงใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ วาดวยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ
เคลื่ อ นที่ ท างการบิ น ย า นความถี่ วิ ท ยุ VHF ประกาศ ณ วั น ที่ ๒๙ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และให กํ า หนด
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการ
บิน ย า นความถี่ วิ ท ยุ VHF ไว ดั ง มีร ายละเอีย ดตามมาตรฐานเลขที่ กทช มท. ๑๐๐๓ - ๒๕๕๒ แนบท า ย
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่
พลเอก
(ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์)
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
กทช มท. 1003 - 2552
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87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
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1.

ขอบขาย

ลักษณะพึงประสงคทางเทคนิคนี้ ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ําสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมใน
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (Aeronautical Mobile Service) ยานความถี่วิทยุ VHF ในชวง 117.975 – 137 MHz
ชวงหางระหวางชองสัญญาณ เทากับ 8.33 kHz หรือ 25 kHz ที่เปนสถานีภาคพื้นทางการบิน (Ground-based
aeronautical station) ชนิดประจําที่ ชนิดเคลื่อนที่ และชนิดมือถือ ซึ่งใชสําหรับการติดตอสื่อสารในลักษณะ
สัญญาณเสียง (analogue voice) โดยใชการมอดูเลตแอมพลิจูดแบบแถบขางคู (Double Sideband Amplitude
Modulation) เทานั้น ทั้งนี้ ลักษณะพึงประสงคทางเทคนิคดังกลาวไมครอบคลุมถึงการติดตอสื่อสารขอมูล VHF
Air-Ground Digital Link (VDL) และเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชระบบออฟเซตความถี่ (Frequency-offset system)

2.
2.1

ขอกําหนดภาคเครื่องสง (Transmitter)
กําลังคลื่นพาหที่กําหนด (rated carrier power)
นิยาม
กําลังคลื่นพาหที่กําหนด หมายถึง กําลังคลื่นพาห (carrier power) ของเครื่องตามที่
ผูผลิตประกาศหรือ แจงในเอกสารลั กษณะทางเทคนิคของเครื่ องวิทยุค มนาคม โดยกําลั งคลื่นพาห
หมายถึง กําลังเฉลี่ย (average power) ที่สงไปยังสายอากาศเทียม (artificial antenna) ในขณะที่ไมมี
การมอดูเลต ซึ่งคากําลังคลื่นพาหที่วัดไดจากการทดสอบจะตองมีคาไมเกิน ± 1.5 dB ของคากําลัง
คลื่นพาหที่กําหนด
ขีดจํากัด กําลังคลื่นพาหที่กําหนด (rated carrier power) ที่อนุญาตใหใชงาน จะตองมีคาไมเกินคา
ในตารางตอไปนี้
ชนิดเครื่องสง

ประจําที่
เคลื่อนที่
มือถือ
2.2

กําลังคลื่นพาห (วัตต)
(Mean power)

200
50
10

กําลังคลื่นพาห (วัตต)
(Peak Envelope Power)

800
200
40

การแพรแปลกปลอม (conducted spurious emissions)
นิยาม
การแพรแปลกปลอม หมายถึง การแพรที่ขั้วตอสายอากาศที่ความถี่วิทยุใดๆ ที่อยู
นอกเหนือแถบความถี่ที่จําเปน (necessary bandwidth) ซึ่งสามารถลดลงไดโดยไมไดทําใหการสื่อสาร
ไดรับผลกระทบ การแพรแปลกปลอมนี้รวมถึงการแพรฮารมอนิก (harmonic emission) การแพร
พาราซิติก (parasitic emission) ผลจากการมอดูเลตระหวางกัน (intermodulation product) และ
ผลจากการแปลงความถี่ (frequency conversion product) แตไมรวมถึงการแพรนอกแถบ (out-ofband emission)

ขีดจํากัด กําลังของการแพรแปลกปลอมในชวงความถี่วิทยุตั้งแต 9 kHz ถึง 3 GHz ตองต่ํากวาคา
กําลังคลื่นพาหในขณะที่ไมมีการมอดูเลตอยางนอยที่สุด 43 + 10 log P (dB) หรือ 70 dBc แลวแตวาคา
ใดจะนอยกวา โดย P คือคากําลังคลื่นพาห (mean power) มีหนวยเปนวัตต (W)
กทช. มท. 1003 – 2552
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มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
กทช. มท. 1003-2552
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2.3

คาผิดพลาดทางความถี่ (frequency error)
นิยาม
คาผิดพลาดทางความถี่ หมายถึง คาแตกตางระหวางความถี่คลื่นพาหในขณะที่ไมมีการ
มอดูเลต กับความถี่ที่ระบุ (nominal frequency) ของภาคเครื่องสง
ขีดจํากัด คาผิดพลาดทางความถี่จะตองไมเกินคาในตารางตอไปนี้
ชวงหางระหวางชองสัญญาณ (kHz)

8.33
25

2.4

คาผิดพลาดทางความถี่
(Part per million : ppm)

±1
± 20

ความลึกของการมอดูเลตสัญญาณเสียง (modulation depth: speech)
นิยาม
ความลึ ก ของการมอดู เ ลตสั ญ ญาณเสี ย ง หมายถึ ง อั ต ราส ว นของค า ผลต า งและค า
ผลบวกของแอมพลิจูดคามากที่สุดและนอยที่สุด ในหนึ่งรอบคลื่นของสัญญาณเสียงที่เขามามอดูเลต
โดยแสดงเปนเปอรเซ็นต
ขีดจํากัด ความลึกของการมอดูเลตตองมีคาไมนอยกวา 85% ที่สัญญาณเสียงทดสอบมาตรฐาน
1 kHz

2.5

ความเพี้ยนของการมอดูเลตแอมพลิจูด (AM distortion)
ความเพี้ยนของการมอดูเลตแอมพลิจูด หมายถึง อัตราสวนของคาแรงดันเฉลี่ยแบบ rms
นิยาม
ของฮารมอนิกสทั้งหมดของสัญญาณที่มอดูเลตแลว ตอคาแรงดันเฉลี่ยแบบ rms ทั้งหมด โดยแสดงเปน
เปอรเซนต
ขีดจํากัด ความเพี้ยนของการมอดูเลตแอมพลิจูดตองไมเกิน 10%
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2.6

กําลังชองประชิด (adjacent channel power)
นิยาม
กําลังชองประชิด หมายถึง สวนหนึ่งของกําลังทั้งหมด (total output power) ของภาค
เครื่องสงที่มีการมอดูเลตตามที่กําหนด ซึ่งตกอยูในแถบผาน (passband) ที่มีจุดกึ่งกลางอยูที่ความถี่
ที่ระบุ (nominal frequency) ของชองประชิดชองใดชองหนึ่ง คากําลังสงชองประชิดเปนคาผลรวมของ
กําลังเฉลี่ยที่เกิดจากการมอดูเลต เสียงฮึมและสัญญาณรบกวน (hum and noise) ของภาคเครื่องสง
ขีดจํากัด กําลังชองประชิดตองมีคาต่ํากวาคากําลังคลื่นพาหไมนอยกวา 50 dB

3.
3.1

ขอกําหนดภาคเครื่องรับ (Receiver)
ความไว (sensitivity)
นิยาม
ความไว หมายถึง ระดับสัญญาณปอนเขา (input) ต่ําสุดของภาคเครื่องรับที่ความถี่ที่ระบุ
ซึ่ง เมื่ อมี การมอดู เลตตามที่ กํา หนด จะทํ าใหเ กิด คาอัตราส วนระหว างสัญ ญาณตอ สัญ ญาณรบกวน
(SINAD) มาตรฐานที่สัญญาณขาออก (output) ของภาคเครื่องรับ
ขีดจํากัด สัญญาณปอนเขาตองมีคาไมเกิน 1 μV ที่ 12 dB SINAD เมื่อทําการทดสอบดวย
สัญญาณเสียงมาตรฐาน 1 kHz ที่ความลึกของการมอดูเลต 30%

3.2

การขจัดสัญญาณชองประชิด (adjacent channel rejection)
การขจั ด สั ญ ญาณช อ งประชิ ด หมายถึ ง ความสามารถของภาคเครื่ อ งรั บ ในการรั บ
นิยาม
สัญญาณพึงประสงคที่มีการมอดูเลตที่ความถี่ที่ระบุ โดยที่คุณภาพของสัญญาณลดลงไมเกินกําหนด
อันเนื่องมาจากมีสัญญาณไมพึงประสงคซึ่งมีความถี่ตรงกันกับความถี่ของชองประชิด ซึ่งหางออกไป
8.33 kHz หรือ 25 kHz แลวแตกรณี
ขีดจํากัด อัตราสวนการขจัดสัญญาณชองประชิด ตองมีคาไมต่ํากวา 60 dB

4. ขอกําหนดดานความปลอดภัย
4.1 ความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety)
ขอกําหนดดานความปลอดภัยทางไฟฟาของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยาน
ความถี่วิทยุ VHF ใหเปนไปตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังตอไปนี้
4.1.1 IEC 60950-1 : Information Technology Equipment-Safety-Part 1:
General Requirements
4.1.2 มอก. 1561-2548 : บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะดานความปลอดภัย:
ขอกําหนดทั่วไป
กทช. มท. 1003 – 2552
หนา 3 จาก 6

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
กทช. มท. 1003-2552
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลือ่ นทีท่ างการบิน ยานความถี่วิทยุ VHF

4.2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชเครือ่ งวิทยุคมนาคมตอสุขภาพของมนุษย(Radiation
Exposure)
การติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและการใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยาน
ความถี่วิทยุ VHF จะตองสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใช
เครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้งเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใช
เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด

5.

วิธีการทดสอบ

5.1 ภาคเครื่องสง
5.1.1 กําลังคลื่นพาหที่กําหนด (rated carrier power)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม IEC 60489-2 [1] หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
5.1.2 การแพรแปลกปลอม (conducted spurious emissions)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม IEC 60489-2, ITU-R Rec. SM. 329-10 [2] หรือวิธีการทดสอบ
อื่นที่เทียบเทา
5.1.3 คาผิดพลาดทางความถี่ (frequency error)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม IEC 60489-2 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
5.1.4 ความลึกของการมอดูเลตสัญญาณเสียง (modulation depth: speech)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม IEC 60489-2 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
5.1.5 ความเพี้ยนของการมอดูเลตแอมพลิจูด (AM distortion)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 676 [3], AZ/NZS 4583 [4] หรือวิธีการทดสอบอื่น
ที่เทียบเทา
5.1.6 กําลังชองประชิด (adjacent channel power)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม IEC 60489-2 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
5.2 ภาคเครือ่ งรับ
5.2.1 ความไว (sensitivity)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม IEC 60489-3 [5] หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
5.2.2 การขจัดสัญญาณชองประชิด (adjacent channel rejection)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม IEC 60489-3 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา

กทช. มท. 1003 – 2552

หนา 4 จาก 6

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
กทช. มท. 1003-2552
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลือ่ นทีท่ างการบิน ยานความถี่วิทยุ VHF

6. การแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยานความถี่วิทยุ VHF ใหแสดงความสอดคลอง
ตามมาตรฐาน โดยถือเปนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณประเภท ข ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ

กทช. มท. 1003 – 2552

หนา 5 จาก 6

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
กทช. มท. 1003-2552
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลือ่ นทีท่ างการบิน ยานความถี่วิทยุ VHF
เอกสารอางอิง:
[1]

IEC 60489-2: Methods or measurement for radio equipment used in the mobile services Part 2: Transmitters employing A3E, F3E or G3E emissions

[2]

ITU-R Rec. SM. 329-10: Unwanted emissions in the spurious domain

[3]

ETSI EN 300 676: ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM);
Ground-based VHF hand-held, mobile and fixed radio transmitters, receivers and
transceivers for the VHF aeronautical mobile service using amplitude modulation;
Technical characteristics and methods of measurement

[4]

AS/NZS 4583: Amplitude modulated equipment for use in the aeronautical radio service
in the frequency range 118 MHz to 137 MHz

[5]

IEC 60489-3: Methods of measurement for radio equipment used in the mobile services.
Part 3: Receivers for A3E or F3E emissions

กทช. มท. 1003 – 2552

หนา 6 จาก 6

มาตรฐานเดิม
1. ขอบขาย

ตารางเปรียบเทียบการแกไขมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
เรื่อง เครือ่ งวิทยุคมนาคมในกิจการเคลือ่ นที่ทางการบิน ยานความถี่วิทยุ VHF
(กทช. มท. 003-2548)
การมาตรฐานที่แกไข
เหตุผล

ลั ก ษณะพึ ง ประสงค ท างเทคนิ ค นี้
ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ําสําหรับเครื่องวิทยุ
ค ม น า ค ม ใ น กิ จ ก า ร เ ค ลื่ อ น ที่ ท า ง ก า ร บิ น
(Aeronautical Mobile Service) ยานความถี่วิทยุ
VHF ในชวง 117.975 – 137 MHz ชวงหาง
ระหวางชองสัญญาณ เทากับ 8.33 kHz หรือ 25
kHz ที่เปนสถานีภาคพื้นทางการบิน (Groundbased aeronautical station) ชนิดประจําที่ ชนิด
เคลื่อนที่
และชนิดมือถือ ซึ่งใชสําหรับการ
ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร ใ น ลั ก ษ ณ ะ สั ญ ญ า ณ เ สี ย ง
(analogue voice) โดยใชการมอดูเลตแอมพลิจูด
แบบแถบขางคู (Double Sideband Amplitude
Modulation) เทานั้น ทั้งนี้ ลักษณะพึงประสงค
ทางเทคนิ ค ดั ง กล า วไม ค รอบคลุ ม ถึ ง การ
ติดตอสื่อสารขอมูล VHF Air-Ground Digital
Link (VDL) และเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชระบบ
ออฟเซตความถี่ (Frequency-offset system)

ปรับปรุงขอความใหสอดคลองกับขอบขายของ
มาตรฐาน เครือ่ งวิทยุคมนาคม ในกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบิน ยานความถี่วิทยุ VHF
สําหรับการสื่อสารขอมูล VHF Air-Ground
Digital Link (VDL) ที่กําลังจัดทําขึ้นใหม

มาตรฐานเดิม
2. ขอกําหนดภาคเครื่องสง
2.1 กําลังคลื่นพาหที่กําหนด (rated carrier power)
2.2 การแพรแปลกปลอม (conducted spurious emissions)
2.3 คาผิดพลาดทางความถี่ (frequency error)
2.4 ความลึกของการมอดูเลตสัญญาณเสียง (modulation

depth: speech)
2.5 ความเพี้ยนของการมอดูเลตแอมพลิจูด (AM
distortion)

2.6 การตอบสนองความถี่เสียง (audio frequency

การมาตรฐานที่แกไข
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ความเพี้ยนของการมอดูเลตแอมพลิจูด หมายถึง
อัตราสวนของคาแรงดันรวมแบบ rms ของฮารมอ
นิกสทั้งหมดของสัญญาณที่มอดูเลตแลว ตอคา
แรงดันรวมแบบ rms ทั้งหมด โดยแสดงเปน
เปอรเซนต

อางอิงตามมาตรฐาน ETSI 300 676
“The amplitude modulation distortion is the ratio
of the total rms voltage of all the harmonics of
the modulated waveform to the total rms
voltage”

ยกเลิก

- คุณภาพของภาคเครื่องรับซึ่งไมมีผลตอการ
รบกวนการใชความถี่วิทยุของผูอื่น
- หนวยงานกํากับในหลายประเทศไมไดกําหนดหรือ
ยกเลิกการทดสอบในหัวขอนี้
- ผูบริโภคเปนผูตัดสินใจในการเลือกใช

response)

2.7 กําลังชองประชิด (adjacent channel power)
3. ขอกําหนดภาคเครื่องรับ
3.1 ความไว (sensitivity)
3.2 การตอบสนองความถี่เสียง (audio frequency

response)

เหตุผล

คงเดิม
คงเดิม
ยกเลิก

- คุณภาพของภาคเครื่องรับซึ่งไมมีผลตอการ
รบกวนการใชความถี่วิทยุของผูอื่น
- หนวยงานกํากับในหลายประเทศไมไดกําหนดหรือ
ยกเลิกการทดสอบในหัวขอนี้

มาตรฐานเดิม

การมาตรฐานที่แกไข

3.3 การขจัดสัญญาณชองประชิด (adjacent channel

คงเดิม

rejection)
3.4 การขจัดผลตอบสนองการมอดูเลตระหวางกัน
(intermodulation response rejection)

ยกเลิก

- คุณภาพของภาคเครื่องรับซึ่งไมมีผลตอการ
รบกวนการใชความถี่วิทยุของผูอื่น
- หนวยงานกํากับในหลายประเทศไมไดกําหนดหรือ
ยกเลิกการทดสอบในหัวขอนี้
- ผูบริโภคเปนผูตัดสินใจในการเลือกใช

ขอกําหนดดานความปลอดภัยทางไฟฟาของเครื่อง
วิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยาน
ความถี่วิทยุ VHF ใหเปนไปตามมาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่งดังตอไปนี้
- IEC 60950-1 : Information Technology
Equipment-Safety-Part 1: General
Requirements
- มอก. 1561-2548 : บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ
เฉพาะดานความปลอดภัย: ขอกําหนดทั่วไป
การติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและการใชงาน
ขอกําหนดดานความปลอดภัยทางไฟฟาของเครื่อง
วิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยาน
ความถี่วิทยุ VHF จะตองสอดคลองกับขอกําหนด
ของมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษย
จากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้งเกณฑและ

เพิ่มเติมขอกําหนดดานความปลอดภัย เพื่อคุมครอง
ผูบริโภค สอดคลองตามมาตรฐานที่กําหนดโดย
สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม

4. ขอกําหนดดานความปลอดภัย
4.1 ความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety
Requirements)

4.2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชเครื่องวิทยุคมนาคมตอ
สุขภาพของมนุษย (Radiation Exposure
Requirements)

เหตุผล
- ผูบริโภคเปนผูตัดสินใจในการเลือกใช

เพิ่มเติมขอความใหสอดคลองกับประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง
มาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจาก
การใชเครื่องวิทยุคมนาคม และประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัย

มาตรฐานเดิม

5.

การแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค

การมาตรฐานที่แกไข
มาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของ
มนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศ
กําหนด
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ยานความถี่วิทยุ VHF ใหแสดงความสอดคลองตาม
มาตรฐาน โดยถือเปนเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณประเภท ข ตามที่กําหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครือ่ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณ

เหตุผล
ตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุ
คมนาคม

เพิ่มเติมขอความเพื่อใหสอดคลองกับประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครือ่ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณ

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
วาดวยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยานความถี่วทิ ยุ VHF

โดยที่เห็นเปนการสมควรกําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคในกิจการ
โทรคมนาคม ประกอบกับเครื่องโทรคมนาคมหรืออุปกรณที่ใชในกิจการโทรคมนาคมที่มีผลตอการใหบริการ
โทรคมนาคมตองมีมาตรฐานทางเทคนิค
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๑ (๖) และมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ
กับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกอบกับ มาตรา ๓๒
แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และมาตรา ๒๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ อันเปนพระราญบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑
และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จึงใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ วาดวยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณอาศัยอํานาจตามมาตรา 51(6) แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรร คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2543 มาตรา 32 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.
2544 และมาตรา 29 (4) แหงพระราช บัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา
78 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติ องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2543 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจึงออกประกาศวาดวย
มาตรฐานทางเทคนิคของ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน ยานความถี่วิทยุ VHF ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหกําหนดมาตรฐานทาง
เทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยาน
ความถี่วิทยุ VHF ไว ดังมีรายละเอียดตามมาตรฐานเลขที่ กทช มท. ๑๐๐๓ - ๒๕๕๒ 003 - 2548 แนบทาย
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. 2548

พลเอก
(ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์)
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
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เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยานความถี่วิทยุ VHF

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2271 0151-60 เว็บไซต: www.ntc.or.th
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กทช. มท. 1003-2552
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลือ่ นทีท่ างการบิน ยานความถี่วิทยุ VHF

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยานความถี่วทิ ยุ VHF
1.

ขอบขาย

ลักษณะพึงประสงคทางเทคนิคนี้ ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ําสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมใน
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (Aeronautical Mobile Service) ยานความถี่วิทยุ VHF ในชวง 117.975 – 137
MHz ชวงหางระหวางชองสัญญาณ เทากับ 8.33 kHz หรือ 25 kHz ที่เปนสถานีภาคพื้นทางการบิน (Groundbased aeronautical station) ชนิดประจําที่ ชนิดเคลื่อนที่ และชนิดมือถือ ซึ่งใชสําหรับการติดตอสื่อสารใน
ลักษณะสัญญาณเสียง (analogue voice) โดยใชการมอดูเลตแอมพลิจูดแบบแถบขางคู (Double Sideband
Amplitude Modulation) เทานั้น ทั้งนี้ ลักษณะพึงประสงคทางเทคนิคดังกลาวไมครอบคลุมถึงการติดตอสื่อสาร
ในลักษณะของสัญญาณขอมูล (VHF digital link)ขอมูล VHF Air-Ground Digital Link (VDL) และเครื่องวิทยุ
คมนาคมที่ใชระบบออฟเซตความถี่ (Frequency-offset system)

2.
2.1

ขอกําหนดภาคเครื่องสง (Transmitter)
กําลังคลื่นพาหที่กําหนด (rated carrier power)
กําลังคลื่นพาหที่กําหนด หมายถึง กําลังคลื่นพาห (carrier power) ของเครื่องตามที่
นิยาม
ผูผลิตประกาศหรือ แจงในเอกสารลั กษณะทางเทคนิคของเครื่ องวิทยุค มนาคม โดยกําลั งคลื่นพาห
หมายถึง กําลังเฉลี่ย (average power) ที่สงไปยังสายอากาศเทียม (artificial antenna) ในขณะที่ไมมี
การมอดูเลต ซึ่งคากําลังคลื่นพาหที่วัดไดจากการทดสอบจะตองมีคาไมเกิน ± 1.5 dB ของคากําลัง
คลื่นพาหที่กําหนด
ขีดจํากัด กําลังคลื่นพาหที่กําหนด (rated carrier power) ที่อนุญาตใหใชงาน จะตองมีคาไมเกินคา
ในตารางตอไปนี้
ชนิดเครื่องสง

ประจําที่
เคลื่อนที่
มือถือ
2.2

กําลังคลื่นพาห (วัตต)
(Mean power)

200
50
10

กําลังคลื่นพาห (วัตต)
(Peak Envelope Power)

800
200
40

การแพรแปลกปลอม (conducted spurious emissions)
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กทช. มท. 1003-2552
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลือ่ นทีท่ างการบิน ยานความถี่วิทยุ VHF
นิยาม
การแพรแปลกปลอม หมายถึง การแพรที่ขั้วตอสายอากาศที่ความถี่วิทยุใดๆ ที่อยู
นอกเหนือแถบความถี่ที่จําเปน (necessary bandwidth) ซึ่งสามารถลดลงไดโดยไมไดทําใหการสื่อสาร
ไดรับผลกระทบ การแพรแปลกปลอมนี้รวมถึงการแพรฮารมอนิก (harmonic emission) การแพร
พาราซิติก (parasitic emission) ผลจากการมอดูเลตระหวางกัน (intermodulation product) และ
ผลจากการแปลงความถี่ (frequency conversion product) แตไมรวมถึงการแพรนอกแถบ (out-ofband emission)
ขีดจํากัด กําลังของการแพรแปลกปลอมในชวงความถี่วิทยุตั้งแต 9 kHz ถึง 3 GHz ตองต่ํากวาคา
กําลังคลื่นพาหในขณะที่ไมมีการมอดูเลตอยางนอยที่สุด 43 + 10 log P (dB) หรือ 70 dBc แลวแตวาคา
ใดจะนอยกวา โดย P คือคากําลังคลื่นพาห (mean power) มีหนวยเปนวัตต (W)
2.3

คาผิดพลาดทางความถี่ (frequency error)
นิยาม
คาผิดพลาดทางความถี่ หมายถึง คาแตกตางระหวางความถี่คลื่นพาหในขณะที่ไมมีการ
มอดูเลต กับความถี่ที่ระบุ (nominal frequency) ของภาคเครื่องสง
ขีดจํากัด คาผิดพลาดทางความถี่จะตองไมเกินคาในตารางตอไปนี้
ชวงหางระหวางชองสัญญาณ (kHz)

8.33
25
2.4

คาผิดพลาดทางความถี่
(Part per million : ppm)

±1
± 20

ความลึกของการมอดูเลตสัญญาณเสียง (modulation depth: speech)
นิยาม
ความลึ ก ของการมอดู เ ลตสั ญ ญาณเสี ย ง หมายถึ ง อั ต ราส ว นของค า ผลต า งและค า
ผลบวกของแอมพลิจูดคามากที่สุดและนอยที่สุด ในหนึ่งรอบคลื่นของสัญญาณเสียงที่เขามามอดูเลต
โดยแสดงเปนเปอรเซ็นต
ขีดจํากัด ความลึกของการมอดูเลตตองมีคาไมนอยกวา 85% ที่สัญญาณเสียงทดสอบมาตรฐาน
1 kHz

2.5

ความเพี้ยนของการมอดูเลตแอมพลิจูด (AM distortion)
นิยาม
ความเพี้ยนของการมอดูเลตแอมพลิจูด หมายถึง อัตราสวนของคาแรงดันเฉลี่ยแบบ rms
ของฮารมอนิกสทั้งหมดของสัญญาณที่มอดูเลตแลว ตอคาแรงดันเฉลี่ยแบบ rms ทั้งหมด โดยแสดงเปน
เปอรเซนต
ขีดจํากัด ความเพี้ยนของการมอดูเลตแอมพลิจูดตองไมเกิน 10%

2.6

การตอบสนองความถีเ่ สียง (audio frequency response)
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เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลือ่ นทีท่ างการบิน ยานความถี่วิทยุ VHF
นิยาม
การตอบสนองความถี่เสียง หมายถึง ความสามารถของภาคเครื่องสงที่สามารถทํางานได
โดยที่การตอบสนองความถี่ในชวงความถี่เสียงที่ระบุไมลดลงจนเกินควร
ขีดจํากัด คาความลึกของการมอดูเลตที่สูงสุดและต่ําสุดในชวงความถี่เสียงที่กําหนดตองเบี่ยงเบน
ไมเกินคาในตารางตอไปนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับคาความลึกของการมอดูเลตที่สัญญาณเสียงทดสอบ
มาตรฐาน 1 kHz

ชวงหางระหวางชองสัญญาณ
(kHz)

ชวงความถี่เสียง

คาเบี่ยงเบนที่กําหนด

8.33
25

350 Hz ~ 2.5 kHz
300 Hz ~ 3.4 kHz

+2 / -4 dB
+2 / -4 dB

2.67 กําลังชองประชิด (adjacent channel power)
กําลังชองประชิด หมายถึง สวนหนึ่งของกําลังทั้งหมด (total output power) ของภาค
นิยาม
เครื่องสงที่มีการมอดูเลตตามที่กําหนด ซึ่งตกอยูในแถบผาน (passband) ที่มีจุดกึ่งกลางอยูที่ความถี่
ที่ระบุ (nominal frequency) ของชองประชิดชองใดชองหนึ่ง คากําลังสงชองประชิดเปนคาผลรวมของ
กําลังเฉลี่ยที่เกิดจากการมอดูเลต เสียงฮึมและสัญญาณรบกวน (hum and noise) ของภาคเครื่องสง
ขีดจํากัด กําลังชองประชิดตองมีคาต่ํากวาคากําลังคลื่นพาหไมนอยกวา 50 dB

3.
3.1

ขอกําหนดภาคเครื่องรับ (Receiver)
ความไว (sensitivity)
นิยาม
ความไว หมายถึง ระดับสัญญาณปอนเขา (input) ต่ําสุดของภาคเครื่องรับที่ความถี่ที่ระบุ
ซึ่ง เมื่ อมี การมอดู เลตตามที่ กํา หนด จะทํ าใหเ กิด คาอัตราส วนระหว างสัญ ญาณตอ สัญ ญาณรบกวน
(SINAD) มาตรฐานที่สัญญาณขาออก (output) ของภาคเครื่องรับ
ขีดจํากัด สัญญาณปอนเขาตองมีคาไมเกิน 1 μV ที่ 12 dB SINAD เมื่อทําการทดสอบดวย
สัญญาณเสียงมาตรฐาน 1 kHz ที่ความลึกของการมอดูเลต 30%

3.2

การตอบสนองความถีเ่ สียง (audio frequency response)
นิยาม
การตอบสนองความถี่เสียง หมายถึง ความสามารถของภาคเครื่องรับที่สามารถทํางาน
ได โดยที่การตอบสนองความถี่ในชวงความถี่เสียงที่ระบุไมลดลงจนเกินควร
ขีดจํากัด ระดับของสัญญาณเสียงขาออกในชวงความถี่เสียงที่กําหนด ตองเบี่ยงเบนไมเกินคาใน
ตารางตอไปนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาณเสียงทดสอบมาตรฐาน 1 kHz
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ชวงหางระหวางชองสัญญาณ (kHz)

8.33
25

ชวงความถี่เสียง

350 Hz ~ 2.5 kHz
300 Hz ~ 3.4 kHz

คาเบี่ยงเบนที่กําหนด

+2 / -4 dB
+2 / -4 dB

3.23 การขจัดสัญญาณชองประชิด (adjacent channel rejection)
นิยาม
การขจั ด สั ญ ญาณช อ งประชิ ด หมายถึ ง ความสามารถของภาคเครื่ อ งรั บ ในการรั บ
สัญญาณพึงประสงคที่มีการมอดูเลตที่ความถี่ที่ระบุ โดยที่คุณภาพของสัญญาณลดลงไมเกินกําหนด
อันเนื่องมาจากมีสัญญาณไมพึงประสงคซึ่งมีความถี่ตรงกันกับความถี่ของชองประชิด ซึ่งหางออกไป
8.33 kHz หรือ 25 kHz แลวแตกรณี
3.4

ขีดจํากัด อัตราสวนการขจัดสัญญาณชองประชิด ตองมีคาไมต่ํากวา 60 dB
การขจัดผลตอบสนองการมอดูเลตระหวางกัน (intermodulation response rejection)
นิยาม การขจัดผลตอบสนองการมอดูเลตระหวางกัน หมายถึง ความสามารถของภาคเครื่องรับ
ในการรับสัญญาณพึงประสงคที่มีการมอดูเลตที่ความถี่ที่ระบุ โดยที่คุณภาพของสัญญาณลดลงไมเกิน
กําหนด อันเนื่องมาจากมีสัญญาณไมพึงประสงคตั้งแตสองสัญญาณขึ้นไป ซึ่งมีความถี่ตรงกันกับความถี่
ของสัญญาณพึงประสงค
ขีดจํากัด อัตราสวนการขจัดผลตอบสนองการมอดูเลตระหวางกัน ตองมีคาไมต่ํากวา 60 dB

4. ขอกําหนดดานความปลอดภัย
4.1 ความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety)
ขอกําหนดดานความปลอดภัยทางไฟฟาของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยาน
ความถี่วิทยุ VHF ใหเปนไปตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังตอไปนี้
4.1.1 IEC 60950-1 : Information Technology Equipment-Safety-Part 1:
General Requirements
4.1.2 มอก. 1561-2548 : บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะดานความปลอดภัย:
ขอกําหนดทั่วไป

4.2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชเครือ่ งวิทยุคมนาคมตอสุขภาพของมนุษย(Radiation
Exposure)
การติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและการใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยาน
ความถี่วิทยุ VHF จะตองสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใช
เครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้งเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใช
เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด
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45. วิธีการทดสอบ
45.1 ภาคเครื่องสง
45.1.1 กําลังคลื่นพาหที่กําหนด (rated carrier power)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม IEC 60489-2 [1] หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
45.1.2 การแพรแปลกปลอม (conducted spurious emissions)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม IEC 60489-2, ITU-R Rec. SM. 329-10 [2] หรือวิธีการทดสอบ
อื่นที่เทียบเทา
45.1.3 คาผิดพลาดทางความถี่ (frequency error)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม IEC 60489-2 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
45.1.4 ความลึกของการมอดูเลตสัญญาณเสียง (modulation depth: speech)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม IEC 60489-2 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
45.1.5 ความเพี้ยนของการมอดูเลตแอมพลิจูด (AM distortion)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 676 [3], AZ/NZS 4583 [4] หรือวิธีการทดสอบอื่น
ที่เทียบเทา
4.1.6 การตอบสนองความถี่เสียง (audio frequency response)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 676, AZ/NZS 4583 หรือวิธีการทดสอบอื่น
ที่เทียบเทา
45.1.76 กําลังชองประชิด (adjacent channel power)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม IEC 60489-2 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
45.2 ภาคเครือ่ งรับ
45.2.1 ความไว (sensitivity)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม IEC 60489-3 [5] หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
4.2.2 การตอบสนองความถีเ่ สียง (audio frequency response)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 676, AZ/NZS 4583 หรือวิธีการทดสอบอื่น
ที่เทียบเทา
45.2.32 การขจัดสัญญาณชองประชิด (adjacent channel rejection)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม IEC 60489-3 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
4.2.4 การขจัดผลตอบสนองการมอดูเลตระหวางกัน (intermodulation response rejection)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม IEC 60489-3 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
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6. การแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยานความถี่วิทยุ VHF ใหแสดงความสอดคลอง
ตามมาตรฐาน โดยถือเปนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณประเภท ข ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ

หมายเหตุเอกสารอางอิง:
[1]

IEC 60489-2: Methods or measurement for radio equipment used in the mobile services Part 2: Transmitters employing A3E, F3E or G3E emissions

[2]

ITU-R Rec. SM. 329-10: Unwanted emissions in the spurious domain

[3]

ETSI EN 300 676: ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM);
Ground-based VHF hand-held, mobile and fixed radio transmitters, receivers and
transceivers for the VHF aeronautical mobile service using amplitude modulation;
Technical characteristics and methods of measurement

[4]

AS/NZS 4583: Amplitude modulated equipment for use in the aeronautical radio service
in the frequency range 118 MHz to 137 MHz

[5]

IEC 60489-3: Methods of measurement for radio equipment used in the mobile services.
Part 3: Receivers for A3E or F3E emissions
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(ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบเซลลูลา (Cellular)
มาตรฐาน GSM
(มาตรฐานเดิม: กทช. มท. 004-2548)

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
วาดวยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายในกิจการเคลื่อนที่ทางบก
ระบบเซลลูลา (Cellular) มาตรฐาน GSM
โดยที่เห็นเปนการสมควรกําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคในกิจการ
โทรคมนาคม ประกอบกับเครื่องโทรคมนาคมหรืออุปกรณที่ใชในกิจการโทรคมนาคมที่มีผลตอการใหบริการ
โทรคมนาคมตองมีมาตรฐานทางเทคนิค
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๑ (๖) และมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ
กับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกอบกับ มาตรา ๓๒
แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และมาตรา ๒๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ อันเปนพระราญบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑
และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จึงใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ วาดวยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายใน
กิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบเซลลูลา (Cellular) มาตรฐาน GSM ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
และกําหนดใหมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายใน
กิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบเซลลูลา (Cellular) มาตรฐาน GSM ไว ดังมีรายละเอียดตามมาตรฐานเลขที่ กทช.
มท. ๑๐๐๔ - ๒๕๕๒ แนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่
พลเอก
(ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์)
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
กทช มท. 1004 - 2552

เครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายในกิจการเคลื่อนที่ทางบก
ระบบเซลลูลา (Cellular) มาตรฐาน GSM

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2271 0151-60 เว็บไซต: www.ntc.or.th

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
กทช. มท. 1004-2552
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายในกิจการเคลือ่ นทีท่ างบก ระบบเซลลูลา (Cellular) มาตรฐาน GSM

1.

ขอบขาย

มาตรฐานทางเทคนิ ค นี้ ระบุ ลั ก ษณะทางเทคนิ ค ขั้ น ต่ํ า สํ าหรั บ เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมในกิ จ การ
เคลื่อนที่ทางบก ระบบเซลลูลา มาตรฐาน GSM ประเภทเครื่องลูกขาย (mobile equipment) ที่ใชงานตาม
มาตรฐาน GSM900 GSM1800 หรือ DCS1800 และ GSM1900 หรือ PCS1900 ในยานความถี่วิทยุดังตอไปนี้
โดยมีชวงหางระหวางชองสัญญาณ 200 kHz
ประเภท
GSM900
GSM1800 หรือ DCS1800
GSM1900 หรือ PCS1900

2.

ความถี่สง
880 – 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1850 - 1910 MHz

ความถี่รับ
925 - 960 MHz
1805 - 1880 MHz
1930 - 1990 MHz

มาตรฐานทางเทคนิค

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบเซลลูลา
ภาคสง ภาครับ และภาครับสง ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังตอไปนี้
2.1 I-ETS 300 020-1

: European Digital Cellular Telecommunications System
(Phase 1); Mobile Station Conformance Test System;
Part 1: Mobile Station Conformance Specification

2.2 I-ETS 300 020-3

: Digital Cellular Telecommunications System (Phase 1);
Mobile Station Conformance Test System; Part 3: DCS
1800 Mobile Station Conformance Specification (GSM
11.10-DCS)

2.3 ETS 300 607-1

: Digital Cellular Telecommunications System (Phase 2)
(GSM); Mobile Station (MS) Conformance Specification;
Part 1: Conformance Specification (GSM 11.10-1)

2.4 EN 300 607-1

: Digital Cellular Telecommunications System (Phase 2+)
(GSM); Mobile Station(MS)Conformance Specification;
Part 1: Conformance Specification (GSM 11.10-1)

2.5 TS 151 010-1

: Digital Cellular Telecommunications System (Phase 2+);
Mobile Station (MS) Conformance Specification; Part 1:
Conformance Specification (3GPP TS 51.010-1)

กทช. มท. 1004 - 2552

หนา 1 จาก 2

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
กทช. มท. 1004-2552
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายในกิจการเคลือ่ นทีท่ างบก ระบบเซลลูลา (Cellular) มาตรฐาน GSM

2.6 EN 301 511

: Global System for Mobile communications (GSM);
Harmonized EN for mobile stations in the GSM 900 and
GSM 1800 bands covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE directive (1999/5/EC)

3. ขอกําหนดดานความปลอดภัย
3.1
ความปลอดภั ยเกี่ ย วกับการใชเ ครื่องวิท ยุคมนาคมตอสุขภาพของมนุ ษย (Radiation
Exposure)
การใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายในกิจการเคลื่อนที่ทางบกระบบเซลลูลา(Cellular) มาตรฐาน
GSM จะตองสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุ
คมนาคม รวมทั้งเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุ
คมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด

4. การแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค
เครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบเซลลูลา (Cellular) มาตรฐาน GSM ให
แสดงความสอดคลองตามมาตรฐาน โดยถือเปนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณประเภท ข ตามที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ เรื่ อ ง การตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานของเครื่ อ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณ
____________________
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ตารางเปรียบเทียบการแกไขมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
เรื่อง เครือ่ งวิทยุคมนาคมลุกขายในกิจการเคลื่อนทีท่ างบก
ระบบเซลลูลา (Cellular) มาตรฐาน GSM
(กทช. มท. 004-2548)
การมาตรฐานที่แกไข
เหตุผล
คงเดิม
คงเดิม

มาตรฐานเดิม
1. ขอบขาย
2. มาตรฐานทางเทคนิค
3. ขอกําหนดดานความปลอดภัย
3.1 ความปลอดภัยของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุ
คมนาคม

4

การแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค

การติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและการใชงานเครื่อง
วิทยุคมนาคมลูกขายในกิจการเคลื่อนที่ทางบก
ระบบเซลลูลา (Cellular) มาตรฐาน GSM จะตอง
สอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานความ
ปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่อง
วิทยุคมนาคม รวมทั้งเกณฑและมาตรการกํากับ
ดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใช
เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด
เครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายในกิจการเคลื่อนที่ทาง
บก ระบบเซลลูลา (Cellular) มาตรฐาน GSM ให
แสดงความสอดคลองตามมาตรฐาน โดยถือเปน
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณประเภท ข ตามที่
กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ

เพิ่มเติมขอความใหสอดคลองกับประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง
มาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจาก
การใชเครื่องวิทยุคมนาคม และประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัย
ตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุ
คมนาคม
เพิ่มเติมขอความเพื่อใหสอดคลองกับประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครือ่ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณ

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
วาดวยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายในกิจการเคลื่อนที่ทางบก
ระบบเซลลูลา (Cellular) มาตรฐาน GSM

โดยที่เห็นเปนการสมควรกําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคในกิจการ
โทรคมนาคม ประกอบกับเครื่องโทรคมนาคมหรืออุปกรณที่ใชในกิจการโทรคมนาคมที่มีผลตอการใหบริการ
โทรคมนาคมตองมีมาตรฐานทางเทคนิค
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๑ (๖) และมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ
กับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกอบกับ มาตรา ๓๒
แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และมาตรา ๒๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ อันเปนพระราญบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑
และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จึงใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ วาดวยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายใน
กิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบเซลลูลา (Cellular) มาตรฐาน GSM ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
และกําหนดใหอาศัยอํานาจตามมาตรา 51(6) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร คลื่นความถี่และกํากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 มาตรา 32 วรรคหนึ่งแหง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และมาตรา 29 (4) แหงพระราช บัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 78 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติ องคกรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2543
คณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ จึ ง ออกประกาศว า ด ว ยมาตรฐานทางเทคนิ ค ของ เครื่ อ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบเซลลูลา (Cellular)
มาตรฐาน GSM ไว ดังมีรายละเอียดตามมาตรฐานเลขที่ กทช. มท. ๑๐๐๔ - ๒๕๕๒ 004 - 2548 แนบทาย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. 2548
พลเอก
(ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์)
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
กทช มท. 1004 - 254852

เครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายในกิจการเคลื่อนที่ทางบก
ระบบเซลลูลา (Cellular) มาตรฐาน GSM

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2271 0151-60 เว็บไซต: www.ntc.or.th

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
กทช. มท. 1004-2552
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายในกิจการเคลือ่ นทีท่ างบก ระบบเซลลูลา (Cellular) มาตรฐาน GSM

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายในกิจการเคลื่อนที่ทางบก
ระบบเซลลูลา (Cellular) มาตรฐาน GSM
1.

ขอบขาย

มาตรฐานทางเทคนิ ค นี้ ระบุ ลั ก ษณะทางเทคนิ ค ขั้ น ต่ํ า สํ าหรั บ เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมในกิ จ การ
เคลื่อนที่ทางบก ระบบเซลลูลา มาตรฐาน GSM ประเภทเครื่องลูกขาย (mobile equipment) ที่ใชงานตาม
มาตรฐาน GSM900 GSM1800 หรือ DCS1800 และ GSM1900 หรือ PCS1900 ในยานความถี่วิทยุดังตอไปนี้
โดยมีชวงหางระหวางชองสัญญาณ 200 kHz
ประเภท
GSM900
GSM1800 หรือ DCS1800
GSM1900 หรือ PCS1900

2.

ความถี่สง
880 – 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1850 - 1910 MHz

ความถี่รับ
925 - 960 MHz
1805 - 1880 MHz
1930 - 1990 MHz

มาตรฐานทางเทคนิค

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบเซลลูลา
ภาคสง ภาครับ และภาครับสง ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังตอไปนี้
2.1 I-ETS 300 020-1

: European Digital Cellular Telecommunications System
(Phase 1); Mobile Station Conformance Test System;
Part 1: Mobile Station Conformance Specification

2.2 I-ETS 300 020-3

: Digital Cellular Telecommunications System (Phase 1);
Mobile Station Conformance Test System; Part 3: DCS
1800 Mobile Station Conformance Specification (GSM
11.10-DCS)

2.3 ETS 300 607-1

: Digital Cellular Telecommunications System (Phase 2)
(GSM); Mobile Station (MS) Conformance Specification;
Part 1: Conformance Specification (GSM 11.10-1)

2.4 EN 300 607-1

: Digital Cellular Telecommunications System (Phase 2+)
(GSM); Mobile Station(MS)Conformance Specification;
Part 1: Conformance Specification (GSM 11.10-1)

2.5 TS 151 010-1

: Digital Cellular Telecommunications System (Phase 2+);
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มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
กทช. มท. 1004-2552
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายในกิจการเคลือ่ นทีท่ างบก ระบบเซลลูลา (Cellular) มาตรฐาน GSM
Mobile Station (MS) Conformance Specification; Part 1:
Conformance Specification (3GPP TS 51.010-1)
2.6 EN 301 511

: Global System for Mobile communications (GSM);
Harmonized EN for mobile stations in the GSM 900 and
GSM 1800 bands covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE directive (1999/5/EC)

3. ขอกําหนดดานความปลอดภัย
3.1
ความปลอดภั ยเกี่ ย วกั บการใชเ ครื่องวิท ยุคมนาคมตอสุขภาพของมนุษย(Radiation
Exposure)
การใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายในกิจการเคลื่อนที่ทางบกระบบเซลลูลา(Cellular) มาตรฐาน
GSM จะตองสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุ
คมนาคม รวมทั้งเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุ
คมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด

4. การแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค
เครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบเซลลูลา (Cellular) มาตรฐาน GSM ให
แสดงความสอดคลองตามมาตรฐาน โดยถือเปนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณประเภท ข ตามที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ เรื่ อ ง การตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานของเครื่ อ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณ
____________________

กทช. มท. 1004 - 254852

หนา 2 จาก 2

ภาคผนวก ก
องคประกอบคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม

ตามคําสั่งคณะกรรมการมาตรฐาน กทช. ที่ 2/2552 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2552
1. นายพิศาล จอโภชาอุดม
ประธานอนุกรรมการ
(ปฏิบัติงานระหวางวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 จนถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2552)
2. นายปราการ กาญจนวตี

ทําหนาที่ประธานอนุกรรมการ

3. ดร.ไกรสร อัญชลีวรพันธ

อนุกรรมการ

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชิระ จงบุรี

อนุกรรมการ

5. นายนพดล เหลาแสงธรรม

อนุกรรมการ

6. นายบัญชา วัฒนโสภณวงศ

อนุกรรมการ

7. นายเจริญ พรพิทักษชัยกุล

อนุกรรมการ

8. นายบวร มากนาคา

เลขานุการ

ภาคผนวก ข
ผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552
ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคารหอประชุม สํานักงาน กทช.

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม จํานวน 3 ฉบับ
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

ความเห็นทั่วไป
ประเด็น
ขอคิดเห็น
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การนิยามของมาตรฐานไมเปนในทิศทาง
การนิยามความไว ไมเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน เชน ความไว ความไวอางอิง ความ เดียวกัน ในแตละมาตรฐาน
ไวที่ใชงานได

การนิยามกําลังสง

ขอชี้แจง

- มาตรฐานที่จัดทํามีความ
แตกตางกันในระบบและ
เทคโนโลยีที่ตางกัน คํานิยามจึงมี
ความแตกตางกัน
- อนุกรรมการ ฯ ไดปรับปรุงใน
มาตรฐาน DLMS-2552 จาก
reference sensitivity เปน
maximum usable sensitivity ให
ถูกตองตามความหมายของนิยาม
การนิยามกําลังสงแตกตางกัน
มาตรฐานมีเทคโนโลยีที่แตกตาง
บางมาตรฐานกําหนดเปนกําลังสงของ
กัน จึงมีคํานิยามที่แตกตางกัน
เครื่อง และกําลังสงของคลื่นพาห
กําลังคลื่นพาหของเครือ่ งวิทยุ
- มาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมทาง คมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทาง
ทะเล (MF/HF-2552) และทางการบิน
บก (DLMS-2552) ในมาตรฐาน
(VDL-2552) เปนกําลังสงของเครื่อง
กําหนดใหวัดในขณะที่ไมมีการ
- มาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม
มอดูเลต จึงเปนกําลังของ
เคลื่อนที่ทางบก (DLMS-2552) เปนกําลัง คลื่นพาห
สงของคลื่นพาห

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม จํานวน 3 ฉบับ
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

(ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลือ่ นที่ทางทะเล ยานความถี่วิทยุ MF/HF
ประเด็น
ขอคิดเห็น
ขอชี้แจง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
การกําหนดกําลังสงในยานความถี่วิทยุ
การกําหนดกําลังสงในยาน MF (1.605-4.00 MHz)
การกําหนดกําลังสงไดอางอิงตาม
MF/HF
สามารถใชกําลังสง 1,500 วัตต เหมือนกับยาน HF
ขอบังคับของ ITU และ
(4.00-27.5 MHz) ไดหรือไม
มาตรฐานสากลที่ใชอางอิง โดย
กําหนดใหใช 1.605-4.0 MHz
กําลังสงไมเกิน 400 วัตต (PEP)
และยานความถี่วิทยุ 4.00-27.5
MHz กําลังสงไมเกิน 1,500 วัตต
(PEP)
คาผิดพลาดทางความถี่
เดิมคาผิดพลาดทางความถี่ กําหนดขีดจํากัดไวไมเกิน คาผิดพลาดทางความถี่ได
±10 Hz อนุกรรมการ ฯ เห็นควรปรับปรุงให
ปรับปรุง 1.605-4.0 MHz มีคา
สอดคลองกับขอกําหนดของ ITU
ผิดพลาดทางความถี่ไมเกิน ±40
Hz และ 4.00-27.5 MHz คา
ผิดพลาดทางความถี่ไมเกิน ±50
Hz เพื่อใหสอดคลองตาม AP2
ของ RR
เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีความถี่ตํากวา
เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีความถี่ตํากวา 1.605 MHz ใช ปจจุบัน กทช. ยังไมมีการกําหนด
1.605 MHz
มาตรฐานใด
มาตรฐานในยานความถี่วิทยุต่ํา
กวา 1.605 MHz การใชงานขอ
อนุญาตเปนรายกรณี

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม จํานวน 3 ฉบับ
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม จํานวน 3 ฉบับ
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

(ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลือ่ นที่ทางการบิน ยานความถี่
วิทยุ VHF สําหรับการสื่อสารขอมูล ระบบ VHF Air-Ground Digital Link (VDL)
ประเด็น
ขอคิดเห็น
ขอชี้แจง
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
หากเครื่องวิทยุคมนาคม มีการ เครื่องรุนมีการรับรองโหมด 2
- มาตรฐานบังคับทั้งสองโหมด
ทํางานโหมด 2 และ 3
และ 3 มีการรับรองอยางไร
คือ โหมด 2 และโหมด 4 ในการ
บางรุนมีเฉพาะโหมด 2 และ
ที่เครื่องที่มโี หมด 2 และโหมด 3
โหมด 3 การใชงานโหมด 2 และ คณะอนุกรรมการพิจารณาเฉพาะ
โหมด 4 ไมคอยมีการใชงาน
โหมด 2 และโหมด 4 กอน
เนื่องจากมีแนวโนมในการใชงาน
- การรับรองจะพิจารณาในโหมด
2 โหมด 4 ในโหมดอื่นจะ
พิจารณาเปนกรณี
ประชาชนทั่วไป
การสรางสนามบิน โดยใชเครือ่ ง -ไมอยูในกรอบการดําเนินการ
วิทยุคมนาคม จะอยูภายใต
ของอนุกรรมการ
มาตรฐานนี้หรือไม

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม จํานวน 3 ฉบับ
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

(ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลือ่ นที่ทางบก ยานความถี่วทิ ยุ
VHF/UHF สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูดและ/หรือขอมูล
ประเด็น
ขอคิดเห็น
ขอชี้แจง
การใชงานเครือ่ งวิทยุคมนาคม
การใชงานเครือ่ งวิทยุคมนาคม
- เครื่องวิทยุคมนาคมตองเปนไป
ของรถแท็กซี่มคี วามเกี่ยวของกับ ของรถแท็กซี่มคี วามเกี่ยวของกับ ตามมาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
- การใชงานเครื่องวิทยุคมนาคม
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการอนุญาตใน
การใชงาน
ประชาชน
การนําเครื่องวิทยุคมนาคม
การใหบริการขอมูลผาน
- มาตรฐานนี้กาํ หนดเฉพาะเครื่อง
ใหบริการแกประชาชน
อินเตอรเน็ตใหบริการในเฉพาะ วิทยุคมนาคม ที่ใชสําหรับการ
โดยการใหบริการอินเตอรเน็ต
ติดตอสื่อสารในกิจการเฉพาะกิจ
กลุมเกี่ยวของกับมาตรฐานนี้
(Private mobile radio) จึงไม
หรือไม
รวมอยูในเครื่องวิทยุคมนาคมที่
ใหบริการสาธารณะ
- การใชงานเครื่องวิทยุคมนาคม
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการอนุญาตใน
การใชงาน
การใชเครื่องวิทยุคมนาคม
การใชเครื่องวิทยุคมนาคม
เชื่อมตอผานอินเตอรเน็ตเชื่อมตอ เชื่อมตอผานอินเตอรเน็ต
ระหวางโครงขาย
ระหวางโครงขายสามารถทําได
หรือไม

- เครื่องวิทยุคมนาคมตองเปนไป
ตามมาตรฐาน
- การใชงานเครื่องวิทยุคมนาคม
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการอนุญาตใน
การใชงาน
การขอใชงานจากเดิมที่มี 25 kHz การใชงานชวงหางระหวางชอง
การอนุญาตใชงานชวงหาง
เปน 12.5 kHz เปนระบบดิจิตอล จาก 25 kHz เปน 12.5 kHz ตอง ระหวางชองจาก 25 kHz เปน
ขออนุญาตใหมหรือไม
12.5 kHz ตองผานการพิจารณา
เห็นชอบจาก กทช.

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม จํานวน 3 ฉบับ
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

(ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลือ่ นที่ทางบก ยานความถี่วทิ ยุ
VHF/UHF สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูดและ/หรือขอมูล
ประเด็น
ขอคิดเห็น
ขอชี้แจง

การใชงานเครือ่ งวิทยุคมนาคม
ในระบบ DTMF

มีการใชระบบ DTMF ในภาคใต
ใชในการจุดระเบิด ซึ่งในอดีต
กรมไปรษณียโทรเลขประกาศ
ควบคุมการใชงาน และปจจุบัน
เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทนี้มี
การจําหนายมาก

- ในอดีตเครื่องวิทยุคมนาคมที่มี
ระบบ DTMF
กรมไปรษณียโทรเลขอนุญาตให
ใชงานเฉพาะหนวยงานดาน
ความมั่นคง หนวยงานอื่นจะถูก
ล็อกความถี่ไมสามารถใชงานได
- การใชงานเครื่องวิทยุคมนาคม
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการอนุญาตใน
การใชงาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เครื่องวิทยุคมนาคมที่เปนระบบ มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงเครือ่ ง
อนาล็อกจะรวมในมาตรฐานนี้
วิทยุคมนาคมในระบบอนาล็อก
หรือไม
หรือไม

คาผิดพลาดทางความถี่

สายอากาศของเครื่องวิทยุ
คมนาคม

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
การแพรแปลกปลอม

มาตรฐานฉบับนี้กําหนดเปน
ระบบดิจิตอล ซึ่งในขอบขายได
กําหนดใหเครือ่ งวิทยุคมนาคม
ระบบอนาล็อกใหเปนตาม
มาตรฐาน กทช. มท. 001-2548
คาผิดพลาดทางความถี่ที่ชวงหาง มาตรฐานไมไดกําหนดจึงไม
ระหวางชองสัญญาณ 12.5 kHz จําเปนตองแสดงคา
ยานความถี่วิทยุ 500-960 MHz
ไมไดกําหนด เมื่อมาขอการ
รับรองจะตองแสดงคาหรือไม
ควรกําหนดประเภทของ
มาตรฐานกําหนดเฉพาะ
สายอากาศของเครื่องวิทยุ
ขอกําหนดของเครื่องวิทยุ
คมนาคมชนิดประจําที่ เคลื่อนที่ คมนาคม สวนสายอากาศ กทช.
หรือชนิดมือถือ
จะกําหนดเปนเงื่อนไขการใช
ความถี่วิทยุ และใหผูใชเลือกใช
ตามเงื่อนไขที่รบั อนุญาต
ควรใชเปนคําวา “การกําจัดคลื่น

- การแพรแปลกปลอมมาจากคํา

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม จํานวน 3 ฉบับ
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

(ราง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลือ่ นที่ทางบก ยานความถี่วทิ ยุ
VHF/UHF สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูดและ/หรือขอมูล
ประเด็น
ขอคิดเห็น
ขอชี้แจง
แปลกปลอม” ไมใช การแพร
แปลกปลอม

การรับสัญญาณชองประชิด

บริษัท ยี. ซีมอน เรดิโอ จํากัด
เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีชวงหาง
ระหวางชอง 6.25 kHz

วา spurious emission จึงใชการ
แพรแปลกปลอม
- เครื่องวิทยุอาจมีวงจรกําจัดคลื่น
แปลกปลอมอยูแลวก็ได แต
สุดทายแลว การแพรแปลกปลอม
ตองไมเกินมาตรฐาน
การเลือกรับสัญญาณชองประชิด - สัญญาณชองประชิด คือ
เปนการเลือกรับสัญญาณ carrier สัญญาณที่มีการมอดูเลตแตมี
(ชองใชงาน) ไมใชการเลือกรับ
ความถี่ตรงกับชองประชิดเปน
สัญญาณชองประชิด
สัญญาณไมพึงประสงค
ตามมาตรฐานกําหนดเฉพาะ
12.5 kHz และ 25 kHz เครื่อง
วิทยุคมนาคมที่มี 6.25 kHz จะใช
งานไดหรือไม

กรมประชาสัมพันธ
การใชเครื่องวิทยุคมนาคม
การใชเครื่องวิทยุคมนาคม
เชื่อมตอผานอินเตอรเน็ตเชื่อมตอ เชื่อมตอผานอินเตอรเน็ต
ระหวางโครงขาย
ระหวางโครงขายสามารถทําได
หรือไม

- อยูระหวางการศึกษามาตรฐาน
6.25 kHz ซึ่งอาจปรับปรุงแกไข
มาตรฐานในอนาคต
- การขออนุญาตใชงานอาจ
พิจารณาเปนรายกรณี
- เครื่องวิทยุคมนาคมตองเปนไป
ตามมาตรฐาน
- การใชงานเครื่องวิทยุคมนาคม
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการอนุญาตใน
การใชงาน

