เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๔๗ ง

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานทางเทคนิคด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
ของเครื่ องโทรคมนาคมและอุป กรณ์ที่ใ ช้ในลัก ษณะของเครื่องโทรคมนาคมและอุ ปกรณ์ป ลายทาง
ให้ ส อดคล้ องกั บ ข้อ กํ า หนดของสากลที่ เปลี่ ย นแปลงไป เพื่ อให้ ส ามารถนํ า มาใช้ งานได้โ ดยไม่ เ กิ ด
การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งกันและกัน ไม่เกิดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อกิจการวิทยุคมนาคม
โครงข่ายโทรคมนาคม หรือการให้บริการโทรคมนาคม รวมทั้งเพื่อปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย
อันจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมในภาพรวม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๐) (๒๔) และมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อั น เป็ น กฎหมายที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บการจํ า กั ด สิ ท ธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติจึงให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐาน
ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคด้านความเข้ากัน ได้ทาง
แม่เหล็กไฟฟ้า ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้กําหนดมาตรฐานทางเทคนิค
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นใหม่
ดังมีรายละเอียดตามมาตรฐานเลขที่ กสทช. มท. ๓๐๐๑ - ๒๕๕๕ แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
กสทช. มท. 3001 - 2555

ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา
(Electromagnetic Compatibility)

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
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มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
กสทช. มท. 3001 – 2555
มาตรฐานทางเทคนิคดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา

1.

ขอบขาย

มาตรฐานทางเทคนิ ค นี้ ระบุ ลั ก ษณะทางเทคนิ ค ขั้ น ต่ํ า ด า นความเข า กั น ได ท างแม เ หล็ ก ไฟฟ า
(Electromagnetic Compatibility: EMC) ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณบางประเภท โดยกําหนดใหตอง
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1956 – 2553 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวามาตรฐานดังกลาว
มาตรฐานทางเทคนิคดา นความเข ากั นได ทางแมเหล็ กไฟฟา ตามมาตรฐานผลิ ตภั ณฑอุ ตสาหกรรม
เลขที่ มอก. 1956 - 2553 ไดกําหนดขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ (Radio Disturbance Limits) สําหรับพิสัย
ความถี่ 9 กิโลเฮิรตซ ถึง 400 จิกะเฮิรตซ โดยวัดระดับของสัญญาณแปลกปลอมหรือสัญญาณปลอมเทียม
(Spurious Signals) ที่เกิดจากบริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Equipment: ITE)
ซึ่งหมายรวมถึงเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณปลายทาง (Telecommunication Terminal Equipment) ที่ถูก
ออกแบบและมีวัตถุประสงคเพื่อใหเชื่อมตอเขากับโครงขายโทรคมนาคม โดยเปนสวนที่ผูใชบริการสามารถ
ทําการติดตั้งเองได ตามขอบขายและคํานิยามที่กําหนดไวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาวขางตน
มาตรฐานนี้ ไมใชบังคับกับเครื่องวิทยุคมนาคม ตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม

2.

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ตองแสดงความเปนไปตามมาตรฐาน
เครื่องโทรศัพท (telephone set)
เครื่องโทรสาร (facsimile equipment)
ระบบโทรศัพทกดปุม (key telephone system)
โมเด็ม (modem)
บริภัณฑขอมูลปลายทาง (data terminal equipment)
ตูสาขาโทรศัพทอตั โนมัติ (PABX)
เครื่องโทรคมนาคมสําหรับสายผูเชาดิจิทัลแบบตาง ๆ (xDSL equipment)

3.

การแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณตามรายการข างตน ให แสดงความสอดคลองตามมาตรฐานนี้ โดยใช
หลักการรับรองตนเองของผูประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC) ตามที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคมแห งชาติ เรื่ อ ง การตรวจสอบและรั บรองมาตรฐานของเครื่ อ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณ ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550
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