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1. ขอบข�าย 

 มาตรฐานทางเทคนิคนี้ระบุลักษณะทางเทคนิคข้ันต่ําของเคร่ืองวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก (Land 
mobile service) สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูดแบบแอนะล็อก (analogue speech) ที่ใช!การมอดูเลตความถ่ี (FM) 
หรือมอดูเลตเฟส (PM) ย�านความถ่ีวิทยุ 30 – 960 เมกกะเฮิรตซ' (MHz) และมีช�วงห�างระหว�างช�องสัญญาณ 
(Channel spacing) 6.25 กิโลเฮิรตซ' (kHz) และ/หรือ 12.5 กิโลเฮิรตซ' (kHz) ซ่ึงใช!เป
นเคร่ืองวิทยุคมนาคมสําหรับสถานี
ฐาน (Base station) สําหรับสถานีเคลื่อนที่ (Mobile station) และชนิดมือถือ (Hand portable station) โดย  
 1) เคร่ืองวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีฐาน (Base station) หมายถึงเคร่ืองส�ง (Transmitter) เคร่ืองรับ 
(Receiver) หรือเคร่ืองรับส�ง (Transceiver) ที่มีข้ัวต�อสายอากาศสําหรับใช!กับสายอากาศภายนอก และเป
นเคร่ืองที่
ประสงค'จะะนําไปใช!ประจําสถานีที่ใดสถานีที่หนึ่ง  
 2) เคร่ืองวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีเคลื่อนที่ (Mobile station) หมายถึงเคร่ืองส�ง เคร่ืองรับ หรือเคร่ืองรับส�ง
ที่มีข้ัวต�อสายอากาศสําหรับใช!กับสายอากาศภายนอก และเป
นเคร่ืองที่ใช!ใน ยานพาหนะ หรือใช!เป
นสถานีที่สามารถ
เคลื่อนที่ได!  
 3) เคร่ืองวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ (Hand portable station) หมายถึงเคร่ืองส�ง เคร่ืองรับ หรือเคร่ืองรับส�งที่มี
สายอากาศภายในตัว (Integral antenna) หรือที่มีข้ัวต�อสายอากาศสําหรับใช!กับสายอากาศภายนอก หรือทั้งสอง
อย�าง และเป
นเคร่ืองที่ประสงค'จะนําไปใช!ในลักษณะพกพาติดตัว หรือถืออยู�ในมือ 
 

2. ขLอกําหนดภาคเครื่องส�ง (Transmitter) 

2.1 กําลังคลื่นพาห�ที่กําหนด (Rated carrier power) 

นิยาม กําลังคลื่นพาห�ที่กําหนด หมายถึง กําลังคลื่นพาห' (carrier power) ของเคร่ืองที่ส�งไปยังสายอากาศเทียม 
(artificial antenna) ตามที่ผู!ผลิตประกาศหรือแจ!งในเอกสารลักษณะทางเทคนิคของเคร่ืองวิทยุคมนาคม  ซ่ึง
ค�ากําลังคลื่นพาห'ที่วัดได!จากการทดสอบจะต!องมีค�าไม�เกิน ± 1.5 dB ของค�ากําลังคลื่นพาห'ที่กําหนด 
ขีดจํากัด กําลังคลื่นพาห'ที่กําหนด (Rated carrier power) จะต!องไม�เกินค�าในตารางต�อไปนี ้

 

ประเภทเคร่ืองวิทยุคมนาคม กําลังคลื่นพาห� (วัตต�) 

สถานีฐาน 60 
สถานีเคลื่อนที ่ 30 

มือถือ 5 
หมายเหตุ 

1) สําหรับช�วงห�างระหว�างสัญญาณ 6.25 kHz กําลังคลื่นพาห'ที่กําหนดเป
นกําลังเอนเวโลปค�ายอด   
    (Peak envelope power : PEP) ในขณะที่มีการมอดูเลต 
2) กําลังช�วงระหว�างช�องสัญญาณ 12.5 kHz กําลังคล่ืนพาห'ท่ีกําหนดเป
นกําลังเฉล่ีย (average power)   
    ในขณะที่ไม�มีการมอดูเลต 
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2.2 การแพร�แปลกปลอม (Conducted spurious emissions) 

นิยาม การแพร�แปลกปลอม  หมายถึง  การแพร�ที่ข้ัวต�อสายอากาศที่ความถ่ีวิทยุใดๆ ที่อยู�นอกเหนือแถบ
ความถ่ีที่จําเป
น (necessary bandwidth) ซ่ึงสามารถลดลงได!โดยไม�ได!ทําให!การสื่อสารได!รับผลกระทบ  
การแพร�แปลกปลอมนี้รวมถึงการแพร�ฮาร'มอนิก (harmonic emission)  การแพร�พาราซิติก (parasitic 
emission) ผลจากการมอดูเลตระหว�างกัน (intermodulation product)  และผลจากการแปลงความถ่ี 
(frequency conversion product) แต�ไม�รวมถึงการแพร�นอกแถบ (out-of-band emission) 
ขีดจํากัด การแพร�แปลกปลอม จะต!องเป
นไปตามที่กําหนดไว!ในตารางใดตารางหนึ่ง ดังนี ้
 1) กําลังของการแพร�แปลกปลอมในช�วงคลื่นความถ่ี 9 กิโลเฮิรตซ' (kHz) ถึง 3 กิกะเฮิรตซ' (GHz)  

ช�วงห�างระหว�าง
ช�องสัญญาณ 

ย�านความถี่ ขีดจํากัดการแพร�แปลกปลอม 

6.25 kHz 
หรือ 

12.5 kHz 
9 kHz ถึง 3 GHz 

43 + 10logP(dB) หรือ 70dBc 
แล!วแต�ค�าใดจะน!อยกว�า 

โดย P คือกําลังส�งคลื่นพาห' (mean power) 
มีหน�วยเป
นวัตต' 

 2) กําลังของการแพร�แปลกปลอมในช�วงคลื่นความถ่ี 9 กิโลเฮิรตซ' (kHz) ถึง 4 กิกะเฮิรตซ' (GHz) 

ช�วงห�างระหว�างช�องสญัญาณ ย�านความถี่ ขีดจํากัดการแพร�แปลกปลอมขณะ
เคร่ืองส�งทํางาน 

6.25 kHz 
หรือ 

12.5 kHz 

9 kHz ถึง 1 GHz 0.25µW (-36 dBm) 

มากกว�า 1 GHz ถึง 4 GHz 1.00 µW (-30 dBm) 

 
2.3 ค�าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency error) 

 นิยาม ค�าผิดพลาดทางความถี่ หมายถึง ค�าแตกต�างระหว�างความถ่ีคลื่นพาห'ในขณะที่ไม�มีการมอดูเลต 
กับความถ่ีที่ระบุ (nominal frequency) ของภาคเคร่ืองส�ง 

 ขีดจํากัด ค�าผิดพลาดทางความถ่ีจะต!องไม�เกินค�าในตารางต�อไปนี ้
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ช�วงห�าง
ระหว�าง

ช�องสัญญาณ 
 

ค�าผิดพลาดทางความถี่ 
ย�านความถี่ต่ํา

กว�า 
47 MHz 

ย�านความถี่ 
47 – 137 MHz 

ย�านความถี่ 
137 – 300 

MHz 

ย�านความถี่ 
300 – 500 

MHz 

ย�านความถี่ 
500 – 1000 

MHz 

6.25 kHz 

± 0.300 kHz 
(สถานีฐาน) 

± 0.625 kHz 
(สถานีเคล่ือนท่ี 

มือถือ) 

± 3.00 (สถานี
ฐาน) 

± 0.625 kHz 
(สถานีเคลื่อนที ่

มือถือ) 

± 0.300 kHz 
(สถานีฐาน) 

± 0.625 kHz 
(สถานีเคล่ือนท่ี 

มือถือ) 

± 0.500 kHz 
(สถานีฐาน) 

± 0.625 kHz 
(สถานีเคล่ือนท่ี 

มือถือ) 

± 0.500 kHz 
(สถานีฐาน) 

± 0.625 kHz 
(สถานีเคลื่อนที่ 

มือถือ) 

12.5 kHz ± 0.60 ± 1.00 ± 1.00 (สถานีฐาน) 
± 1.50 (สถานีเคลื่อนที ่มือถือ) 

± 1.5 
(สถานีฐาน) 

± 2.5 
(สถานีเคลื่อนที่ 

มือถือ) 

2.4 ค�าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency deviation) 
นิยาม ค�าเบี่ยงเบนทางความถี่  หมายถึง ค�าแตกต�างที่มากที่สุดระหว�างความถ่ีขณะใดขณะหนึ่ง 
(instantaneous frequency)  เม่ือมีการมอดูเลตกับความถ่ีคลื่นพาห'ในขณะที่ไม�มีการมอดูเลต 
ขีดจํากัด ค�าเบี่ยงเบนทางความถ่ีเฉพาะช�วงห�างระหว�างช�องสัญญาณ 12.5 kHz จะต!องไม�เกิน ± 2.5 kHz 

2.5 กําลังช�องประชดิ (Adjacent channel power) 

นิยาม กําลังช�องประชิด หมายถึง ส�วนหนึ่งของกําลังทั้งหมด (total output power) ของภาคเคร่ืองส�งที่มี
การมอดูเลตตามที่กําหนด ซ่ึงตกอยู�ในแถบผ�าน (passband) ที่มีจุดก่ึงกลางอยู�ที่ความถ่ีที่ระบุ (nominal 
frequency) ของช�องประชิดช�องใดช�องหนึ่ง ค�ากําลังช�องประชิดเป
นผลรวมของกําลังเฉลี่ยที่เกิดจากการมอดูเลต 
เสียงฮึมและสัญญาณรบกวน (hum and noise) ของเคร่ืองส�ง 
ขีดจํากัด กําลังช�องประชิดจะต!องมีค�าไม�เกินค�าในตารางต�อไปนี ้

ช�วงห�างระหว�างช�องสญัญาณ กําลังส�งช�องประชิดจะตLองมีค�าต่ํากว�ากําลัง
คลื่นพาห�ไม�นLอยกว�า 

6.25 kHz 
60 dB 

12.5 kHz 
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3. ขLอกําหนดภาคเคร่ืองรับ (Receiver) 

3.1 ความไวที่ใชLไดLสูงสดุ (Maximum usable sensitivity) 

นิยาม ความไวที่ใชLไดLสูงสุด หมายถึง ระดับสัญญาณปmอนเข!า (input) ต่ําสุดของภาคเคร่ืองรับที่ความถ่ีที่
ระบุ  ซ่ึงเม่ือมีการมอดูเลตตามที่กําหนดจะทําให!เกิดค�า SINAD มาตรฐานที่สัญญาณขาออก (output) ของ
ภาคเคร่ืองรับ 
ขีดจํากัด ความไวที่ใช!ได!สูงสุดจะต!องไม�เกินค�าในตารางต�อไปนี ้

ช�วงห�างระหว�างช�องสญัญาณ ความไวที่ใชLไดLสูงสดุ 

6.25 kHz 
สัญญาณปmอนเข!าจะต!องมีค�าไม�เกิน  0.50  ไม

โครโวลต' (µV) ที่ 12 dB SINAD 
หรือไม�เกิน  2.0  ไมโครโวลต' (µV) ที่ 20 dB 

SINAD 
 

12.5 kHz 

3.2 การเลือกสัญญาณช�องประชิด (Adjacent channel selectivity) 

นิยาม การเลือกสัญญาณช�องประชิด หมายถึง ความสามารถของภาคเคร่ืองรับในการรับสัญญาณที่มีการ
มอดูเลตตามต!องการที่ความถ่ีที่ระบุ ในขณะที่มีสัญญาณที่มีการมอดูเลตซ่ึงเป
นสัญญาณไม�พึงประสงค'จาก
ช�องสัญญาณประชิด 
ขีดจํากัด ผลต�างระดับสัญญาณช�องประชดิกับช�องที่ระบุจะต!องไม�เกินค�าในตารางต�อไปนี ้

ประเภทเคร่ืองวิทยุคมนาคม ช�วงห�างระหว�างช�องสญัญาณ 
6.25 kHz 12.5 kHz 

สถานีฐาน 60 dB 
60 dB เคลื่อนที่ 54 dB 

มือถือ 50 dB 
 

4. ขLอกําหนดดLานความปลอดภัย 
4.1 ความปลอดภัยทางไฟฟkา (Electrical Safety Requirements) 

 ความปลอดภัยทางไฟฟmาของเคร่ืองวิทยุคมนาคมสําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบกย�านความถ่ี 
VHF/UHF สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูด ให!เป
นไปตามที่กําหนดไว!ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังต�อไปนี้ 

 4.1.1 IEC 60950 – 1 : Information Technology Equipment – Safety – Part 1 : General  
    Requirements 

 4.1.2 มอก. 1561 – 2556 : บริภัณฑ'เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด!านความปลอดภัย: ข!อกําหนดทั่วไป 
 หรือฉบับป7จจุบัน 

 4.1.3 IEC 62368 – 1 : Audio/Video, information and Communication technology equipment -  
    Part 1: Safety Requirements 
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4.2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชLเคร่ืองวิทยุคมนาคมต�อสุขภาพของมนุษย�  
 (Radiation Exposure Requirements) 

 การติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและและการใช!งานเคร่ืองวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย�านความถ่ี 
VHF/UHF สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูด จะต!องสอดคล!องกับข!อกําหนดของมาตรฐานความปลอดภัยต�อ
สุขภาพของมนุษย'จากการใช!เคร่ืองวิทยุคมนาคม รวมทั้งหลักเกณฑ'และมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยต�อ
สุขภาพของมนุษย'จากการใช!เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน' และกิจการ
โทรคมนาคมแห�งชาติประกาศกําหนด 

5. วิธีการทดสอบ 

5.1 ภาคเคร่ืองส�ง (Transmitter) 

 5.1.1 กําลังคลื่นพาห�ที่กําหนด (Rated carrier power) 
  วิธีการทดสอบต!องเป
นไปตาม IEC 60489-2 [1], ETSI EN 300 086 [2], ANSI/TIA/EIA-603-E [3], EN 

301 166 [4]  หรือวิธีการทดสอบอ่ืนที่เทียบเท�า 

 5.1.2 การแพร�แปลกปลอม (Conducted spurious emissions) 
  วิธีการทดสอบต!องเป
นไปตาม ITU-R Rec. SM. 329-12 [5], ANSI/TIA/EIA-603-E, ETSI EN 300 086,  
  EN 301 166 หรือวิธีการทดสอบอ่ืนที่เทียบเท�า 

 5.1.3 ค�าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency error) 
  วิธีการทดสอบต!องเป
นไปตาม IEC 60489-2, ETSI EN 300 086, ANSI/TIA/EIA-603-E (หัวข!อ Carrier 

frequency stability), EN 301 166 หรือวิธีการทดสอบอ่ืนที่เทียบเท�า 

 5.1.4 ค�าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency deviation) 
  วิธีการทดสอบต!องเป
นไปตาม IEC 60489-2, ETSI EN 300 086, ANSI/TIA/EIA-603-E  
  (หัวข!อ Modulation limiting), EN 301 166 หรือวิธีการทดสอบอ่ืนที่เทียบเท�า 

 5.1.5 กําลังช�องประชดิ (Adjacent channel power) 
 วิธีการทดสอบต!องเป
นไปตาม IEC 60489-2, ETSI EN 300 086, ANSI/TIA/EIA-603-E, EN 301 166 
  หรือวิธีการทดสอบอ่ืนที่เทียบเท�า 

5.2 ภาคเคร่ืองรับ (Receiver) 

 5.2.1 ความไวที่ใชLไดLสูงสดุ (Maximum usable sensitivity) 
  วิธีการทดสอบต!องเป
นไปตาม IEC 60489-3 [6], ETSI EN 300 086, ANSI/TIA/EIA-603-E,  
  EN 301 166 หรือวิธีการทดสอบอ่ืนที่เทียบเท�า 

 5.2.2 การเลือกสัญญาณช�องประชิด (Adjacent channel selectivity) 
  วิธีการทดสอบต!องเป
นไปตาม IEC 60489-3, ETSI EN 300 086, ANSI/TIA/EIA-603-E, 
  EN 301 166  หรือวิธีการทดสอบอ่ืนที่เทียบเท�า 
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6.  การแสดงความสอดคลLองตามมาตรฐานทางเทคนิค  

 เคร่ืองวิทยุคมนาคมสําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย�านความถ่ี VHF/UHF สําหรับการ
สื่อสารประเภทเสียงพูด ให!แสดงความสอดคล!องตามมาตรฐานนี้ โดยถือเป
นเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ' ประเภท ข 

ตามที่กําหนดไว!ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน' และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เร่ือง 
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ' 
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