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วาดวยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 

เร่ือง  เคร่ืองวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก  ระบบ  Digital  Trunked  Radio 
 

 

โดยที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติมีนโยบายที่จะกําหนดมาตรฐานทางเทคนิค
ของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณที่มีใชกันอยางแพรหลายและเปนสากล  ใหเหมาะสมตอ
สภาพการณทางเทคโนโลยี  เพื่อใหเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณมีมาตรฐานทางเทคนิคที่ชัดเจน  
สามารถนํามาใชงานไดโดยไมเกิดการรบกวนซึ่งกันและกัน  ไมเกิดผลกระทบอันไมพึงประสงคตอ
โครงขายโทรคมนาคม  หรือการใหบริการโทรคมนาคม  รวมทั้งเพื่อปกปองคุมครองผูบริโภคอีกทาง
หนึ่งดวย  อันจะเปนประโยชนตอวงการอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในภาพรวม  และเพื่อใหมาตรฐาน
ทางเทคนิคของประเทศมีความสอดคลองกับขอกําหนดของสากลมากขึ้น 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๕๑  (๖)  และมาตรา  ๗๘  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  และมาตรา  ๓๒  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม   
พ.ศ.  ๒๕๔๔  ประกอบมาตรา  ๒๙  (๔)  แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  และที่ 
แกไขเพิ่มเติม  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติในการประชุมคร้ังที่  ๔๑/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  
๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  จึงเห็นชอบใหประกาศกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก  ระบบ  Digital  Trunked  Radio  ไว  
ดังมีรายละเอียดตามมาตรฐานเลขที่  กทช.  มท.  ๑๐๐๙  -  ๒๕๔๙  แนบทายประกาศนี้ 

 ประกาศนี้มีผลใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
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มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 
เรื่อง  เครื่องวทิยคุมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบ Digital Trunked Radio 

 
1. ขอบขาย 
 มาตรฐานทางเทคนิคน้ี ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ําสําหรับเครื่องวิทยคุมนาคมในกิจการเคล่ือนที่
ทางบก ระบบ Digital Trunked Radio ประเภทสถานีฐาน (Base Station: BS) และเครื่องวิทยุคมนาคมลูกขาย 
(Mobile Station: MS) ในยานความถี่วิทยุดังตอไปน้ี  380 – 400 MHz  421.8 – 422.95/433.8 – 434.95 MHz  
484 – 489/494 – 499 MHz  และ  806 - 824/851 - 869  MHz 
 
2. มาตรฐานทางเทคนิค 
2.1 มาตรฐานทางเทคนิคดานคลื่นความถี่ (Radio Frequency Requirements) 

  มาตรฐานทางเทคนิคดานคล่ืนความถี่ ของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคล่ือนที่ทางบก ระบบ 
Digital Trunked Radio  ภาคสง และภาครับ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังตอไปน้ี 

2.1.1 ETSI EN 300 392-2 : 
 

Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data 
(V+D); Part 2: Air Interface (AI) 

2.1.2 ETSI EN 300 396-2 : Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Technical 
requirements for Direct Mode Operation (DMO);     
Part 2: Radio aspects 

2.1.3 ETSI EN 303 035-1 : Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Harmonized EN 
for TETRA equipment covering essential 
requirements under article 3.2 of the R&TTE 
Directive; Part 1: Voice plus Data (V+D) 

2.1.4 ETSI EN 303 035-2 : Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Harmonized EN 
for TETRA equipment covering essential 
requirements under article 3.2 of the R&TTE 
Directive; Part 2: Direct Mode Operation (DMO) 

2.1.5 ANSI/TIA-102.CAAB-B : 
     

Project 25 Land Mobile Radio Transceiver 
Recommendations, Project 25 – Digital Radio 
Technology, C4FM/CQPSK Modulation 
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2.2 มาตรฐานทางเทคนิคดานความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety Requirements) 

  มาตรฐานทางเทคนิคดานความปลอดภัยทางไฟฟา ของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคล่ือนที่
ทางบก ระบบ Digital Trunked Radio ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังตอไปน้ี 

2.2.1 IEC 60950 - 1  : 
 

Information Technology equipment – Safety – Part 1: 
General Requirements 

2.2.2 มอก. 1561 – 2548  : บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะดานความปลอดภัย: 
ขอกําหนดทั่วไป  

 

2.3 มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชเคร่ืองสงวิทยุคมนาคมตอสุขภาพของมนุษย (Radiation 
 Exposure Requirements) 

  การติดตั้งสถานีฐาน และการใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายในกิจการเคล่ือนที่ทางบก ระบบ 
Digital Trunked Radio จะตองสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานความปลอดภัยเก่ียวกับการใชเครื่องสง
วิทยุคมนาคมตอสุขภาพของมนุษย ที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด 

 

____________________ 
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