
 หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ    ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
วาดวยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 
เร่ือง  มาตรฐานทางเทคนิคดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา 

 
 

โดยที่เห็นเปนการสมควรกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา
ของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณที่ใชในลักษณะของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณปลายทาง  
เพื่อใหสามารถนํามาใชงานไดโดยไมเกิดการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟาซ่ึงกันและกัน  ไมเกิดผล 
กระทบอันไมพึงประสงคตอกิจการวิทยุคมนาคม   โครงขายโทรคมนาคม   หรือการใหบริการ
โทรคมนาคม   รวมทั้ ง เพื่อปกปองคุมครองผูบริโภคอีกทางหนึ่ งดวย   อันจะเปนประโยชน 
ตออุตสาหกรรมโทรคมนาคมในภาพรวม  และเพื่อใหมาตรฐานทางเทคนิคของประเทศมีความสอดคลอง 
กับขอกําหนดของสากลมากขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๑  (๖)  (๒๑)  และมาตรา  ๗๘  แหงพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่  และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  
มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  วรรคหนึ่ง   แหงพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจึงประกาศ
กําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ  เร่ือง  มาตรฐานทางเทคนิคดาน 
ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาไว  ดังมีรายละเอียดตามมาตรฐานเลขที่  กทช.  มท.  3001 - 2550   
แนบทายประกาศนี้ 

ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด  ๑๘๐  วัน  นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
พลเอก  ชชูาติ  พรหมพระสิทธิ์ 

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 



มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 

ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา 

(Electromagnetic Compatibility) 

กทช. มท. 3001 - 2550 

 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

87  ถนนพหลโยธิน ซอย 8  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  10400 

โทร. 0 2271 0151-60   เว็บไซต: www.ntc.or.th 



มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอปุกรณ 
กทช. มท. 3001 - 2550 

มาตรฐานทางเทคนิคดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา 
 

กทช. มท. 3001 - 2550            หนา 1 จาก 1 

1. ขอบขาย 

 มาตรฐานทางเทคนิคน้ี ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ําดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา 
(electromagnetic compatibility: EMC) ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณบางประเภท โดยกําหนดใหตอง
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1956-2548 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวามาตรฐานดังกลาว 

 มาตรฐานทางเทคนิคดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 1956 - 2548  ไดกําหนดขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ (radio disturbance limits) 
สําหรับพิสัยความถี่ 9 kHz ถึง 400 GHz โดยวัดระดับของสัญญาณแปลกปลอมหรือสัญญาณปลอมเทียม 
(spurious signals) ที่เกิดจากบริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Equipment: ITE) ซ่ึง
หมายรวมถึงเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณปลายทาง (telecommunication terminal equipment) ที่ถูก
ออกแบบและมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเช่ือมตอเขากับโครงขายโทรคมนาคม โดยเปนสวนที่ผูใชบริการสามารถทํา
การติดตั้งเองได ตามขอบขายและคํานิยามที่กําหนดไวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาวขางตน 

 มาตรฐานนี้ ไมใชบังคับกับเครื่องวิทยุคมนาคม ตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม 
 
2. รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ตองแสดงความเปนไปตามมาตรฐาน 

 เครื่องโทรศัพท (telephone set) 

 เครื่องโทรสาร (facsimile equipment) 

 ระบบโทรศัพทกดปุม (key telephone system) 

 โมเด็ม (modem) 

 บริภัณฑขอมูลปลายทาง (data terminal equipment) 

 ตูสาขาโทรศัพทอตัโนมัติ (PABX) 

 เครื่องโทรคมนาคมสําหรับสายผูเชาดิจิทัลแบบตาง ๆ (xDSL equipment) 
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