
 

(ราง)  
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

เรื่อง การทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

 

  
โดยที่เปนการสมควรใหมีการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง

ระบบเอฟเอ็ม สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็มที่ไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีไดรับอนุญาตใหทดลองออกอากาศตามหลักเกณฑวาดวยการทดลองออกอากาศ
วิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็มกำลังสงต่ำถือปฏิบัติ เพื ่อใหการใชคลื ่นความถี ่เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ปราศจากการรบกวนการใชคลื่นความถี่กับกิจการวิทยุนำทางทางการบิน กิจการเคลื่อนท่ี
ทางการบินในเสนทางบินพาณิชย กิจการวิทยุกระจายเสียงดวยกันเอง และกิจการอื่นตามตารางกำหนด
คลื่นความถ่ีแหงชาติ และเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชน ตลอดจน
เกิดความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะ รวมทั้งสมควรใหมีการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ขึ้นทะเบียนเปนหนวยทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มเพื่อใหการ
ข้ึนทะเบียนนั้นเปนไปอยางเทาเทียมและไมเลือกปฏิบัติ 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ซึ ่งแกไขเพิ ่มเต ิมโดยพระราชบัญญัต ิองคกรจ ัดสรรคลื ่นความถี ่และกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๕) 

(๑๐) (๑๕) (๑๖) และ (๒๔) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้   
   
 ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

 ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการวัดการแพรแปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ลงวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ 
 ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการวัดการแพรแปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี๒) ลงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 ขอ ๔ ใหยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื ่อง วิธีการวัดการแพรแปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 ขอ ๕ ใหยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนผูทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานี
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ลงวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
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 ขอ ๖ บรรดาประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และคำสั่งอื่นใดในสวนที่มีกำหนดไวแลวในประกาศนี้ 
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน 
 ขอ ๗ ในประกาศนี้  

“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

“ผูทดลองออกอากาศ” หมายความวา ผูไดรับอนุญาตใหทดลองออกอากาศตามหลักเกณฑวา
ดวยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม กำลังสงต่ำ 

“การทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถาน”ี หมายความวา การวัดกำลังการแพรแปลกปลอม 
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มใหเปนไปตามประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑปองกันการรบกวนการใชคลื่นความถ่ี
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงตอกิจการวิทยุการบิน โดยใหใชวิธีการทดสอบตามที่กำหนดในภาคผนวก ข 
และภาคผนวก ค แนบทายประกาศนี้ 
 “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา พนักงานของสำนักงานซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาท่ีตามประกาศนี้ 

 “หนวยทดสอบ” หมายความวา หนวยงานท่ีขึ้นทะเบียนเปนหนวยทดสอบการแพรแปลกปลอม
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ซึ่งทำหนาที่ในการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานี ให
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑปองกันการรบกวนการใชคลื่นความถ่ีของสถานีวิทยุกระจายเสียงตอกิจการวิทยุการบิน 
 “ผูทดสอบ” หมายความวา ผูทำหนาท่ีทดสอบและรายงานผลการทดสอบ 
 “ผูรับรองรายงาน” หมายความวา ผูทำหนาท่ีรับรองรายงานผลการทดสอบ  
 
 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 
------------------------------ 

 

ขอ ๘ ผูร ับใบอนุญาตหรือผู ทดลองออกอากาศจะตองยื ่นคำขอรับการทดสอบการแพร
แปลกปลอมของสถานีตามแบบที่กำหนดในภาคผนวก ก แนบทายประกาศนี้ เพื ่อทดสอบการแพร
แปลกปลอมของสถานีใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกำหนด โดยตองมีรายละเอียด เอกสาร
หลักฐาน และขอมูลตามที ่กำหนดไวในขอ ๙ ใหครบถวนถูกตอง พรอมแนบเอกสารหลักฐานที ่มี
รายละเอียดครบถวนสมบรูณ 

การยื่นคำขอตามวรรคแรกใหนำสงดวยตนเอง หรือทางไปรษณียลงทะเบียน ณ สถานที่ทำการ
ของหนวยทดสอบ หรือระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีสำนักงานกำหนดให 

ขอ ๙ ผูยื่นคำขอ ตองสงเอกสารหลักฐานและขอมูล ดังตอไปนี้ 
(๑) สำเนาเอกสารแสดงการจัดตั้งนิติบุคคลหรือกลุมคน  
(๒) เอกสารเกี่ยวกับบุคคล ไดแก สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมีอำนาจกระทำการแทน

นิติบุคคลหรือกลุมคน 
(๓) สำเนาเอกสารการไดรับอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
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(๔) สำเนาใบอนุญาตใชเครื่องวิทยุคมนาคมและสำเนาใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม หรือ
สำเนาหนังสืออนุญาตใชและสำเนาหนังสืออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามกฎหมายวาดวยวิทยุ
คมนาคมแลวแตกรณี 

(๕) แผนท่ีท่ีตั้งสถานีและสายอากาศของสถาน ี
 ขอ ๑๐ หนวยทดสอบจะตองทำการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีใหแลวเสร็จภายใน

สามสิบวันนับแตวันท่ีคำขอและเอกสารหลักฐานครบถวน หรือตามระยะเวลาท่ีหนวยทดสอบและผูรับ
ใบอนุญาตหรือผูทดลองออกอากาศแลวแตกรณีตกลงกัน ทั้งนี้ ใหหนวยทดสอบแจงกำหนดระยะเวลา
ดำเนินการท่ีแนนอนใหผูยื่นคำขอทราบตามท่ีพนักงานเจาหนาท่ีกำหนด 

เม่ือการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานแีลวเสร็จ ใหหนวยทดสอบออกรายงานตามแบบท่ี
กำหนดไวในภาคผนวก ข แนบทายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื ่อง หลักเกณฑปองกันการรบกวนการใชคลื ่นความถี ่ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงตอกิจการวิทยุการบิน ลงวันท่ี ... โดยใหผูทดสอบ ผูรับรองรายงาน และผูรับใบอนุญาต
หรือผูทดลองออกอากาศแลวแตกรณีลงนามและบันทึกลงในระบบอิเล็กทรอนิกสที ่สำนักงานกำหนด
ภายในเจ็ดวัน  

ในกรณีท่ีการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด และผานการ
ประเมินรายงานโดยพนักงานเจาหนาท่ีแลวจะสามารถใชเปนหลักฐานแสดงตอสำนักงานตามท่ีกำหนดได 

ขอ ๑๑ วิธีการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีใหเปนไปตามที่กำหนดในภาคผนวก  ข 
และภาคผนวก  ค แนบทายประกาศนี้ 

 ขอ ๑๒ การเรียกเก็บคาดำเนินการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีของหนวยทดสอบ ให
เปนไปตามอัตราที่เผยแพรผานทางระบบเครือขายสารสนเทศของสำนักงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจ

กำหนดเพดานอัตราสูงสุดสำหรับคาดำเนินการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีได 
 

หมวด ๒ 
การข้ึนทะเบียนและขอบเขตเง่ือนไขการเปนหนวยทดสอบ 

------------------------------ 

 
ขอ ๑๓  หนวยทดสอบที่สามารถดำเนินการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีตามประกาศ

นี้จะตองเปนผูท่ีไดข้ึนทะเบียนเปนหนวยทดสอบกับสำนักงานเทานั้น    
 ขอ ๑๔ หนวยงานท่ีจะไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนหนวยทดสอบจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  

(๑) เปนสถาบันการศึกษาของภาครัฐหรือเอกชนที่ทำการเปดสอนดานวิชาชีพ หรือดาน

วิศวกรรมศาสตร ในสาขาอิเล็กทรอนิกส ไฟฟาสื ่อสาร โทรคมนาคม หรือครุศาสตรอุตสาหกรรม          
ดานโทรคมนาคม หรืออิเล็กทรอนิกส และผานการรับรองหลักสูตรจาก สำนักงานปลัด กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ดานการอุดมศึกษา) หรือสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธกิาร หรือ 

(๒) เปนหนวยงานภาครัฐที ่ม ีภารกิจเกี ่ยวของหรือสามารถดำเนินการทดสอบการแพร

แปลกปลอมของสถานี หรือ 
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(๓) เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงคในการดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ
ไฟฟา หรืออิเล็กทรอนิกส     

(๔) มีบุคลากรหลักซ่ึงประกอบดวยผูทดสอบและผูรับรองรายงาน โดยบุคลากรหลักตองผานการ

ฝกอบรมเก่ียวกับการทดสอบการแพรแปลกปลอมของวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มจากสำนักงาน 
(๔.๑) ผูทดสอบและผูรับรองรายงานตองเปนบุคคลสัญชาติไทย อายุไมต่ำกวา ๒๐ ป

บริบูรณ และตองไมเปนบุคคลคนเดียวกัน มีภูมิลำเนาอยูในประเทศไทย  
(๔.๒) ผูทดสอบตองมีคุณวุฒิไมต่ำกวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟา หรือ 

สาขาอิเล็กทรอนิกส 
(๔.๓) ผูรับรองรายงานตองมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาอิเล็กทรอนิกส ไฟฟาสื่อสาร หรือโทรคมนาคม หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาอิเล็กทรอนิกส 
ไฟฟาสื่อสาร หรือโทรคมนาคมหรือที่เกี่ยวของ หรือเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟา แขนงไฟฟาสื่อสาร งานพิจารณาตรวจสอบ ประเภท 
และขนาดตามท่ีระบุไวในใบอนุญาต  
  (๔.๔) ในกรณีที่ทำการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีที่เครื่องสงมีกำลังตั้งแต ๑ 
กิโลวัตตขึ้นไป ผูรับรองรายงานตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
แขนงไฟฟาสื่อสาร 
  

ผูทดสอบและผูรับรองรายงานตาม (๔) มีรายชื่อภายใตการข้ึนทะเบียนของหนวยทดสอบไดเพียง

หนวยงานเดียวเทานั้น ท้ังนี้ สำนักงานอาจไมพิจารณารายชื่อผูทดสอบและผูรับรองรายงานท่ีเคยมีประวัติ
กระทำการฝาฝนหลักเกณฑและเงื่อนไขของคณะกรรมการสำหรับการขึ้นทะเบียนเปนผูทดสอบการแพร
แปลกปลอมของสถานขีองสถานีวิทยุกระจายเสียง 

หนวยทดสอบตองมีเครื่องมือสำหรับการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีซ่ึงไดรับการสอบ
เทียบ หรือทวนสอบครั้งลาสุดเปนระยะเวลาไมเกินสองปจากหองปฏิบัติการสอบเทียบที่ผานการรับรอง

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 สาขาไฟฟาและความถี ่ หรือไดรับการรับรองหรือยอมรับจากสำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน มอก. 17025 สาขาไฟฟาและความถ่ี ตามบัญชีรายการ
เครื่องมือขั้นต่ำที่ใชในการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานี ตามที่กำหนดในภาคผนวก ง แนบทาย
ประกาศนี้        

การเปนหนวยทดสอบ ตองไมเคยถูกเพิกถอนการเปนหนวยทดสอบ 

ขอ ๑๕ หนวยงานท่ีมีความประสงคจะยื่นคำขอเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนหนวยทดสอบตามขอ ๑๓ ให
ยื่นคำขอที่กรอกขอมูลครบถวนสมบูรณพรอมดวยหลักฐานตามแบบที่กำหนดในภาคผนวก จ แนบทาย
ประกาศนี้ ดวยตนเองหรือทางไปรษณียตอบรับ ณ สำนักงาน หรือโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสำนักงานกำหนด  

ขอ ๑๖ เมื ่อสำนักงานไดรับคำขอตามขอ ๑๕ พรอมเอกสารหลักฐานแลว จะดำเนินการ
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของคำขอและเอกสารหลักฐานภายในวันที่ไดรับคำขอ หากปรากฏวา            

คำขอหรือเอกสารหลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวน สำนักงานจะแจงใหหนวยงานทราบทันที  
ใหหนวยงานดำเนินการแกไขคำขอหรือจัดสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในสิบหาวันทำการนับ

แตวันท่ีไดรับแจง โดยสำนักงานจะยังไมพิจารณาข้ึนทะเบียนใหจนกวาจะไดแกไขคำขอหรือไดรับเอกสาร
หลักฐานท่ีครบถวน  
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กรณีหนวยงานไมดำเนินการแกไขคำขอหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ี
กำหนดตามวรรคสอง สำนักงานจะไมรับคำขอและเอกสารหลักฐานไวพิจารณาและจะคืนคำขอและ
เอกสารหลักฐานท่ียื่นมาท้ังหมดใหแกหนวยงานโดยเร็ว ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิหนวยงานในการยื่นคำขอใหมตาม

ประกาศนี้ 
หากสำนักงานเห็นวาคำขอและเอกสารหลักฐานของหนวยงานถูกตองครบถวนแลวจะดำเนินการ

พิจารณาเอกสารหลักฐานของหนวยงานเพื่อขึ้นทะเบียนเปนผูทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานี
วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มตอไปภายในสิบหาวันทำการ 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเปนหนวยทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ

เอฟเอ็มใหใชแบบตามที่กำหนดในภาคผนวก  ฉ แนบทายประกาศนี้ และเมื่อไดรับการขึ้นทะเบียน 
เปนหนวยทดสอบแลว หนวยทดสอบดังกลาวมีสิทธิ หนาที่และความรับผิดตอบุคคลที่เกี่ยวของตามท่ี
กำหนดในประกาศนี้ 

ขอ ๑๗ เมื่อสำนักงานรับการขึ้นทะเบียนเปนหนวยทดสอบใหแลว จะออกบัตรประจำตัวใหแกผู
ทดสอบและผูรับรองรายงานแตละคน โดยบัตรประจำตัวผูทดสอบและผูรับรองรายงานมีอายุสิ้นสุดพรอม

การเปนหนวยทดสอบท่ีผูทดสอบหรือผูรับรองรายงานสังกัด 
ขอ ๑๘ หนวยทดสอบจะตองปฏิบัติตามหนาที ่ ความรับผิดชอบ และเงื ่อนไขของการเปน                  

หนวยทดสอบที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
โดยเครงครัด หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการเปนหนวยทดสอบ พนักงานเจาหนาที่อาจพิจารณา

เพิกถอนการเปนหนวยทดสอบตอไป 
ขอ ๑๙ หนวยทดสอบตามประกาศนี้ จะมีสิทธิในการทดสอบการแพรแปลกปลอมไดคราวละสอง

ปนับแตวันท่ีไดรับการข้ึนทะเบียน  
หนวยทดสอบท่ีประสงคจะขอข้ึนทะเบียนเปนหนวยทดสอบตอไปหลังจากครบกำหนดระยะเวลา

ตามวรรคหนึ่งใหดำเนินการยื่นคำขอตอสำนักงานกอนวันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งไมนอยกวา

สามสิบวัน พรอมเอกสารหลักฐานหรือขอมูลท่ีจำเปนตามท่ีสำนักงานกำหนด 
การพิจารณาใหนำหลักเกณฑที่กำหนดขอ ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตทั้งนี้จะตองพิจารณา

และแจงผลใหผูขอข้ึนทะเบียนทราบภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับคำขอ และในระหวางการพิจารณา
ดังกลาวใหถือวาผูยื ่นคำขออยูในฐานะเปนหนวยทดสอบจนกวาจะไดรับการแจงผลการพิจารณาจาก
สำนักงาน 

ขอ ๒๐ การเปนหนวยทดสอบจะสิ้นสุดในกรณีดังตอไปนี้  
(๑) ครบกำหนดระยะเวลาตามขอ ๑๙ 

(๒) เลิกกิจการหรือแจงความประสงคขอพนจากการเปนหนวยทดสอบ 
(๓) สำนักงานเพิกถอนสิทธิการข้ึนทะเบียนเปนหนวยทดสอบ 

ขอ ๒๑ การปฏิบัติหนาที่ของหนวยทดสอบจะตองเปนไปตามเงื่อนไขการเปนหนวยทดสอบท่ี

คณะกรรมการกำหนดอยางเครงครัด  
ขอ ๒๒ หนาท่ี ความรับผิดชอบ และเง่ือนไขของหนวยทดสอบ  
(๑)  ตองดำเนินการดวยตนเอง จะมอบหมายใหผูอ่ืนดำเนินการแทนไมได 
(๒)  ตองกระทำโดยสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ และถูกตองตามหลักวิชาการ  



- ๖ - 
 

 

 

 

(๓)  ตองไมมีสวนไดเสียหรือมีสวนเก่ียวของกับผูขอรับการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานี 
หรือสถานีท่ีรับการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานไีมวาทางตรงหรือทางออม  

(๔) ดำเนินการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีโดยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยองคกร

จัดสรรคลื ่นความถี ่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และกฎหมายวาดวย
วิทยุคมนาคม ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการตามประกาศหรือระเบียบท่ีคณะกรรมการกำหนด 

(๕) ตองใชเครื่องมือท่ีมีมาตรฐานไมต่ำกวารายการเครื่องมือท่ีกำหนดไวในภาคผนวก ง แนบทาย
ประกาศนี้ 

(๖) ตองตรวจสอบและดูแลรักษายานพาหนะและเครื ่องมือสำหรับการทดสอบการแพร
แปลกปลอมของสถานีใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสมและพรอมใชงานอยางสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการเปน
หนวยทดสอบ 
 (๗) ตองยุติการใชเครื ่องมือสำหรับการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีทันทีเมื ่อชำรุด 
บกพรอง หรือมีผลการสอบเทียบครั้งลาสุดเปนระยะเวลาเกินกวาสองป จนกวาการแกไขความชำรุด

บกพรองจะแลวเสร็จหรือผานการสอบเทียบใหมแลวแตกรณี  
(๘) กอนการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานี ผูทดสอบตองแสดงบัตรประจำตัวผูทดสอบ

การแพรแปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ตอผูยื่นคำขอหรือบุคคลท่ีเก่ียวของทุกครั้ง 
 
 

หมวด ๓ 
การกำกับดูแล 

------------------------------ 
 

ขอ ๒๓ พนักงานเจาหนาท่ีมีหนาท่ีกำกับดูแลการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีของ

หนวยทดสอบใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดในประกาศนี้ โดยอาจใชวิธีการอยางหนึ่งอยางใดหรือ
หลายอยางรวมกัน ดังตอไปนี้ 

(๑) การประเมินรายงาน 
(๒) การสุมตรวจสังเกตุการณการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถาน ี
(๓) การทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีของสถานีซ้ำ ในกรณีสถานีตั้งอยูในบริเวณพื้นท่ี

ปลอดการรบกวนการใชงานคลื่นความถ่ีของทาอากาศยานหรือสถานีควบคุมจราจรทางอากาศ 
 (๔) การพิจารณาขอรองเรียนเก่ียวกับการดำเนินการของหนวยทดสอบ 
ขอ ๒๔ พนักงานเจาหนาท่ีอาจเพิกถอนการเปนหนวยทดสอบไดในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนดในขอ ๑๔ 

 (๒) ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานตีามท่ีกำหนดในหมวด ๒ 

 (๓) ละเลยหรือเพิกเฉยไมดำเนินการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด หรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาโดยไมมีเหตุผลอันสมควรและกอใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรงแกผูอ่ืน 
 (๔) แจงขอมูล ออกหรือรับรองรายงานอันเปนเท็จ  
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 (๕) ใชอำนาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ เชน ดำเนินการทดสอบการแพรแปลกปลอม
ของสถานใีหแกสถานีหรือเครื่องวิทยุท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกำหนด 
 (๖) ไมดำเนินการตามมาตรการที่พนักงานเจาหนาที่กำหนดในการทดสอบการแพรแปลกปลอม

ของสถาน ี
  
 การเพิกถอนสิทธิการเปนหนวยทดสอบตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุกระทบกระเทือนการทดสอบ
หรือการรับรองรายงานผลการทดสอบท่ีหนวยทดสอบไดดำเนินการไปแลวกอนพนักงานเจาหนาท่ีมีคำสั่ง
เพิกถอน ท้ังนี้ พนักงานเจาหนาท่ีอาจมีคำสั่งเพิกถอนผลการประเมินรายงานไดในกรณีท่ีการปฏิบัติหนาท่ี

ของหนวยทดสอบเปนไปโดยทุจริต หรือไมเปนไปตามมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงท่ีคณะกรรมการกำหนด 

ขอ ๒๕ กรณีหนวยทดสอบไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานี หรือ
กระทำการอยางใดอยางหนึ่งตามประกาศนี้กำหนด หากเกิดความเสียหายตอผูใด หนวยทดสอบจะตอง
รับผิดชอบในความเสียหายดังกลาว ไมวาตนจะไดกระทำไปโดยสุจริตหรือไม  

กรณีหนวยทดสอบแจงขอมูล ออกหรือรับรองรายงานอันเปนเท็จ ใหพนักงานเจาหนาท่ี
ตรวจสอบขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน นำเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินคดีตาม
กฎหมายภายในสามสิบวันนับแตพบการกระทำท่ีเปนความผิด 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ ๒๖ ผูท่ีเคยไดรับการข้ึนทะเบียนผูทดสอบหรือมีรายชื่อเปนผูทำการทดสอบของผูทดสอบตาม

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื ่อง 
หลักเกณฑการวัดการแพรแปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและที่แกไข
เพิ่มเติม กอนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ใหถือวาผานการฝกอบรมการทดสอบการแพรแปลกปลอมของ

วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ตามประกาศนี้ 
 
  
     ประกาศ ณ วันท่ี               ………………. พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                         

      พลเอก  
 

(สุกิจ ขมะสุนทร)  
  กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน  

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ 
  ทำหนาท่ีประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  

        กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
 
 



 

 
  

 

ภาคผนวก ก 
 
 
  

 
 

 
 

คำขอรับการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถาน ี

 

 
 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน  
และกจิการโทรคมนาคมแหงชาติ 

๘๗  ถนนพหลโยธนิ ซอย ๘  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐ 
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เลขประจำตัว 

หนวยทดสอบ 
คำขอรับการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานี 

สำหรับเจาหนาที ่

เลขรับที่  (เลขที/่พ.ศ.) 

วันที่รับ  (วัน/เดือน/ป) 

หนา ๑  จาก ๓ หนา 
๑. รายละเอียดของผูขอรับการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานี 

๑.๑ ผูย่ืนคำขอ:  

ชื่อ-สกุล :          

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ----   

ที่อยูที่ติดตอได :      

                

โทรศัพท :                                          โทรสาร :                                       อีเมล :                   

๑.๒ ในนาม:  

นิติบุคคล/กลุมคน :      

ที่อยู :      

                                                                                                                                       

โทรศัพท :                                         โทรสาร :                                        อีเมล:                

๑.๓ บุคลากรดานเทคนิคที่สามารถติดตอได 

ชื่อ-สกุล :      

ที่อยู :      

                                                                                                                                       

โทรศัพท :                                         โทรสาร :                                        อีเมล:                                   

๒. รายละเอียดการขอรับการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานี 

๒.๑ เอกสารหลักฐาน 

  คำขอรับการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีที่กรอกรายละเอียดครบถวน  

  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลหรือกลุมคนที่ขอรับการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานี
พรอมรับรองสำเนาจำนวน ๑ ชุด 

  สำเนาเอกสารการไดรับอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

  สำเนาใบอนุญาตใชเครื่องวิทยุคมนาคมและสำเนาใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม หรือสำเนาหนังสืออนุญาตใชและสำเนาหนังสือ
อนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมแลวแตกรณี 

  แผนที่ที่ตั้งสถานีและสายอากาศของสถานี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขประจำตัว 

หนวยทดสอบ 
คำขอรับการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานี 

สำหรับเจาหนาที ่

เลขรับที่  (เลขที/่พ.ศ.) 

วันที่รับ  (วัน/เดือน/ป) 

หนา ๒  จาก ๓ หนา 
๒.๒ รายละเอียดสถานี 
ประเภทสถานีวิทยุกระจายเสียง 
 สถานีวิทยุกระจายเสียงตามแผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม  
 สถานีวิทยุกระจายเสียงตามแผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มกำลังสงต่ำ  
 สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ไดรับอนุญาตใหทดลองออกอากาศตามหลักเกณฑวาดวยการ     
     ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็มกำลังสงต่ำ 

 
เคร่ืองสงวิทยุกระจายเสียงหลัก 
เคร่ืองสงวิทยุกระจายเสยีงสำรอง 
 

รหัสรายการ (PI code) /รหัสสถานี :                                      ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง :      

ความถ่ีวิทยุ :      

ที่ตั้งเคร่ืองสงและสายอากาศ:      

พิกัดภูมิศาสตร (Decimal Degrees ทศนิยม ๖ ตำแหนง) :      
๒.๓ รายละเอียดเคร่ืองสงวิทยุกระจายเสียงฯ เคร่ืองหลัก 

ตราอักษร/ยี่หอ (Brand Name) :                

รุน/แบบ (Model) :                       

หมายเลขเคร่ือง (Serial Number) :              

เลขที่ใบอนุญาต/เลขที่หนงัสือทีอ่นุญาตใชเคร่ืองวิทยุคมนาคม :           

๒.๔ รายละเอียดเคร่ืองสงวิทยุกระจายเสียงฯ เคร่ืองสำรอง (ถามี) 

ตราอักษร/ยี่หอ (Brand Name)                 

รุน/แบบ (Model)                         

หมายเลขเคร่ือง (Serial Number)              

เลขที่ใบอนุญาต/เลขที่หนังสือที่อนุญาตใชเคร่ืองวิทยุคมนาคม           



 

 

เลขประจำตัว 

หนวยทดสอบ 
คำขอรับการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานี 

สำหรับเจาหนาที ่

เลขรับที่  (เลขที/่พ.ศ.) 

วันที่รับ  (วัน/เดือน/ป) 

หนา ๓  จาก ๓ หนา 
๒.๕ สำหรับเจาหนาที่ 

หลักฐานการชำระเงิน 
ใบเสร็จเลมที่      เลขที่     

ลงวันที่      (วัน)       /        (เดือน)        /     (ป)   

นัดทำการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีในวนัที ่

      (วัน)       /        (เดือน)        /     (ป)   

เวลา         

ลงชื่อ   

       ( ) 

                               ผูรับคำขอ 

 

๓. เงื่อนไขของการรับบริการ 

๑. หากหนวยทดสอบไมสามารถทำการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีไดตามวันและเวลาที่นัดหมาย ใหหนวยทดสอบแจงใหผู
ยื่นคำขอ ทราบลวงหนากอนถึงกำหนดวันนัดหมาย เวนแตกรณีมีเหตุสุดวิสัยและไมอาจคาดหมายไดลวงหนา หนวยทดสอบและผู
ยื่นคำขอจะตองกำหนดวันนัดหมายใหมภายใน ๑๐ วันทำการนับจากวันนัดหมายเดิม ทั้งนี้ การกำหนดวันนัดหมายในกรณีดังกลาว 
หนวยทดสอบไมสามารถเรียกคาใชจายใดๆ จากผูยื่นคำขอได 

๒. กรณีที่ผูยื่นคำขอผิดนัดหรือไมดำเนินการใหหนวยทดสอบทำการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีตามวันและเวลาที่นัดหมาย 
โดยผูยื่นคำขอไมแจงใหหนวยทดสอบทราบลวงหนา หนวยทดสอบขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาดำเนินการทดสอบการแพรแปลกปลอม
ของสถานีหรือคาใชจายใดๆ 
 
ขาพเจาไดทราบรายละเอียดและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ 
 
 
 

                                   ลงชื่อ          

( ) 
ผูยื่นคำขอ 

(วัน)       /        (เดือน)        /     (ป) 

 

 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

เลขประจำตัว 

หนวยทดสอบ 
คำขอรับการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานี 

สำหรับเจาหนาที ่

เลขรับที่  (เลขที/่พ.ศ.) 

วันที่รับ  (วัน/เดือน/ป) 

รายละเอียดสถานีวิทยุกระจายเสียง 

รหัสรายการ (PI code) /รหัสสถานี :                                                                         .                                        

ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง :                                                                                    .                          

ความถ่ีวิทยุ :                                                                                                      .  

ที่ตั้งเคร่ืองสงและสายอากาศ:   

พิกัดภูมิศาสตร (Decimal Degrees ทศนิยม ๖ ตำแหนง) :         

โทรศัพท :           

สำหรับเจาหนาที ่
 
                                                                                                    

(                                ) 
ผูรับคำขอ 

 
นัดทำการวัดในวันที่ (วัน)       /        (เดือน)        /     (ป) เวลา     

สามารถเลื่อนนัดลวงหนา
ไดกอนวันที่                 
. 

 
 
 
 



 

 
  

 

ภาคผนวก ข 
 
 
  

 
 

 
 

วิธกีารทดสอบการแพรแปลกปลอม 
ของสถานีวิทยกุระจายเสยีงผานสายนำสัญญาณ 

 

 
 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน  
และกจิการโทรคมนาคมแหงชาติ 

๘๗  ถนนพหลโยธนิ ซอย ๘  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐ 
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1. ขอบเขต 

วิธีการทดสอบนี้จัดเตรียมขึ้นเพื่อทดสอบการแพรแปลกปลอม (Spurious Emission) ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มที่มีการแพรผานสายนำสัญญาณและสายอากาศตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื ่อง การทดสอบการแพร
แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม  โดยการแพรแปลกปลอมผานสายนำสัญญาณ 
(Conducted Spurious Emission) ที่ทำการทดสอบมีแหลงกำเนิดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ
เอ็ม และมีความถ่ีวิทยุตั้งแต 108 เมกะเฮิรตซ (MHz) ถึง 137 เมกะเฮิรตซ (MHz)   ท้ังนี้ วิธีการทดสอบโดย
ผานสายนำสัญญาณนี้ จะใชเฉพาะกับสถานีที่มีการติดตั้งตัวเชื่อมตอแบบมีทิศทาง (Directional Coupler) 
ในระบบสงสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียงอยางถาวรเทานั้น   

 
2. สภาวะแวดลอมในการทดสอบ 

 อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธในขณะทำการทดสอบการแพรแปลกปลอมตองไมเกินคาที่กำหนด

สำหรับการใชงานเครื่องมือทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

 
 
 
 

หนาท่ี : 1 จาก 7 

เร่ือง วิธีการทดสอบการแพรแปลกปลอม 
ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงผานสายนำสัญญาณ 



3. เครื่องมือทดสอบและขอกำหนดข้ันต่ำของเครื่องมือทดสอบ  
 3.1 เครื่องมือหลัก 

ลำดับที ่ เคร่ืองมือทดสอบ ขอกำหนดขั้นต่ำ 

1. เครื่องวิเคราะหสเปกตรัม 
(Spectrum Analyzer) 

• ความถ่ีวิทยุ (Frequency): 300 kHz ถึง 1 GHz 
• ความละเอียดในการทดสอบกำลัง (Level Resolution): 1 dB เมื่อ 

Trace averaging off 
• ระดับสัญญาณรบกวน (Noise Floor) ในชวงความถ่ี 87 MHz ถึง 

137 MHz:   
o สำหรับการทดสอบการแพรแปลกปลอมท่ีระดับเกณฑ 70 dBc:  

ระดับสัญญาณรบกวน ≤  -80 dBm ท่ี Attenuation = 10 dB,        
Resolution Bandwidth (RBW) = 10 kHz, Detector = Positive 
Peak และ Trace = Maximum Hold (1 นาที)  

o สำหรับการทดสอบการแพรแปลกปลอมท่ีระดับเกณฑ 75 dBc:  
ระดับสัญญาณรบกวน ≤  -85 dBm ท่ี Attenuation = 10 dB,         
Resolution Bandwidth (RBW) = 10 kHz, Detector = Positive 
Peak และ Trace = Maximum Hold (1 นาที)  

o สำหรับการทดสอบการแพรแปลกปลอมท่ีระดับเกณฑ 80 dBc:  
ระดับสัญญาณรบกวน ≤  -90 dBm ท่ี Attenuation = 10 dB,           
Resolution Bandwidth (RBW) = 10 kHz, Detector = Positive 
Peak และ Trace = Maximum Hold (1 นาที)  

• คาความกวางแถบท่ีมีผลตอความละเอียดในการทดสอบสญัญาณ 
(Resolution Bandwidth: RBW): 10 kHz   

• คาความกวางแถบท่ีมีผลตอการแสดงรูปสัญญาณ  
   (Video Bandwidth: VBW): 10 kHz ถึง 30 kHz  
• การสอบเทียบระดับแอมพลิจดู (Amplitude Level Calibration): 

ไมเกิน 24 เดือน นับถึงวันท่ีทำการทดสอบ  
• การทวนสอบระดับแอมพลิจูด (Amplitude Level Verification):  

ผลรวมคาสัมบูรณของคาผดิพลาด (Error) และคาสัมบูรณของคา
ความไมแนนอน (Uncertainty) ตองมีคาไมเกินคาสัมบูรณของความ
ถูกตอง (Accuracy) ท่ีเครื่องวิเคราะหสเปกตรมักำหนด 
 

 

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

 
 
 
 

หนาท่ี : 2 จาก 7 

เร่ือง วิธีการทดสอบการแพรแปลกปลอม 
ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงผานสายนำสัญญาณ 



 

2. ตัวกรองตัดความถ่ีปรับคาได 
(Tunable Notch Filter) 

• ความสามารถในการตัดความถ่ีวิทยุ: 87 MHz ถึง 108 MHz 
• การลดทอน (Attenuation): ≥  40 dB ท่ีตำแหนงท่ีตัดความถ่ี 
• การสญูเสยี (Insertion Loss): ≤  0.5 dB 
หมายเหตุ: สามารถใชตัวกรองตัดความถี ่ปรับคาไดมากกวา 1 ตัว               
เพ่ือทำการทดสอบ  

3. ตัวลดทอน 
(Attenuator) 

• การตอบสนองทางความถ่ี (Frequency Response): 87 MHz ถึง 
137 MHz 

• การลดทอน (Attenuation) : 10 dB ถึง 40 dB  
• การทดสอบการตอบสนองทางความถ่ีของการลดทอน (Frequency 

Response of Attenuation): ไมเกิน 24 เดือน นับถึงวันท่ีทำการ
ทดสอบ  

 

 3.2 เครื่องมือสนับสนุน 

ลำดับที ่ เคร่ืองมือทดสอบ ขอกำหนดขั้นต่ำ 

1. ตัวเช่ือมตอแบบมีทิศทาง 
(Directional Coupler) 

• Output port Impedance     :   50 Ω (TYP) 
• Coupling port Impedance   :   50 Ω (TYP) 
• V.S.W.R. at output port and coupling port :   ≤ 1:1.25  (ชวง

ความถ่ี 87.5 – 108 MHz) 
2. ชุดสายนำสัญญาณและ

ข้ัวตอ 
(Cable and Connector) 

• การตอบสนองทางความถ่ี (Frequency Response): 87 MHz ถึง 
137 MHz 

• การทดสอบการตอบสนองทางความถ่ีของการสูญเสียในสายนำ
สัญญาณและข้ัวตอ (Frequency Response of Cable and 
Connector Loss): ไมเกิน 24 เดือน นับถึงวันท่ีทำการทดสอบ 

หมายเหตุ: ประเภทสายนำส ัญญาณควรใช แบบ Double Shield 
 Cable  

3. หัวแปลง  
(Adapter) 

• การตอบสนองทางความถ่ี (Frequency Response): 87 MHz ถึง 
137 MHz 

• การทดสอบการตอบสนองทางความถ่ี (Frequency Response) ของ
การสญูเสยีในหัวแปลง (Adapter): ไมเกิน 24 เดือน นับถึงวันท่ีทำ
การทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

 
 
 
 

หนาท่ี : 3 จาก 7 

เร่ือง วิธีการทดสอบการแพรแปลกปลอม 
ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงผานสายนำสัญญาณ 



4. การเตรียมการกอนทำการทดสอบ 
 4.1  ทำการปรับชดเชยคา Gain Correction Factor ของชุดสายนำสัญญาณและขั้วตอ และอุปกรณท่ี
  เก่ียวของ 
 4.2 ทำการตอตัวเชื่อมตอแบบมีทิศทาง สายนำสัญญาณ ตัวกรองตัดความถ่ีปรับคาได และเครื ่อง                                        
  วิเคราะหสเปกตรัม ตามรูปท่ี 1 โดยใหตอตัวเชื่อมตอแบบมีทิศทางที่ขั้ว Forward และทำการจาย
  กระแสไฟฟาใหช ุดเครื ่องมือทดสอบทำงานไมน อยกวา 30 นาที ทั ้งน ี ้  อาจตอตัวลดทอน              
  (Attenuator) และหัวแปลง (Adapter) ท่ีชองสัญญาณขาเขา (Input) ของเครื่องวิเคราะหสเปกตรัม
  ไดตามความเหมาะสม   

 

สถานีวิทยุกระจายเสียง

(FM Station)

สายนําสัญญาณ

(Cable)

สายอากาศภาคสง

(Transmitting Antenna)

ตัวลดทอน

(Attenuator)
เครื่องวิเคราะหสเปกตรัม

(Spectrum Analyzer)

ตัวกรองตัดความถี่ปรับคาได

(Tunable Notch Filter)
ขั้วตอ

(Connector)

ขั้วตอ

(Connector)

สายนําสัญญาณ

(Cable)

ตัวเชื่อมตอแบบมีทิศทาง

(Directional Coupler)

ติดตั้งถาวร 

(มี S/N ของอุปกรณ)

เครื่องสงวิทยุกระจายเสียง

(FM Transmitter)

อุปกรณท่ีใชในการทดสอบการแพรแปลกปลอมทางสายนําสัญญาณ

 
 

รูปท่ี 1 แผนผังการตอเครื่องมือสำหรับการทดสอบการแพรแปลกปลอมผานสายนำสัญญาณ 
 
5. วิธีการทดสอบ 
 5.1 ตั้งคาเครื่องวิเคราะหสเปกตรัมดังนี้ 

  Center Frequency  : ความถ่ีคลื่นพาหของเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง 

  Resolution Bandwidth : 10 kHz 
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Video Bandwidth : 10 kHz ถึง 30 kHz (1 ถึง 3 เทาของคา RBW) 

  Span   : ครอบคลุมยานความถ่ี 87 MHz ถึง 137 MHz 

  Detector  : Positive Peak 

  Trace   : Maximum Hold  

  Input Attenuation : Default 

  Sweeptime  : Auto 

 5.2 ตรวจสอบสเปกตรัมของคลื ่นพาหที่วัดไดจากเครื ่องวิเคราะหสเปกตรัม และปรับตั ้งคาเครื่อง               

  วิเคราะหสเปกตรัมในขอ 5.1 ไปท่ีคาท่ีเหมาะสมกับระดับความแรงของกำลังคลื่นพาห โดยใหระดับ

  กำลังคลื ่นพาหอยูที ่ระดับอางอิง (Reference Level) และปรับคาการลดทอน (Attenuation)             

  จนกระท่ังระดับกำลังสัญญาณรบกวน (Noise Floor) อยูท่ีระดับต่ำสุด เพ่ือใหสามารถสังเกตและวัด

  ระดับกำลังการแพรแปลกปลอมไดชัดเจน 

 5.3  วัดคากำลังคลื่นพาหเปนเวลา 1 นาที และบันทึกคาท่ีเครื่องวิเคราะหสเปกตรัมอานไดในแบบบันทึก

  การทดสอบการแพรแปลกปลอม (ตารางท่ี 1) 

 5.4 ปรับตัวกรองตัดความถ่ีปรับคาไดไปท่ีความถ่ีคลื่นพาหเพ่ือลดทอนกำลังคลื่นพาหลง และปองกันการ

  สรางคลื่นแปลกปลอมท่ีมีแหลงกำเนิดจากเครื่องวิเคราะหสเปกตรัมเอง 

   ท้ังนี้ อาจใชตัวกรองตัดความถ่ีปรับคาไดมากกวาหนึ่งตัวในการลดทอน กำลังคลื ่นพาหของ

  สถานีอ่ืน 

 5.5 วัดคากำลังการแพรแปลกปลอมเปนเวลา 1 นาที ทำการบันทึกภาพและบันทึกคาที่เครื่องวิเคราะห

  สเปกตรัมอานไดในแบบบันทึกการทดสอบการแพรแปลกปลอม (ตารางท่ี 1) 

   ทั้งนี้ คากำลังการแพรแปลกปลอมที่วัดไดควรมีคาสูงกวาคากำลังสัญญาณรบกวน (Noise 

  Floor) อยางนอย 10 dB 

 5.6 คำนวณผลตางสัมบูรณ (Absolute Value) ระหวางคากำลังคลื ่นพาห (ขอ 5.3) และคากำลัง            

  การแพร แปลกปลอม (ขอ 5.5) แลวบันทึกคาที่ไดในแบบบันทึกการทดสอบการแพรแปลกปลอม 

  (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี  1 แบบบันทึกการทดสอบการแพรแปลกปลอม 

ลำดับที ่
(No.) 

คลื่นพาห (Carrier) 
การแพรแปลกปลอม 

(Spurious 
Emission) 

คากำลังของการแพร
แปลกปลอมของสถานี

วิทยุกระจายเสียงต่ำกวา 
คากำลังคลื่นพาห  

Pc- Ps 
(dBc) 

การแพรแปลกปลอมของสถานี
วิทยุกระจายเสียงเปนไปตามท่ี

กำหนด  
 

ความถี่ 
fc 

(MHz) 

กำลัง  
Pc 

(dBm) 

ความถี่ 
fs  

(MHz) 

กำลัง 
 Ps 

(dBm) 
ใช ไมใช 

1.        
2.        
3.        

 

6. รายงานผลการทดสอบ 
 การจัดทำรายงานผลการทดสอบใหเปนไปตามภาคผนวก ข แนบทาย ประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑปองกันการรบกวนการใช
คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงตอกิจการวิทยุการบิน โดยใหใชคาผลตางสัมบูรณระหวางกำลัง
คลื่นพาหและคากำลังการแพรแปลกปลอมตามที่บันทึกในขอ 5.6 พรอมแนบสำเนาภาพที่บันทึกไดจาก
เครื่องวิเคราะหสเปกตรัมและแบบบันทึกการทดสอบการแพรแปลกปลอมตามตารางที่ 1 เพื่อประกอบ
รายงานผลการทดสอบ 
7. ขอเสนอแนะ 

 7.1 สามารถใชตัวกรองตัดความถ่ีปรับคาไดมากกวาหนึ่งตัว เพ่ือปรับลดกำลังคลื่นพาหของสถานีทดลอง

  ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในกรณีที่พบวามีคลื่นพาหมากกวาหนึ่งคลื่นพาหขณะทำการ             

  ทดสอบ 

 7.2 การใชตัวกรองตัดความถ่ีปรับคาไดเพื่อปรับลดกำลังคลื่นพาหนั้น ความถี่ของคลื่นพาหและความถ่ี

  ของการแพรแปลกปลอมควรอยูหางจากกันมากกวา 2 MHz 

 7.3 ควรมีการตรวจสอบและปองกันไมใหเกิดการแพรแปลกปลอมที่มีแหลงกำเนิดจากเครื่องวิเคราะห

  สเปกตรัม 

 7.4 การทดสอบการแพรแปลกปลอมที่ระดับเกณฑ 70 dBc, 75 dBc และ 80 dBc ใหมีความถูกตอง

  และแมนยำควรปรับตั้งเครื่องวิเคราะหสเปกตรัมใหคาการลดทอน และคากำลังสัญญาณขาเขา            

  สูงสุดของคลื่นพาหของเครื่องวิเคราะหสเปกตรัมใหมีคาตามตารางท่ี 2 
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 ตารางท่ี 2 คาการลดทอนและคากำลังสัญญาณขาเขาสูงสุดของคล่ืนพาหสำหรับการทดสอบ 
  การแพรแปลกปลอมท่ีระดับเกณฑ 70 dBc, 75 dBc และ 80 dBc 

คาการลดทอน คากำลังสัญญาณขาเขาสูงสุดของคล่ืนพาห 

15 dB 5 dBm 

10 dB 0 dBm 

5 dB -5 dBm 

0 dB -10 dBm 

  
8. บรรณานุกรม (Bibliography) 
 8.1 Recommendation ITU-R SM.329-12 (09/2012) Unwanted Emissions in the Spurious 
  Domain. 
 8.2 Recommendation ITU-R P.525-2 Calculation of Free-Space Attenuation. 
 8.3  NAB Engineering Handbooks, Chapter 4.15 – AM-FM Field Strength Measurement. 
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1. ขอบเขต 

วิธีการทดสอบนี้จัดเตรียมขึ้นเพื่อทดสอบการแพรแปลกปลอม (Spurious Emission) ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มที่มีการแพรผานสายอากาศตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื ่อง การทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานี
วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม โดยการแพรแปลกปลอมผานสายอากาศ (Radiated Spurious Emission) 
ที่ทำการทดสอบมีแหลงกำเนิดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม และมีความถี่วิทยุตั ้งแต 108 
เมกะเฮิรตซ (MHz) ถึง 137 เมกะเฮิรตซ (MHz)   

 
2. สภาวะแวดลอมในการทดสอบ 

 อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธในขณะทำการทดสอบการแพรแปลกปลอมตองไมเกินคาที่กำหนด

สำหรับการใชงานเครื่องมือทดสอบ 
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3. เครื่องมือทดสอบและขอกำหนดข้ันต่ำของเครื่องมือทดสอบ  
 3.1 เครื่องมือหลัก 

ลำดับที ่ เคร่ืองมือทดสอบ  ขอกำหนดขั้นต่ำ  

1. เครื่องวิเคราะหสเปกตรัม 
(Spectrum Analyzer) 

• ความถ่ีวิทยุ (Frequency): 300 kHz ถึง 1 GHz 
• ความละเอียดในการทดสอบกำลัง (Level Resolution): 1 dB เมื่อ 

Trace averaging off 
• ระดับสัญญาณรบกวน (Noise Floor) ในชวงความถ่ี 87 MHz ถึง

137 MHz:   
o สำหรับการทดสอบการแพรแปลกปลอมท่ีระดับเกณฑ 70 dBc:  

ระดับสัญญาณรบกวน ≤  -80 dBm ท่ี Attenuation = 10 dB,        
Resolution Bandwidth (RBW) = 10 kHz, Detector = 
Positive Peak และ Trace = Maximum Hold (1 นาที)  

o สำหรับการทดสอบการแพรแปลกปลอมท่ีระดับเกณฑ 75 dBc:  
ระดับสัญญาณรบกวน ≤  -85 dBm ท่ี Attenuation = 10 dB,         
Resolution Bandwidth (RBW) = 10 kHz, Detector = 
Positive Peak และ Trace = Maximum Hold (1 นาที)  

o สำหรับการทดสอบการแพรแปลกปลอมท่ีระดับเกณฑ 80 dBc:  
ระดับสัญญาณรบกวน ≤  -90 dBm ท่ี Attenuation = 10 dB,           
Resolution Bandwidth (RBW) = 10 kHz, Detector = 
Positive Peak และ Trace = Maximum Hold (1 นาที)  

• คาความกวางแถบท่ีมีผลตอความละเอียดในการทดสอบสญัญาณ 
(Resolution Bandwidth: RBW): 10 kHz   

• คาความกวางแถบท่ีมีผลตอการแสดงรูปสัญญาณ  
   (Video Bandwidth: VBW): 10 kHz ถึง 30 kHz  
• การสอบเทียบระดับแอมพลิจดู (Amplitude Level Calibration): 

ไมเกิน 24 เดือน นับถึงวันท่ีทำการทดสอบ  
• การทวนสอบระดับแอมพลิจูด (Amplitude Level Verification):  

ผลรวมคาสัมบูรณของคาผดิพลาด (Error) และคาสัมบูรณของคา
ความไมแนนอน (Uncertainty) ตองมีคาไมเกินคาสัมบูรณของ
ความถูกตอง (Accuracy) ท่ีเครื่องวิเคราะหสเปกตรัมกำหนด 
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2. ตัวกรองตัดความถ่ีปรับคาได 

(Tunable Notch Filter) 
• ความสามารถในการตัดความถ่ีวิทยุ: 87 MHz ถึง 108 MHz 
• การลดทอน (Attenuation): ≥  40 dB ท่ีตำแหนงท่ีตัดความถ่ี 
• การสญูเสยี (Insertion Loss): ≤  0.5 dB 
หมายเหตุ: สามารถใชตัวกรองตัดความถี่ปรับคาไดมากกวา 1 ตัว 
เพ่ือทำการทดสอบ  

3. สายอากาศแบบมีทิศทาง 
(Directional Antenna) 

• การตอบสนองความความถ่ีวิทยุ: 87 MHz ถึง 137 MHz 
• การทดสอบการตอบสนองทางความถ่ี (Frequency Response) 

ของอัตราขยาย (Gain): ไมเกิน 24 เดือน นับถึงวันท่ีทำการทดสอบ 
 

 3.2 เครื่องมือสนับสนุน 

ลำดับที ่ เคร่ืองมือทดสอบ ขอกำหนดขั้นต่ำ 

1. ชุดสายนำสัญญาณและข้ัวตอ 
(Cable and Connector) 

• การตอบสนองทางความถ่ี (Frequency Response): 87 MHz ถึง 
137 MHz 

• การทดสอบการตอบสนองทางความถ่ี (Frequency Response) 
ของการสูญเสียในสายนำสญัญาณและข้ัวตอ (Cable and 
Connector Loss): ไมเกิน 24 เดือน นับถึงวันท่ีทำการทดสอบ 

หมายเหตุ: ประเภทสายนำสัญญาณควรใชแบบ Double Shield 
Cable  

2. หัวแปลง 
(Adapter) 

• การตอบสนองทางความถ่ี (Frequency Response): 87 MHz ถึง 
137 MHz 

• การทดสอบการตอบสนองทางความถ่ี (Frequency Response) 
ของการสูญเสียในหัวแปลง (Connector): ไมเกิน 24 เดือน นับถึง
วันท่ีทำการทดสอบ 

 

4. การเตรียมการกอนทำการทดสอบ 
4.1 ทำการปรับชดเชยคา Gain Correction Factor ของสายอากาศ ชุดสายนำสัญญาณและข้ัวตอ และ

อุปกรณท่ีเก่ียวของ 
4.2 กำหนดตำแหนงท่ีจะทำการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

โดยมีระยะหางจากจุดพิกัดที่ตั้งของสายอากาศระหวาง 150 เมตร ถึง 600 เมตร และมีทิศทางทำ
มุมไมเกิน 45 องศากับแนวดานหนาของสายอากาศ โดยไมมีสิ่งกีดขวางระหวางแนวการทดสอบ           
ตามรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 ตำแหนงท่ีจะทำการทดสอบการแพรแปลกปลอมผานสายอากาศ 
 

4.3 ประกอบสายอากาศภาครับ สายนำสัญญาณ ตัวกรองตัดความถี่ปรับคาได และเครื่องวิเคราะห
สเปกตรัม ตามรูปท่ี 2 

4.4  ปรับความสูงสายอากาศภาครับไมต่ำกวา 6 เมตร จากพื้นดิน  และจายกระแสไฟฟาใหชุดเครื่องมือ
ทดสอบ ทำงานไมนอยกวา 30 นาที 
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สถานีวิทยุกระจายเสียง

(FM Station)

สายอากาศภาคสง

(Transmitting Antenna)

ตัวกรองตัดความถี่ปรับคาได

(Tunable Notch Filter)

ขั้วตอ

(Connector)
ขั้วตอ

(Connector)

เครื่องวิเคราะหสเปกตรัม

(Spectrum Analyzer)

สายนําสัญญาณ

(Cable)

สายอากาศภาครับ

(Receiving Antenna)

 
 

รูปท่ี 2 ผังการตอเครื่องมือสำหรับการทดสอบการแพรแปลกปลอมผานสายอากาศ 
 
5. วิธีการทดสอบ 

5.1 ตั้งคาเครื่องวิเคราะหสเปกตรัมดังนี้ 

  Center Frequency  : ความถ่ีคลื่นพาหของเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง 

  Resolution Bandwidth : 10 kHz 

  Video Bandwidth : 10 kHz ถึง 30 kHz (1 ถึง 3 เทาของคา RBW) 

  Span   : ตั้งแตความถ่ี 87 MHz ถึง 137 MHz 

  Detector  : Positive Peak 

  Trace   : Maximum Hold  

  Input Attenuation : Default 
  Sweeptime  : Auto 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

 
 
 
 

หนาท่ี : 5 จาก 8 

เรื่อง วธิีการทดสอบการแพรแปลกปลอม 

ของสถานีวิทยกุระจายเสยีงผานสายอากาศ 



 

 
 

5.2 ตรวจสอบสเปกตรัมของคลื่นพาหที่วัดไดจากเครื่องวิเคราะหสเปกตรัม และปรับตั้งคาเครื ่อง

วิเคราะหสเปกตรัมในขอ 5.1 ไปท่ีคาท่ีเหมาะสมกับระดับความแรงของกำลังคลื่นพาห โดยใหระดับ

กำลังคลื่นพาห อยูที ่ระดับอางอิง (Reference Level) และปรับคาการลดทอน (Attenuation) 

จนกระท่ังระดับกำลัง สัญญาณรบกวน (Noise Floor) อยูท่ีระดับต่ำสุด เพ่ือใหสามารถสังเกตและ

วัดระดับกำลังการแพรแปลกปลอมไดอยางชัดเจน 

5.3 วัดคากำลังคลื่นพาหเปนเวลา 1 นาที ทำการบันทึกภาพและบันทึกคาที่เครื่องวิเคราะหสเปกตรัม

อานไดในแบบบันทึกการทดสอบการแพรแปลกปลอม (ตารางท่ี 1) 

5.4 ปรับตัวกรองตัดความถ่ีปรับคาไดไปที่ความถี่คลื่นพาหเพื่อลดทอนกำลังคลื่นพาหลง และปองกัน

การสรางคลื่นแปลกปลอมท่ีมีแหลงกำเนิดจากเครื่องวิเคราะหสเปกตรัมเอง 

   ท้ังนี้ อาจใชตัวกรองตัดความถ่ีปรับคาไดมากกวาหนึ่งตัวในการลดทอน กำลังคลื ่นพาหของ

สถานีอ่ืน 

5.5 วัดคากำลังการแพรแปลกปลอมเปนเวลา 1 นาที ทำการบันทึกภาพและบันทึกคาท่ีเครื่องวิเคราะห

 สเปกตรัมอานไดในแบบบันทึกการทดสอบการแพรแปลกปลอม (ตารางท่ี 1) 

   ทั้งนี้ คากำลังการแพรแปลกปลอมที่วัดไดควรมีคาสูงกวาคากำลังสัญญาณรบกวน (Noise 

Floor) อยางนอย 10 dB 

5.6 คำนวณผลตางสัมบูรณ (Absolute Value) ระหวางคากำลังคลื่นพาห (ขอ 5.3) และคากำลังการ

แพรแปลกปลอม (ขอ 5.5) แลวบันทึกคาที่ไดในแบบบันทึกการทดสอบการแพรแปลกปลอม (ตารางท่ี 

1) 

5.7 ทำการทดสอบเปนครั้งท่ี 2 ตามขอ 5.1 ถึง 5.6 ใหหางจากตำแหนงเดิมอยางนอย 10 เมตร โดยอยู

ในพื้นที่การทดสอบตามขอ 4.2 และบันทึกคาที่ไดในแบบบันทึกการทดสอบการแพรแปลกปลอม 

(ตารางท่ี 1) 

5.8  พิจารณาผลท่ีไดจากขอ 5.6 และ 5.7 ดังนี้ 

 5.8.1 หากคาที่ไดของทั้งสองครั้งเปนไปตามเกณฑ (ผาน) ถือวาการทดสอบเสร็จสิ้น ใหนำคา

ผลตางสัมบูรณท่ีต่ำท่ีสุดไปรายงานผลการทดสอบตามขอ 6. 

 5.8.2 หากคาที่ไดของทั้งสองครั้งไมเปนไปตามเกณฑ (ไมผาน) ถือวาการทดสอบเสร็จสิ้น ใหทำ

การแกไขสถานีใหเปนไปตามเกณฑ 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน 
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หนาท่ี : 6 จาก 8 

เรื่อง วธิีการทดสอบการแพรแปลกปลอม 

ของสถานีวิทยกุระจายเสยีงผานสายอากาศ 



 

 

 

 5.8.3 หากคาที่ไดเปนไปตามตามเกณฑ (ผาน) 1 ครั้ง และไมเปนไปตามเกณฑ (ไมผาน) 1 ครั้ง 

ใหทำการทดสอบครั้งท่ี 3 ตามขอ 5.1 ถึง 5.6 ใหหางจากตำแหนงเดิม (การทดสอบครั้งท่ี 1 

และครั้งท่ี 2) อยางนอย 10 เมตร โดยอยูในพ้ืนท่ีการทดสอบตามขอ 4.2 และบันทึกคาท่ีได

ในแบบบันทึกการทดสอบการแพรแปลกปลอม (ตารางท่ี 1) 

           (ก) กรณีคาที่ไดเปนไปตามเกณฑ (ผาน) ถือวาการทดสอบเสร็จสิ้น ใหนำคาผลตาง 

สัมบูรณท่ีต่ำท่ีสุดไปรายงานผลการทดสอบตามขอ 6.   

   (ข)  กรณีคาที่ไดไมเปนไปตามเกณฑ (ไมผาน) ถือวาการทดสอบเสร็จสิ้น ใหทำการ

แกไขสถานีใหเปนไปตามเกณฑ  

ตารางท่ี 1 แบบบันทึกการทดสอบการแพรแปลกปลอม 

ตำแหนงท่ี 
(Location 

No.) 

ลำดับ
ที่ 

(No.) 

คลื่นพาห (Carrier) 

การแพร
แปลกปลอม 
(Spurious 
Emission) 

คากำลังของการแพร
แปลกปลอมของสถานี

วิทยุกระจายเสียง 
ต่ำกวาคากำลัง

คลื่นพาห  
Pc- Ps 
(dBc) 

การแพรแปลกปลอมของ
สถานีวิทยุกระจายเสียง
เปนไปตามท่ีกำหนด  

 

ความถี่ 
fc 

(MHz) 

กำลัง  
Pc 

(dBm) 

ความถี่ 
fs  

(MHz) 

กำลัง 
 Ps 

(dBm) 
ใช ไมใช 

1 
1.        
2.        
3.        

2 
1.        
2.        
3.        

 

6. รายงานผลการทดสอบ 
 การจัดทำรายงานผลการทดสอบใหเปนไปตามภาคผนวก ข แนบทาย ประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑปองกันการรบกวนการใช
คลื่นความถ่ีของสถานีวิทยุกระจายเสียงตอกิจการวิทยุการบิน โดยใหระบุคาผลตางสัมบูรณท่ีต่ำท่ีสุดท่ีไดตาม
ขอ 5.8.1 หรือขอ 5.8.3 (ก) แลวแตกรณี พรอมแนบสำเนาภาพท่ีบันทึกไดจากเครื่องวิเคราะหสเปกตรัมและ
แบบบันทึกการทดสอบการแพรแปลกปลอมตามตารางท่ี 1 เพ่ือประกอบรายงานผลการทดสอบ 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน 
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7. ขอเสนอแนะ 
 7.1  สามารถใชตัวกรองตัดความถี่ปรับคาไดมากกวาหนึ่งตัว เพื่อปรับลดกำลังคลื่นพาหของสถานี
วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มในกรณีท่ีพบวามีคลื่นพาหมากกวาหนึ่งคลื่นพาหขณะทำการทดสอบ 
 7.2 การใชตัวกรองตัดความถ่ีปรับคาไดเพื่อปรับลดกำลังคลื่นพาหนั้น ความถี่ของคลื่นพาหและความถ่ี
ของการ แพรแปลกปลอมควรอยูหางจากกันมากกวา 2 MHz 
 7.3  ควรมีการตรวจสอบและปองกันไมใหเกิดการแพรแปลกปลอมที่มีแหลงกำเนิดจากเครื่องวิเคราะห
สเปกตรัม 
 7.4 การทดสอบการแพรแปลกปลอมที่ระดับเกณฑ 70 dBc, 75 dBc และ 80 dBc ใหมีความถูกตอง
และแมนยำ ควรปรับตั้งเครื่องวิเคราะหสเปกตรัมใหคาการลดทอน และคากำลังสัญญาณขาเขาสูงสุดของ
คลื่นพาห ของเครื่องวิเคราะหสเปกตรัมใหมีคาตามตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 คาการลดทอนและคากำลังสัญญาณขาเขาสูงสุดของคล่ืนพาหสำหรับการทดสอบ 

  การแพรแปลกปลอมท่ีระดับเกณฑ 70 dBc, 75 dBc และ 80 dBc 

คาการลดทอน คากำลังสัญญาณขาเขาสูงสุดของคล่ืนพาห 

15 dB 5 dBm 

10 dB 0 dBm 

5 dB -5 dBm 

0 dB -10 dBm 

  

8. บรรณานุกรม (Bibliography) 
8.1 Recommendation ITU-R SM.329-12 (09/2012) Unwanted Emissions in the Spurious 
 Domain. 
8.2 CEPT/ECC Rec.(12)03 – Determination of the Radiated Power Through Field Strength  
 Measurement in the Frequency Range from 400 MHz to 6000 MHz.  
8.3 CEPT/ERC Rec.74-02E – Method of Measuring the Field Strength at Fixed Points in 
 the Frequency Range 29.7 – 960 MHz.  
8.4 Recommendation ITU-R SM.378-7 Field Strength Measurement at Monitoring Stations. 
8.5 Recommendation ITU-R P.525-2 Calculation of Free-Space Attenuation. 
8.6  NAB Engineering Handbooks, Chapter 4.15 – AM-FM Field Strength Measurement. 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
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เรื่อง วธิีการทดสอบการแพรแปลกปลอม 

ของสถานีวิทยกุระจายเสยีงผานสายอากาศ 
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บัญชีรายการเครื่องมือข้ันต่ำท่ีใชในการทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานี 

 

ลำดับ เคร่ืองมือ คุณลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ำ 

1 เครื่องวิเคราะหสเปกตรัม  
(Spectrum analyzer) 

- Frequency Range  :  300 kHz – 1 GHz 
- Level Resolution : 1 dB 
- ระดับสัญญาณรบกวน (Noise Floor) ในชวงความถ่ี 87 MHz 

ถึง 137 MHz เปนไปตามวิธีการทดสอบการแพรแปลกปลอม
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

- การสอบเทียบระดับแอมพลิจดู (Amplitude Level 
Calibration): ไมเกิน 24 เดือน 

2 ตัวกรองตัดความถ่ีปรับคาได 
(Tunable Notch Filter) 

Attenuation Range : 87 – 108 MHz with notch rejection 
≥ 40 dB 

3 ชุดสายนำสัญญาณและข้ัวตอ   
(Cable and Connector) 

- Frequency Response : 87 – 137 MHz  
- การสอบเทียบการตอบสนองทางความถ่ี (Frequency 

Response) ของการสญูเสยีในสายนำสัญญาณและข้ัวตอ 
(Cable and Connector Loss): ไมเกิน 24 เดือน 
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คำขอข้ึนทะเบียนเปนหนวยทดสอบการแพรแปลกปลอม 
ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงระบบเอฟเอ็ม 

สำหรับเจาหนาที ่

เลขรับที่  (เลขที/่พ.ศ.) 

วันที่รับ  (วัน/เดือน/ป) 

หนา ๑  จาก ๒ หนา 
๑. รายละเอียดของผูย่ืนคำขอ 

นิติบุคคล/หนวยงาน :      

เลขประจำตัวผูเสียภาษี (ถามี) ----   

ที่อยู :      

โทรศัพท :                                          โทรสาร :                                        อีเมล:                

บุคลที่สามารถติดตอได 

ชื่อ-สกุล :      

โทรศัพท :                                         โทรสาร :                                        อีเมล:                

รายชื่อผูทดสอบและรายชื่อผูรับรองรายงาน 

๑. ชื่อ                                                     ผานการอบรมรุนที่ :         .           ผูทดสอบ     ผูรับรองรายงาน   

วุฒิการศึกษา/สาขา:                                         

หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะบียน                         วันสิ้นอายุ                               .          

๒. ชื่อ                                                     ผานการอบรมรุนที่ :         .           ผูทดสอบ     ผูรับรองรายงาน   

วุฒิการศึกษา/สาขา:                                         

หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน                         วันสิ้นอายุ                               .          

๓. ชื่อ                                                     ผานการอบรมรุนที่ :         .           ผูทดสอบ     ผูรับรองรายงาน   

วุฒิการศึกษา/สาขา:                                         

หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน                         วันสิ้นอายุ                               .          

๔. ชื่อ                                                     ผานการอบรมรุนที่ :         .           ผูทดสอบ     ผูรับรองรายงาน   

วุฒิการศึกษา/สาขา:                                         

หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน                         วันสิ้นอายุ                               .          

รายชื่อผูทดสอบและรายชื่อผูรับรองรายงานที่ผานการอบรมตามบทเฉพาะกาลของ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิเร่ือง การทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม  

๑. ชื่อ                                                     ผานการอบรมรุนที่ :         .           ผูทดสอบ     ผูรับรองรายงาน   

วุฒิการศึกษา/สาขา:                                         

หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน                         วันสิ้นอายุ                               .          

๒. ชื่อ                                                     ผานการอบรมรุนที่ :         .           ผูทดสอบ     ผูรับรองรายงาน   

วุฒิการศึกษา/สาขา:                                         

หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน                         วันสิ้นอายุ                               .  

 



 

คำขอข้ึนทะเบียนเปนหนวยทดสอบการแพรแปลกปลอม 
ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงระบบเอฟเอ็ม 

สำหรับเจาหนาที ่

เลขรับที่  (เลขที/่พ.ศ.) 

วันที่รับ  (วัน/เดือน/ป) 

หนา ๒ จาก ๒ หนา 
๓. ชื่อ                                                     ผานการอบรมรุนที ่:         .           ผูทดสอบ     ผูรับรองรายงาน   

วุฒิการศึกษา/สาขา:                                         

หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน                         วันสิ้นอายุ                               .          

๔. ชื่อ                                                     ผานการอบรมรุนที่ :         .           ผูทดสอบ     ผูรับรองรายงาน   

วุฒิการศึกษา/สาขา:                                         

หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน                         วันสิ้นอายุ                               . 

๒. เอกสารหลักฐาน 

  คำขอข้ึนทะเบียนเปนหนวยทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ที่กรอกรายละเอียดครบถวนสมบูรณ  

  สำเนาเอกสารแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล ที่มีอายไุมเกิน ๓๐ วัน หรือสำเนาเอกสารแสดงการจัดตั้งหนวยงาน จำนวน ๑ ชุด 

  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผูมีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล จำนวน ๑ ฉบับ 

  บัญชีแสดงรายการเคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผูทดสอบและรับรองรายงานในขอ ๑ จำนวน ๑ ชดุ 

  รูปถายหนาตรงขนาด ๑ นิ้วไมสวมหมวก ถายไวไมเกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูปตอ ๑ คน ของผูทดสอบและผูรับรองรายงานในขอ ๑ 

  สำเนาหลักฐานการศึกษาหรือสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูทดสอบและผูรับรองรายงานในขอ ๑ จำนวน ๑ ฉบับ 

  หนังสือยินยอมของผูมีรายชื่อเปนผูทดสอบและผูรับรองรายงานในขอ ๑ ใหนำชื่อของตนเขาทำหนาทีผู่ทดสอบหรือผูรับรองรายงานของ  
นิติบุคคล/หนวยงาน จำนวน ๑ ฉบับ 

  หนังสือมอบอำนาจ พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู มอบอำนาจและผู รับมอบอำนาจ (กรณีที ่มีการมอบอำนาจให               
ดำเนินการแทน) จำนวน ๑ ชุด 

 
ขาพเจาขอข้ึนทะเบยีนเปนหนวยทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีวทิยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม  โดยไดทราบรายละเอียด

และยนิดปีฏิบัตติามเงื่อนไขทุกประการ 

 
 
                                                               ลงชื่อ        ผูยื่นคำขอ 

                                                                    (                               ) 
                                                                                             (วัน)       /        (เดือน)        /     (ป) 



 
 

 

บัญชีรายการเคร่ืองมือทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

ลำดับ เคร่ือมือวัด 
(Measuring Instrument) 

ย่ีหอ 
(Brand Name) 

รุน/แบบ 
(Model) 

หมายเลขเคร่ือง 
(Serial Number) 

วันท่ีสอบเทียบคร้ังลาสุด 
(วัน/เดือน/ป) 

1 เครื่องวิเคราะหสเปกตรัม  
(Spectrum analyzer) 

    

2 ตัวกรองตัดความถ่ีปรับคาได 
(Tunable Notch Filter) 

    

3 ชุดสายนำสัญญาณและข้ัวตอ   
(Cable and Connector) 

    

4      

5      

6      

 

 

 
                                                                          ลงชื่อ        ผูยื่นคำขอ 

                                                                    (                               ) 

                                                                     (วัน)       /        (เดือน)        /     (ป) 
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สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน  
และกจิการโทรคมนาคมแหงชาติ 

๘๗  ถนนพหลโยธนิ ซอย ๘  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐ 

โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑-๖๐   เว็บไซต: www.nbtc.go.th 



 
 
 
 
 

 

เอกสารข้ึนเปนหนวยทดสอบการแพรแปลกปลอม 

ของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
 

เลขที่       (เลขที่/พ.ศ.)      ฟ 
 

ใหไวเพ่ือแสดงวา 
 

 
(ช่ือหนวยงานท่ีย่ืนคำขอ) 

 

ไดรับการข้ึนทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ 

เปนหนวยทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีวทิยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
 

ออกให ณ วันที่ 

สิ้นสุด ณ วันที่  

 
ลงช่ือ 

                                                                 
                                                     (                          ) 

                           เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
                          กจิการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ


