
 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ  ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔  พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
เร่ือง  หลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษย 

จากการใชเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
 

 

โดยที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติไดประกาศกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย 
ตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเคร่ืองวิทยุคมนาคม  ซ่ึงกําหนดขีดจํากัดและวิธีการวัดสําหรับการไดรับ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาของมนุษยในยานความถี่วิทยุ  9  kHz  -  300  GHz  สําหรับใชเปนเกณฑประกอบการ
กํากับดูแลการใชเคร่ืองวิทยุคมนาคม  เพื่อลดผลกระทบและปองกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับสุขภาพของ
มนุษยจากการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่แผจากเครื่องวิทยุคมนาคม  จึงเห็นเปนการสมควรที่จะกําหนด
หลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมตาม
มาตรฐานความปลอดภัยดังกลาว  ใหเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๑  (๕)  (๑๐)  (๑๒)  และมาตรา  ๗๘  วรรคหนึ่ง  แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  มาตรา  ๓๒  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  ประกอบมาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และ  มาตรา  ๒๙  (๕)  แหงพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  จึงกําหนดหลักเกณฑและมาตรการ
กํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเคร่ืองวิทยุคมนาคม  ใหสอดคลองเปนไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
  “มาตรฐานความปลอดภัย”  หมายถึง  มาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจาก

การใชเคร่ืองวิทยุคมนาคม  -  ขีดจํากัดและวิธีการวัดสําหรับการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาของมนุษยในยาน
ความถี่วิทยุ  9  kHz  -  300  GHz  มาตรฐานเลขที่  กทช.  มท.  ๕๐๐๑-๒๕๕๐  ตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  เร่ือง  มาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเคร่ืองวิทยุ
คมนาคม 
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  “ผูประกอบการ”  หมายความวา  ผูผลิต  ผูจําหนาย  หรือผูนําเขามาในราชอาณาจักร  ซ่ึง
เคร่ืองวิทยุคมนาคม  หรือผูไดรับอนุญาตใหใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมหรือต้ังสถานีวิทยุคมนาคม  หรือผูรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  แลวแตกรณี 

  “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
  “เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธกิารคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
  “สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
คํานิยามอื่นนอกจากที่ กําหนดไวในประกาศนี้   ให เปนไปตามที่ กําหนดไวในประกาศ

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  เร่ือง  มาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใช
เคร่ืองวิทยุคมนาคม 

 

หมวด  ๑ 
ขอบขายการใชบังคับและขอยกเวน 

 
 

ขอ ๓ ประกาศนี้ใชบังคับสําหรับการกํากับดูแลเคร่ืองวิทยุคมนาคม  ๓  ประเภทตามที่กําหนด
ไวในมาตรฐานความปลอดภัย  ดังนี้ 

  ประเภทที่ ๑ เคร่ืองวิทยุคมนาคมซึ่งสวนประกอบที่สามารถแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา
อยูใกลชิดกับบริเวณศีรษะ  หรืออยูหางจากรางกายนอยกวา  ๒๐  เซนติเมตรในตําแหนงใชงานปกติ 

  ประเภทที่ ๒ เคร่ืองวิทยุคมนาคมซึ่งสวนประกอบที่สามารถแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา
อยูหางจากรางกาย  ไมนอยกวา  ๒๐  เซนติเมตรในตําแหนงใชงานปกติ 

  ประเภทที่ ๓ เคร่ืองวิทยุคมนาคมซึ่งติดต้ังอยูกับที่ถาวร  และมีการแผคลื่น
แมเหล็กไฟฟาครอบคลุมบริเวณกวาง 

  ตัวอยางของเครื่องวิทยุคมนาคมที่แบงประเภทตามมาตรฐานความปลอดภัย  ปรากฏใน  
ภาคผนวก  ก 

ขอ ๔ เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่มีความถี่วิทยุใชงานในยาน  9  kHz  -  300  GHz  ตองมีระดับการ
แผคลื่นแมเหล็กไฟฟาสอดคลองเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานความปลอดภัย  นับแตวันที่มาตรฐาน
ความปลอดภัยดังกลาวมีผลบังคับใชเปนตนไป 
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ขอ ๕ เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ตองมีระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาสอดคลองเปนไปตาม
ขอกําหนดในมาตรฐานความปลอดภัย  แตไดรับยกเวนไมตองประเมินระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา  มี
ดังตอไปนี้ 

  ๕.๑ เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ใชโดยมีวัตถุประสงคเพื่อความมั่นคงของรัฐ  ในกรณีของ
การปองกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ   และการถวายความปลอดภัย
พระมหากษัตริย  พระบรมวงศานุวงศ  และรักษาความปลอดภัยของบุคคลสําคัญของประเทศ  และเครื่อง
วิทยุคมนาคมที่ใชโดยหนวยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการเห็นชอบตามความจําเปน  แลวแตกรณี 

  ๕.๒ เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสื่อสารสองทาง  (two-way  radios)  ซ่ึงมีลักษณะพกพา
ติดตัว  หรือแบบมือถือ  หรือที่ติดต้ังในยานพาหนะ  ที่มีการทํางานแบบกดปุมเพื่อพูด  (push-to-talk)  หรือ
เพื่อการสงรับขอมูล  ซ่ึงผูใชงานไดรับการอบรมหรือมีขอแนะนําการใชงานอุปกรณดังกลาวอยางเหมาะสม  
และเปนผูที่ตระหนักหรือทราบถึงผลของการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  
ตัวอยางของผูใชงานในลักษณะดังกลาว  ไดแกพนักงานประจํารถพยาบาล  พนักงานดับเพลิง  ตํารวจ  และ
ทหาร  เปนตน 

  ๕.๓ เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ใชสําหรับสถานีเรือและสถานีอากาศยาน 
  ๕.๔ เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ใชสําหรับสถานีเชื่อมโยงประจําที่  (fixed  link  station)  

แบบจุดตอจุด  (point-to-point)  ในยานความถี่สูงกวา  2  GHz  และมีกําลังสง  (transmitting  output  power)  
ไมเกิน  2  วัตต 

  ๕.๕ เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่มีกําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก  (e.i.r.p.)  
สูงสุดไมเกิน  100  มิลลิวัตต   

  คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดเครื่องวิทยุคมนาคมใหไดรับยกเวนไมตองประเมิน
ระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาเพิ่มเติม  หรืออาจพิจารณากําหนดใหเคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ไดรับยกเวนไม
ตองประเมินระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาเหลานี้  ตองประเมินระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาใน
ภายหลังไดตามที่เห็นสมควร 

 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑการกํากับดูแลความปลอดภัยสําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภทที่  ๑ 

 
 

ขอ ๖ หลักเกณฑการประเมินระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
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  ๖.๑ เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่จัดวาเปนเคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภทที่  ๑  ตองไดรับการ
ประเมินคาอัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ  (Specific  Absorption  Rate  -  SAR)  อันเนื่องมาจากเครือ่งวิทยุ
คมนาคมนั้น  วาสอดคลองเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานความปลอดภัย 

  ๖.๒ ผูประกอบการซึ่งเปนผูรับผิดชอบเคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภทที่  ๑  ตองสง
เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐาน  (Declaration  of  Conformity  -  DoC)  ที่ลงนามรับรองโดยผูผลิต  
หรือผูประกอบการ  ดังมีรูปแบบปรากฏใน  ภาคผนวก  ข  และตองสงรายงานผลการวัดคา  SAR  จากหนวย
ตรวจสอบในประเทศหรือตางประเทศที่ไดรับการรับรองระบบงาน  (accreditation)  วามีความสามารถ
เปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐาน  ISO/IEC  17025  หรือมาตรฐานที่เทียบเทา  ในการประเมินคา  SAR  อนั
เนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคม  หรือหนวยตรวจสอบที่คณะกรรมการยอมรับประกอบการขอรับการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมนั้นจากสํานักงาน  ตามหลักเกณฑวาดวยการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

  ๖.๓ ผูประกอบการตองเก็บรักษาสําเนาเอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยของเครื่องวิทยุคมนาคมนั้นไว  เพื่อตรวจสอบยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการกํากับดูแลภายหลังการ
วางจําหนายเคร่ืองวิทยุคมนาคม  ตลอดชวงเวลาที่จําหนายเคร่ืองวิทยุคมนาคม  และภายหลังจากหยุด
จําหนายเคร่ืองวิทยุคมนาคมนั้น  อีกเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป 

ขอ ๗ การแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัย 
  ๗.๑ ผูประกอบการมีหนาที่แสดงความสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยของ

เคร่ืองวิทยุคมนาคมเพิ่มเติม  นอกเหนือไปจากการติดฉลากเพื่อแสดงวาเคร่ืองวิทยุคมนาคมมีมาตรฐาน
สอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมตามหลักเกณฑวาดวยการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  โดยใชการพิมพขอความแสดง
ความสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยไวในคูมือการใชงาน  แสดงขางกลองบรรจุ-ภัณฑ  หรือจัดทํา
เปนเอกสารเพิ่มเติมอยูในบรรจุภัณฑของเครื่องวิทยุคมนาคมนั้น  เพื่อแสดงใหผูบริโภคทราบวาเครื่องวิทยุ
คมนาคมดังกลาวมีอัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัย 

  ๗.๒ ถอยคําแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยมีขอความดังนี้ 
   “เคร่ืองวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ  (Specific  Absorption  

Rate  -  SAR)  อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเทากับ  ..  W/kg  ซ่ึงสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัย
ตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศ
กําหนด” 



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ  ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔  พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑการกํากับดูแลความปลอดภัยสําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภทที่  ๒ 

 
 

ขอ ๘ หลักเกณฑการประเมินระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
  ๘.๑ เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่จัดเปนเคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภทที่  ๒  ตองไดรับการ

ประเมินระดับความแรงของสนามแมเหล็กไฟฟา  วาสอดคลองเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานความ
ปลอดภัย 

  ๘.๒ ผูประกอบการซึ่งเปนผูรับผิดชอบเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทที่  ๒  ตองสง
เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐาน  (Declaration  of  Conformity  -  DoC)  ที่ลงนามรับรองโดยผูผลิต  
หรือผูประกอบการ  ดังมีรูปแบบปรากฏใน  ภาคผนวก  ข  และตองสงรายงานผลการประเมินระดับความแรง
ของสนามแมเหล็กไฟฟาประกอบการขอรับการตรวจสอบและรับรองเคร่ืองวิทยุคมนาคมนั้นจากสํานักงาน  
ตามหลักเกณฑวาดวยการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด  

  ๘.๓ ผูประกอบการตองเก็บรักษาสําเนาเอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยของเครื่องวิทยุคมนาคมนั้นไว  เพื่อตรวจสอบยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการกํากับดูแลภายหลังการ
วางจําหนายเคร่ืองวิทยุคมนาคม  ตลอดชวงเวลาที่จําหนายเคร่ืองวิทยุคมนาคม  และภายหลังจากหยุด
จําหนายเคร่ืองวิทยุคมนาคมนั้น  อีกเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป 

ขอ ๙ การแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัย 
  ๙.๑ ผูประกอบการมีหนาที่แสดงความสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยของ

เคร่ืองวิทยุคมนาคมเพิ่มเติม  นอกเหนือไปจากการติดฉลากเพื่อแสดงวาเคร่ืองวิทยุคมนาคมมีมาตรฐาน
สอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมตามหลักเกณฑวาดวยการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  โดยใชการพิมพขอความแสดง
ความสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยไวในคูมือการใชงาน  แสดงขางกลองบรรจุ-ภัณฑ  หรือจัดทํา
เปนเอกสารเพิ่มเติมอยูในบรรจุภัณฑของเครื่องวิทยุคมนาคมนั้น  เพื่อแสดงใหผูบริโภคทราบวาเครื่องวิทยุ
คมนาคมดังกลาวมีระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัย 

  ๙.๒ ถอยคําแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยมีขอความดังนี้ 
   “เคร่ืองวิทยุคมนาคมนี้มีระดับการแผคลื่นแม เหล็กไฟฟาสอดคลองตาม

มาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด” 

 



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ  ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔  พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

หมวด  ๔ 
หลักเกณฑการกํากับดูแลความปลอดภัยสําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภทที่  ๓ 

 
 

ขอ ๑๐ หลักเกณฑการประเมินระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
  ๑๐.๑ เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่จัดเปนเคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภทที่  ๓  ตองไดรับการ

ประเมินระดับความแรงของสนามแมเหล็กไฟฟา  วาสอดคลองเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานความ
ปลอดภัย 

  ๑๐.๒ เขตพื้นที่ในบริเวณการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาของเคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภทที่  
๓  นี้  อาจแบงออกไดตามระดับความแรงของการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา  ตามที่ปรากฏใน  รูปที่  ๑  ไดดังนี้ 

   (๑) เขตพื้นที่ที่มีระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาสอดคลองตามมาตรฐาน  
(Compliance  Zone)  คือเขตพื้นที่ที่ระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟามีคาตํ่ากวาขีดจํากัดทั้งสําหรับกลุมผู
ไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากการทํางาน  และกลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาทั่วไป  ตามที่กําหนดไวใน
มาตรฐานความปลอดภัย 

   (๒) เขตพื้นที่ สํ าหรับกลุมผู ได รับคลื่นแม เหล็กไฟฟาจากการทํางาน  
(Occupational  Zone)  คือเขตพื้นที่ที่ระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟามีคาตํ่ากวาขีดจํากัดสําหรับกลุมผูไดรับ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาจากการทํางาน  แตสูงกวาขีดจํากัดสําหรับกลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาทั่วไป  ตามที่
กําหนดไวในมาตรฐานความปลอดภัย 

   (๓) เขตพื้นที่เกินขีดกําหนด  (Exceedance  Zone) คือเขตที่ระดับการแผคลื่น
แมเหล็กไฟฟามีคาสูงกวาขีดจํากัดทั้งสําหรับกลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากการทํางาน  และกลุมผู
ไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาทั่วไป  ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานความปลอดภัย 

 

 
 

รูปท่ี  ๑  ภาพแสดงเขตพืน้ท่ีแบงตามระดบัความแรงของการแผคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

Exceedance zone 

Occupational zone 

Compliance zone 



 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ  ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔  พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

 ๑๐.๓ สูตรการคํานวณโดยงายสําหรับระยะหางตํ่าสุดจากสายอากาศของเครื่องวิทยุ
คมนาคมถึงบุคคลที่ระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาสอดคลองตามขีดจํากัด  เพื่อแบงเขตที่สามารถเขาถึงได
โดยกลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากการทํางาน  และกลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาทั่วไป  สามารถใช
สูตรดังแสดงใน  ตารางที่  ๑  และ  ตารางที่  ๒  ตามลําดับ 

  ทั้งนี้   สูตรคํานวณดังกลาวคิดจากแบบจําลองการแพรกระจายของคลื่น
แมเหล็กไฟฟาสําหรับบริเวณสนามไกล  (far-field  region)  ซ่ึงขอบเขตของบริเวณสนามไกลนี้กําหนดดวย
คาที่มากกวาระหวาง  3λ  หรือ  2D2/λ  (D  คือ  ขนาดใหญที่สุดของสายอากาศ  และ  λ  คือความยาวคลื่น)  
ดังนั้น  หากคาที่คํานวณไดมีคานอยกวาคาขอบเขตของบริเวณสนามไกลขางตนแลว  ผูประกอบการ 
จะตองคํานวณระดับความแรงของการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาโดยใชแบบจําลองอื่น  ๆ  ที่สะทอนความ 
เปนจริงมากขึ้น  หรือทําการวัดความแรงของสนามแมเหล็กไฟฟาโดยตรง  ในขณะที่เคร่ืองวิทยุคมนาคม 
อยูในสภาวะทํางาน  ในกรณีที่เห็นวาประชาชนหรือผูทํางานสามารถเขาถึงบริเวณที่มีการติดต้ังสายอากาศ
หรือรอบ  ๆ  สถานีวิทยุคมนาคมนั้นในรัศมีโดยรอบของระยะหางตํ่าสุดที่ไดจากการคํานวณ  (พิจารณา 
ที่จุดสังเกตการณที่ระยะสูงกวาพื้นระนาบ  1.5  เมตรแทนระดับศีรษะของมนุษย  ดังแสดงไวใน  รูปที่  ๒) 
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รูปท่ี  ๒  ภาพแสดงระยะในการคํานวณระดบัการแผคล่ืนแมเหล็กไฟฟาในระดับพ้ืนดนิ 
   
ตารางที่  ๑  สูตรคํานวณระยะหางต่ําสุดจากสายอากาศของสถานีวิทยุคมนาคมถึงจุดสังเกตการณ  ท่ีระดับการแผคล่ืน
แมเหล็กไฟฟาสอดคลองตามขีดจํากัดสําหรับกลุมผูไดรับคล่ืนแมเหล็กไฟฟาจากการทํางาน 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ  ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔  พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ระยะหางตํ่าสุดสําหรับ 
กลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากการทํางาน ยานความถี่วิทยุ 

คํานวณจาก  e.i.r.p คํานวณจาก  e.r.p 
9  kHz  -  1  MHz N/A N/A 
1  MHz  to  10  MHz eirpf.r ××= 01440  erpf.r ××= 01840  
10  MHz  to  400  MHz eirp.r 1430=  erp.r 1840=  
400  MHz  to  2  GHz feirpr /92.2=  ferpr /74.3=  
2  GHz  to  300  GHz eirp.r 06380=  erp.r 08190=  

r   คือระยะหางต่ําสุดจากสายอากาศถึงจุดสังเกตการณ  มีหนวยเปนเมตร   
f   คือความถ่ี  มีหนวยเปน  MHz 
e.r.p. คือ  effective  radiated  power  ในทิศทางของอัตราขยายสายอากาศสูงสุด  มีหนวยเปนวัตต 
e.i.r.p.   คือ  equivalent  isotropically  radiated  power  ในทิศทางของอัตราขยายสายอากาศสูงสุด   
  มีหนวยเปนวัตต 

 

ตารางที่  ๒  สูตรคํานวณระยะหางต่ําสุดจากสายอากาศของสถานีวิทยุคมนาคมถึงจุดสังเกตการณ  ท่ีระดับการแผคล่ืน
แมเหล็กไฟฟาสอดคลองตามขีดจํากัดสําหรับกลุมผูไดรับคล่ืนแมเหล็กไฟฟาท่ัวไป 
 

ระยะหางตํ่าสุดสําหรับ 
กลุมผูไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาทั่วไป ยานความถี่วิทยุ 

คํานวณจาก  e.i.r.p คํานวณจาก  e.r.p 
9  kHz  -  1  MHz N/A N/A 
1  MHz  to  10  MHz   feirp.r ×= 100  ferp.r ×= 1290  
10  MHz  to  400  MHz eirp.r 3190=  erp.r 4090=  
400  MHz  to  2  GHz feirpr /38.6=  ferpr /16.8=  
2  GHz  to  300  GHz eirp.r 1430=  erp.r 1840=  

r   คือระยะหางต่ําสุดจากสายอากาศถึงจุดสังเกตการณ  มีหนวยเปนเมตร   
f   คือความถ่ี  มีหนวยเปน  MHz 
e.r.p. คือ  effective  radiated  power  ในทิศทางของอัตราขยายสายอากาศสูงสุด  มีหนวยเปนวัตต 
e.i.r.p.   คือ  equivalent  isotropically  radiated  power  ในทิศทางของอัตราขยายสายอากาศสูงสุด   
 มีหนวยเปนวัตต 



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ  ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔  พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

 

ขอ ๑๑ การประเมินระดับความแรงของสนามแมเหล็กไฟฟา  ใหดําเนินการดังนี้ 
  ๑๑.๑ การประเมินระดับความแรงของสนามแมเหล็กไฟฟาสามารถกระทําไดทั้งโดย

การวิเคราะหทางทฤษฎีตามลักษณะทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม  หรือโดยการวัดความแรงของ
สนามแมเหล็กไฟฟาโดยตรง  ในขณะที่เคร่ืองวิทยุคมนาคมนั้นอยูในสภาวะทํางาน  และใชประกอบรวมกับ
สายอากาศ  ตามที่กลาวไวในขอ  ๑๐.๓ 

  ๑๑.๒ การประเมินระดับความแรงของสนามแมเหล็กไฟฟา  ตองดําเนินการโดย
ผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตใหต้ังสถานีวิทยุคมนาคม  และลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจรับผิดชอบ  ทั้งนี้  
คณะกรรมการอาจสั่งการใหมีการประเมินระดับความแรงของสนามแมเหล็กไฟฟาของสถานีวิทยุคมนาคม
โดยใชการวัดความแรงของสนามแมเหล็กไฟฟาโดยตรงในบริเวณที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ  ซ่ึงดําเนนิการ
โดยผูประกอบการ  รวมกับสํานักงาน  และหนวยงานอื่นที่มีความรูความชํานาญในการวิเคราะหหรือวัด
ความแรงของสนามแมเหล็กไฟฟาตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ 

  ๑๑.๓ วิธีการวัดระดับความแรงของสนามแมเหล็กไฟฟา  ใหอางอิงตามมาตรฐานที่
กําหนดในขอ  ๖  ของมาตรฐานความปลอดภัย  หรือมาตรฐานที่เทียบไดไมตํ่ากวามาตรฐานเหลานั้น  ทั้งนี้  
คณะกรรมการอาจพิจารณาอนุญาตใหใชวิธีการวัดระดับความแรงของสนามแมเหล็กไฟฟาอื่นที่ไมได
กําหนดไวในมาตรฐานความปลอดภัยหรือที่เทียบเทา  หากเห็นวาจําเปนและเหมาะสม 

ขอ ๑๒ การแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีวิทยุคมนาคม 
ที่จะต้ังใหม 

  ๑๒.๑ ผูประกอบการจะตองจัดทํารายงานขอมูลการประเมินระดับการแผคลื่น
แมเหล็กไฟฟาของสถานีวิทยุคมนาคมนั้นสงใหสํานักงาน  เพื่อใชประกอบการพิจารณาอนุญาตใหต้ังสถานี
วิทยุคมนาคม 

  ๑๒.๒ ภายหลังจากที่จัดทํารายงานขอมูลความสอดคลองของสถานีวิทยุคมนาคมตาม
ขอ  ๑๒.๑  และสงใหสํานักงานแลว  หากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมที่มี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงของระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาของสถานีวิทยุคมนาคมนั้น  ใหผูประกอบการ
จัดทํารายงานขอมูลเฉพาะสถานีวิทยุคมนาคมนั้น  สงใหสํานักงานทราบภายในหนึ่งเดือน  นบัแตวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางเทคนิคดังกลาว 

  ๑๒.๓ ในกรณีที่ขอมูลการวิเคราะหหรือขอมูลการวัดระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ของสถานีวิทยุคมนาคมใดบงชี้วา  การแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาของสถานีวิทยุคมนาคมนั้นอาจกอใหเกิดความ
เส่ียงในการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาของประชาชนหรือผูทํางานแลว  ผูประกอบการจะตองติดปายคําเตือน
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ในบริเวณที่มีความเสี่ยงในการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟา  (Exceedance  Zone หรือ Occupational  Zone)   
หรือมีมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เปนรูปธรรมชัดเจนตามควรแกกรณี  เพื่อปองกันมิใหมีการเขาถึงบริเวณ
ดังกลาวโดยงาย  หรือเพื่อใหผูไดรับผลกระทบมีการเตรียมการปองกันตัวเองที่เหมาะสม   

  ๑๒.๔ ผูประกอบการตองเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการประเมินระดับความแรงของ
สนามแมเหล็กไฟฟา  เพื่อตรวจสอบยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการกํากับดูแลภายหลังการต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคม  ซ่ึงรวมถึงการติดปายแสดงสัญลักษณหรือเครื่องหมายการคาของผูประกอบการ  และหมายเลข
โทรศัพทของผูรับผิดชอบที่สามารถติดตอไดสะดวกไวในบริเวณที่ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม 

  ๑๒.๕ เพื่อประโยชนในการคุมครองความปลอดภัยของประชาชน  ผูประกอบการ 
มีหนาที่ตองทําความเขาใจกับประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณที่จะติดต้ังและบริเวณใกลเคียง  เพื่อสรางความ
เชื่อมั่นในความปลอดภัยและปองกันความวิตกกังวลของประชาชนที่อาจเกิดข้ึนได  โดยเฉพาะในกรณี
บริเวณที่ต้ังอยูใกลกับสถานที่ที่มีความเสี่ยงจากการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟา  เชน  สถานพยาบาล  โรงเรียน  
สถานรับเลี้ยงเด็ก  ทั้งนี้  คณะกรรมการอาจรองขอใหมีการแสดงหลักฐานการทําความเขาใจกับประชาชนใน
พื้นที่  ในกรณีที่จําเปน 

ขอ ๑๓ การแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีวิทยุคมนาคม 
ที่ต้ังอยูเดิม 

  ๑๓.๑ ผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตใหต้ังสถานีวิทยุคมนาคมจะตองจัดทํารายงาน
ขอมูลความสอดคลองตามมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากสถานีวิทยุคมนาคมที่อยูใน
ความรับผิดชอบทั้งหมด  และสงใหสํานักงาน  เพื่อเก็บเปนขอมูล 

  ๑๓.๒ ภายหลังจากที่จัดทํารายงานขอมูลความสอดคลองของสถานีวิทยุคมนาคมตาม
ขอ  ๑๓.๑  และสงใหสํานักงานแลว  หากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมที่มี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงของระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาของสถานีวิทยุคมนาคมนั้น  ใหผูประกอบการ
จัดทํารายงานขอมูลเฉพาะสถานีวิทยุคมนาคมนั้น  สงใหสํานักงานทราบภายในหนึ่งเดือน  นับแตวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางเทคนิคดังกลาว 

  ๑๓.๓ ในกรณีที่ขอมูลการวิเคราะหหรือขอมูลการวัดระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ของสถานีวิทยุคมนาคมใดบงชี้วา  การแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาของสถานีวิทยุคมนาคมนั้นอาจกอใหเกิดความ
เส่ียงในการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาของประชาชนหรือผูทํางานแลว  ผูประกอบการจะตองติดปายคําเตือน
ในบริเวณที่มีความเสี่ยงในการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟา  (Exceedance  Zone  หรือ  Occupational  Zone)  
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หรือมีมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เปนรูปธรรมชัดเจนตามควรแกกรณี  เพื่อปองกันมิใหมีการเขาถึงบริเวณ
ดังกลาวโดยงาย  หรือเพื่อใหผูไดรับผลกระทบมีการเตรียมการปองกันตัวเองที่เหมาะสม 

  ๑๓.๔ ผูประกอบการตองเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการประเมินระดับความแรงของ
สนามแมเหล็กไฟฟา  เพื่อตรวจสอบยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการกํากับดูแลภายหลังการต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคม  ซ่ึงรวมถึงการติดปายแสดงสัญลักษณหรือเครื่องหมายการคาของผูประกอบการ  และหมายเลข
โทรศัพทของผูรับผิดชอบที่สามารถติดตอไดสะดวกไวในบริเวณที่ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม 
 

หมวด  ๕ 
มาตรการกํากับดูแล 

 
 

ขอ ๑๔ ใหสํานักงานจัดใหมีมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากคลื่น
แมเหล็กไฟฟาของเครื่องวิทยุคมนาคมภายหลังการจําหนายเคร่ืองวิทยุคมนาคมหรือต้ังสถานีวิทยุคมนาคม  
(monitoring/surveillance  scheme)  โดยใชวิธีการหนึ่งวิธีการใด  หรือหลายวิธีรวมกัน  ซ่ึงอาจแตกตางกันได  
ข้ึนอยูกับประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคม  ดังตอไปนี้ 

  ๑๔.๑ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยจาก
ผูประกอบการ 

  ๑๔.๒ การตรวจติดตาม  ณ  สถานที่จําหนายโดยพิจารณาจากการแสดงถอยคําแสดง
ความสอดคลองเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 

  ๑๔.๓ การตรวจวัดระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาของเครื่องวิทยุคมนาคมหรือสถานี
วิทยุคมนาคมในสถานที่ใชงานจริง 

  ๑๔.๔ การรับขอรองเรียนของผูใชบริการหรือผูประกอบการรายอื่นถึงความไมเปนไป
ตามมาตรฐานความปลอดภัย 

ขอ ๑๕ หากพบวา  มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้  ให
เลขาธิการดําเนินการตามความเหมาะสมและสภาพของความผิดนั้น  ดังตอไปนี้ 

  ๑๕.๑ แจงเตือนเปนลายลักษณอักษร 
  ๑๕.๒ ส่ังใหมีการแกไข  ปรับปรุง  หรือระงับการจําหนายหรือใชงานเครื่องวิทยุมนา

คมที่ไมเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 
  ๑๕.๓ เปรียบเทียบปรับหรือดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด 
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หมวด  ๖ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ขอ ๑๖ เพื่อใหผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของสามารถปรับตัวและเตรียมความพรอมในการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้  ใหมีกําหนดระยะเวลาเพื่อการ
ปรับตัวและเตรียมความพรอม  (transitional  period)  ดังนี้ 

  ๑๖.๑ ระยะเวลาหนึ่งป  ภายหลังจากที่มาตรฐานความปลอดภัยมีผลบังคับใช  สําหรับ
เคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภทที่  ๑  และประเภทที่  ๒ 

  ๑๖.๒ ระยะเวลาหนึ่งป  ภายหลงัจากที่มาตรฐานความปลอดภัยมีผลบังคับใช  สําหรับ
เคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภทที่  ๓  ในกรณีของสถานีวิทยุคมนาคมที่ขอต้ังใหม 

  ๑๖.๓ ระยะเวลาสองป  ภายหลังจากที่มาตรฐานความปลอดภัยมีผลบังคับใช  สําหรับ
เคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภทที่  ๓  ในกรณีของสถานีวิทยุคมนาคมที่ต้ังอยูเดิม 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่จําเปน  คณะกรรมการอาจกําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองเคร่ืองวิทยุ
คมนาคมหรือสถานีวิทยุคมนาคมบางลักษณะหรือบางประเภท  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ประกาศนี้ทันทีก็ได 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่มีขอโตแย งเกี่ยวกับการปฏิบั ติตามประกาศนี้   ให เลขาธิการเสนอ
คณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

พลเอก  ชชูาติ  พรหมพระสิทธิ ์
ประธานกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหงชาติ 



 

ภาคผนวก ก 
ตัวอยางเครื่องวิทยุคมนาคมจําแนกตามประเภท 

 
เคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภทที่ ๑ เคร่ืองวิทยุคมนาคมซ่ึงสวนประกอบท่ีสามารถแผคล่ืน
แมเหล็กไฟฟาอยูใกลชิดกับบริเวณศีรษะ  หรืออยูหางจากรางกายนอยกวา ๒๐ เซนติเมตรในตําแหนง
ใชงานปกติ 

ตัวอยางเคร่ืองวิทยุคมนาคม: -  โทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ GSM900/GSM1800/GSM1900 

    -  โทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ CDMA  
 
เคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภทที่ ๒ เคร่ืองวิทยุคมนาคมซ่ึงสวนประกอบท่ีสามารถแผคล่ืน
แมเหล็กไฟฟาอยูหางจากรางกาย ไมนอยกวา ๒๐ เซนติเมตรในตําแหนงใชงานปกติ 

ตัวอยางเคร่ืองวิทยุคมนาคม: -  เคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภท RFID ท่ีมีกําลังสงเกิน ๑๐๐ มิลลิวัตต 

-  เคร่ืองวิทยุคมนาคมระบบเรดารติดรถยนต ท่ีมีกําลังสงเกิน ๑๐๐ 
มิลลิวัตต 

    -  เคร่ืองวิทยุคมนาคมในกิจการเคล่ือนท่ี/ประจําท่ีบางลักษณะ 

    - เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ใชงานในลักษณะ On-site paging 

     
เคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภทที่ ๓ เคร่ืองวิทยุคมนาคมซึ่งติดตั้งอยูกับท่ีถาวร และมีการแผคล่ืน
แมเหล็กไฟฟาครอบคลุมบริเวณกวาง 

ตัวอยางเคร่ืองวิทยุคมนาคม: -  สถานีฐาน (base station) ของระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีทุกระบบ 

    -  สถานีฐานหรือสถานีประจําท่ีในกิจการเคล่ือนท่ีทางบก 

-  สถานีแมขาย ระบบ Digital Trunked Radio 

    -  สถานีแมขายในกิจการวิทยุสมัครเลน 

 

 



ภาคผนวก ข 
รูปแบบของ Declaration of Conformity (DoC) 

 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ      
 

 

เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
(Declaration of Conformity) 

 
1. รายละเอียดผูประกอบการ  

1.1   ชื่อ 
 
1.2  ท่ีอยู 
 

 
2. รายละเอียดของเครื่องวทิยุคมนาคม 

2.1   ประเภท/ลักษณะของเครื่องวิทยุคมนาคม 
 
2.2   ตราอักษร (brand name) 
 

2.3   แบบ/รุน (model) 

2.4   มาตรฐานความปลอดภัยและวิธีการวัดท่ีใชอางอิง และหมายเลขรายงานผลการทดสอบ   
 
 
 

 
ขาพเจาขอรับรองวาคาความแรงของสนามแมเหล็ก/สนามไฟฟา หรือคาอตัราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ (SAR) อันเนื่องมาจาก
เครื่องวิทยุคมนาคมนี ้สอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม - ขีดจํากัดและ
วิธีการวัดสําหรับการไดรับคล่ืนแมเหล็กไฟฟาของมนุษย ในยานความถ่ีวิทยุ 9 kHz – 300 GHz ที่ประกาศกําหนดโดย
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
 
คาความแรงของสนามแมเหล็ก/สนามไฟฟา   
  

ลงชื่อ 
 

(          )  
   ตําแหนง  
คา SAR   วันท่ี     

          
 
หมายเหตุ ผูประกอบการจะตองเก็บเอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐาน (Declaration of Conformity) นี้ พรอมท้ังเอกสารที่เก่ียวของอื่น
ไวสําหรับการตรวจสอบยืนยันการปฏิบตัิตามมาตรการกํากบัดูแลภายหลังการวางจําหนายเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
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