
 

 

 
 
 
 
 

ร่าง 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง  การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

   โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ร่วมกันส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  เพ่ือสนับสนุนการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และให้
ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๘) (๒๔) มาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๘๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ  
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา 
๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา 
๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติจึงก าหนดหลักเกณฑ์การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนทีไ่ว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่าย
โทรศพัท์เคลื่อนที ่พ.ศ. ๒๕๕๖”  

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่มีก าหนดไว้แล้ว           

ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้เป็นไป

ตามตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศนี้ โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
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ข้อ ๔  ในประกาศนี้  
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 

ที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และให้หมายความ
รวมถึงผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) หรือบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ใช้บังคับ     

“การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน” หมายความว่า การใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตรายหนึ่ง โดยผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศนี้ 

“ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน” หมายความว่า ข้อเสนอให้บริการ
เข้าถึงเพ่ือใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในประกาศนี้ ซึ่งจัดท าโดยผู้รับใบอนุญาต 

  
หมวด  ๑ 

หมวดทั่วไป 
 

ข้อ ๕  ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ร่วมกันส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในประกาศนี้ ทั้งนี้ โครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต้องมีการใช้ร่วมกัน ให้เป็นไปตามภาคผนวกแนบท้าย
ประกาศนี ้  

การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติต่อ
ผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายอย่าง
เป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าข้อเสนอการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการตามหมวด ๒ 
(๒) แจ้งข้อมูลที่จ าเป็นและถูกต้องให้ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนที่ขอใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมร่วมกันทราบ เพ่ือให้สามารถด าเนินการเข้าถึงเพ่ือใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันได้ 
เมื่อได้รับการร้องขอ 
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(๓) ด าเนินการเจรจาท าความตกลงในเงื่อนไขของสัญญาการใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมร่วมกันด้วยเจตนาสุจริต  
(๔) อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนในการเข้าใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมของตนเอง  
(๕) ไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด ลดหรือจ ากัดการใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมร่วมกัน  
(๖)  ไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงสร้าง

พ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน  
ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตอาจปฏิเสธไม่ให้ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนร่วมใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมของตนเองได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมที่มีอยู่ไม่เพียงพอแก่การให้ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนใช้

โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน  
(๒) การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันมีปัญหาทางเทคนิคที่อาจก่อให้เกิด    

การรบกวนกิจการโทรคมนาคมหรือเป็นเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม 
ให้ผู้รับใบอนุญาตซึ่งปฏิเสธไม่ให้ ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมส าหรับโครงข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนทีต่ามวรรคหนึ่งมีหน้าทีช่ี้แจงหรือแสดงเหตุแห่งการปฏิเสธนั้น 
ข้อ ๘ ค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อตกลง

ระหว่างผู้รับใบอนุญาตซึ่งได้ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องเป็นอัตราที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล 
และไม่เลือกปฏิบัติ  

 
หมวด  ๒ 

ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 
 

ข้อ ๙ ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันต้องจัดท าเป็นเอกสารแสดง
เจตนาให้ใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้    

(๑) รายชื่อและรายละเอียดของโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ข้อก าหนดและเงื่อนไข
ส าหรับการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน รวมถึงกระบวนการและระยะเวลาการเจรจาข้อตกลง
การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

(๒)  ข้อก าหนดและรายละเอียดทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ร่วมกันอย่างชัดเจน 

(๓) กระบวนการและวิธีการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 
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(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สถานที่ตั้ง พ้ืนที่ติดตั้งอุปกรณ์ สาธารณูปโภค และ
สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนที่ต้องใช้ส าหรับการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

(๕) ค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน      
(๖) ข้อก าหนดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงสร้าง

พ้ืนฐานโทรคมนาคมและผู้รับใบอนุญาตที่ให้ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับ    
การรักษาความลับ การเปิดเผยข้อมูล และมาตรการด้านความปลอดภัย 

(๗) เงื่อนไขและขั้นตอนการด าเนินการในกรณีของการขอขยาย เพ่ิมเติม หรือลดการใช้
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม และกรณีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมที่มีอยู่เดิม 

(๘) ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการของผู้รับใบอนุญาตที่ให้ใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมที่มตี่อข้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งของผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 

(๙) บทก าหนดความรับผิดกรณีผิดเงื่อนไขของสัญญา  
(๑๐)  บุคคลและสถานที่ที่ติดต่อได้ 
ข้อ ๑๐ ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ต้องไม่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีเงื่อนไขอันเป็นการเลือกปฏิบัติ แบ่งแยก หรือกีดกันผู้รับใบอนุญาตรายอื่น 
(๒)  มีเงื่อนไขที่ไม่สมเหตุสมผลที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการผูกขาด หรือลด หรือจ ากัดการ

แข่งขันในการให้บริการโทรคมนาคม 
(๓) มีค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันที่ไม่เป็นธรรม  ไม่

สมเหตุสมผล หรือเลือกปฏิบัติ 
(๔)  มีเงื่อนไขท าให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์ 
ข้อ ๑๑ ให้ผู้รับใบอนุญาตที่จะให้ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันมีหน้าที่เปิดเผย

ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันเป็นการทั่วไป และจัดส่งส าเนาข้อเสนอการใช้
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันให้คณะกรรมการภายในก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นผู้รับใบอนุญาตอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้จัดส่งภายใน     
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 

(๒) ในกรณีที่เป็นผู้รับใบอนุญาตภายหลังจากที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้จัดส่งภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันที่เริ่มให้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

- ๕ - 
 

หมวด  ๓ 
ขั้นตอนและกระบวนการเจรจา 

สัญญาการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 
 

ข้อ ๑๒ ผู้รับใบอนุญาตที่จะขอใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันจะต้องจัดท า
หนังสือแสดงเจตจ านงโดยชัดแจ้งและด้วยเจตนาสุจริตแก่ผู้รับใบอนุญาตที่จะให้ใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมร่วมกันว่ามีความประสงค์จะขอท าสัญญาการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน  

ข้อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่กระท าการดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตาม

กฎหมาย 
(๒) ละเลย ประวิงเวลา หรือท าให้ล่าช้าในการเจรจาหรือการท าสัญญาการใช้โครงสร้าง

พ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 
(๓) ปฏิเสธที่จะให้หรือเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและจ าเป็นในการใช้โครงสร้าง

พ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 
(๔)  ก าหนดเงื่อนไขการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันที่มีลักษณะเป็นการกีดกัน

การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 
ข้อ ๑๔ ผู้รับใบอนุญาตที่จะให้ใช้ โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันและผู้รับ

ใบอนุญาตที่จะขอใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันจะต้องเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันตามแนวทางในข้อเสนอการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันของผู้รับ
ใบอนุญาตที่จะให้ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ทั้งนี้ ให้ถือว่าวันที่ผู้รับใบอนุญาตที่จะให้ใช้
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันได้รับหนังสือขอใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันเป็น        
วันเริ่มต้นของการเจรจา 

ข้อ ๑๕ สัญญาการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันจะต้องมีการก าหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบระหว่างคู่สัญญาที่ชัดเจน และไม่ท าให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์ ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ 
แบ่งแยก หรือกีดกันผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน และไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด    
ลด หรือจ ากัดการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันหรือการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 
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หมวด  ๔ 
กระบวนการระงับข้อพิพาท 

และการก ากับดูแล 
 

ข้อ ๑๖ หากผู้รับใบอนุญาตที่จะให้ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันและผู้รับ
ใบอนุญาตทีจ่ะขอใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันเริ่มต้นของการเจรจา ให้ถือว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้น 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน         
คู่กรณีมีสิทธิร้องขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด โดยยื่นค าร้องเป็นหนังสือ พร้อมรายละเอียดข้อเท็จจริง 
และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน  
นับแต่วันที่ได้รับข้อพิพาท ในกรณีที่คณะกรรมการไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ 
ให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกสิบวัน   
นับแต่วันครบก าหนดเวลาดังกล่าว 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ร่วมกัน คณะกรรมการจะน าหลักการค านวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงโดยวิธีการจัดสรรต้นทุนทั้งหมด     
(fully distributed cost) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน  

ข้อ ๑๙ ผู้รับใบอนุญาตที่ให้ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันมีหน้าที่จัดส่งส าเนา
สัญญาการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันให้คณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มี       
การลงนามในสัญญา และต้องเปิดเผยสัญญาและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ร่วมกันเป็นการทั่วไป 

ในกรณีที่มีการยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้โครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน หรือระงับการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ให้ผู้รับใบอนุญาต       
ที่ให้ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันมีหน้าที่จัดส่งส าเนาสัญญาและเปิดเผยสัญญา โดยให้น าความ
ในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าสัญญาและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมร่วมกันไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศนี้ หรือขัดต่อกฎหมาย คณะกรรมการอาจสั่งให้
ด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่            เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
 

  พลอากาศเอก 
(ธเรศ  ปุณศรี) 

    ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
    กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  



 

 

 

 
ภาคผนวก 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
   โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต้องมีการใช้ร่วมกัน    
ทั้งในส่วนภายในอาคารและภายนอกอาคาร มีดังต่อไปนี้ 

๑. เสาซึ่งใช้ในการติดตั้งสายอากาศ (Tower/Mast)  
๒. พ้ืนที่ตั้งสถานีฐาน  

   ๓. อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ตู้คอนเทนเนอร์ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์สถานีฐาน รวมทั้งเครื่ อง
อุปกรณ์  แหล่งจ่ายไฟ ระบบปรับอากาศ  ระบบรักษาความปลอดภัย และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆ  
   ๔. สายน าสัญญาณ (feeder cables) ส าหรับสถานีฐานที่ตั้งภายในอาคาร และ สถานีฐาน
ที่ตั้งภายนอกอาคาร  

๕. ระบบสายอากาศ (antenna system)  ส าหรับสถานีฐานที่ตั้งภายในอาคาร และ 
สถานฐีานที่ตั้งภายนอกอาคาร  

๖. ระบบสื่อสัญญาณเชื่อมโยงระหว่างสถานีฐานกับอุปกรณ์ควบคุมสถานีฐาน เช่น Radio 
Node Controller (RNC), Base Station Controller (BSC) เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นระบบสาย ระบบคลื่น
ความถี ่ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอ่ืน ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เสาซึ่งใชต้ิดตั้ง
สายอากาศ 

พื้นที่ตั้งสถานีฐาน 

สายอากาศ 

สายน าสญัญาณ 

อาคารสิ่งปลูกสรา้ง 

ระบบสื่อสัญญาณเชื่อมโยง 
ไปยัง RNC หรือ BSC 


