
 

 

 
 
 
 
 

- ร่าง - 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 
เรื่อง  การใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันสําหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. .... 

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

   โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ร่วมกันสําหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพ่ือสนับสนุนการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และให้
ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๘) (๒๔) มาตรา ๒๙ และมาตรา ๘๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ  
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา 
๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา 
๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติจึงกําหนดหลักเกณฑ์การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันสําหรับโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันสําหรับโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ....”  

ข้อ ๒  ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้ว           

ในประกาศน้ี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศน้ี ให้ใช้ประกาศน้ีแทน 
การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันสําหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เป็นไป

ตามข้อกําหนดในประกาศน้ี โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ในส่วนที่เก่ียวกับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
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ข้อ ๔  ในประกาศน้ี  
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 

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

“การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน” หมายความว่า การใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายหน่ึง โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอ่ืนเพ่ือให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในประกาศน้ี 

“ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน” หมายความว่า ข้อเสนอให้บริการ
เข้าถึงเพ่ือใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันสําหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดในประกาศน้ี ซึ่งจัดทําโดยผู้รับใบอนุญาต 

  
หมวด  ๑ 
หมวดทั่วไป 

 
ข้อ ๕  ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม

ร่วมกันสําหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ ทั้งน้ี โครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมสําหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต้องมีการใช้ร่วมกัน ให้เป็นไปตามภาคผนวกแนบท้าย
ประกาศน้ี   

การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันตามวรรคหน่ึง ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติต่อ
ผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันสําหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายอย่าง
เป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
(๑) จัดทําข้อเสนอการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการตามหมวด ๒ 
(๒) แจ้งข้อมูลที่จําเป็นและถูกต้องให้ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนที่ขอใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมร่วมกันทราบ เพ่ือให้สามารถดําเนินการเข้าถึงเพ่ือใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันได้ 
เมื่อได้รับการร้องขอ 
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(๓) ดําเนินการเจรจาทําความตกลงในเง่ือนไขของสัญญาการใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมร่วมกันด้วยเจตนาสุจริต  
(๔) อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนในการเข้าใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมของตนเอง  
(๕) ไม่กระทําการอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด ลดหรือจํากัดการใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมร่วมกัน  
(๖)  ไม่กระทําการอันมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงสร้าง

พ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน  
ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตอาจปฏิเสธไม่ให้ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนร่วมใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมของตนเองได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปน้ี 
(๑) โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอแก่การให้ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนใช้

โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน  
(๒) การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันมีปัญหาทางเทคนิคที่อาจก่อให้เกิด    

การรบกวนกิจการโทรคมนาคมหรือเป็นเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม 
ให้ผู้รับใบอนุญาตซึ่งปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมสําหรับโครงข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามวรรคแรกมีหน้าที่พิสูจน์ถึงเหตุแห่งการปฏิเสธนั้น 
ข้อ ๘ ค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อตกลง

ระหว่างผู้รับใบอนุญาตซึ่งได้ตกลงร่วมกัน ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องเป็นอัตราที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล 
และไม่เลือกปฏิบัติ  

 
หมวด  ๒ 

ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 
 

ข้อ ๙ ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันต้องจัดทําเป็นเอกสารแสดง
เจตนาให้ใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายละเอียด 
ดังต่อไปน้ี    

(๑) รายละเอียดของโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ข้อกําหนดและเง่ือนไขสําหรับการใช้
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน รวมถึงกระบวนการและระยะเวลาการเจรจาข้อตกลงการใช้
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

(๒)  ข้อกําหนดและรายละเอียดทางเทคนิคสําหรับการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ร่วมกันอย่างชัดเจน 

(๓) กระบวนการและวิธีการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 
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(๔)  รายละเอียดเก่ียวกับอาคารสถานที่ พ้ืนที่ติดต้ังอุปกรณ์ สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวย

ความสะดวกอ่ืนที่ต้องใช้สําหรับการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 
(๕) ค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน      
(๖)  ข้อกําหนดเก่ียวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงสร้าง

พ้ืนฐานโทรคมนาคมและผู้รับใบอนุญาตที่ให้ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม รวมทั้งเง่ือนไขเก่ียวกับ    
การรักษาความลับ การเปิดเผยข้อมูล และมาตรการด้านความปลอดภัย 

(๗) เง่ือนไขและขั้นตอนการดําเนินการในกรณีของการขอขยาย เพ่ิมเติม หรือลดการใช้
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม และกรณีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมที่มีอยู่เดิม 

(๘) ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการของผู้รับใบอนุญาตที่ให้ใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีมีต่อข้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งของผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม 

(๙) บทกําหนดความรับผิดกรณีผิดเง่ือนไขของสัญญา  
(๑๐)  บุคคลและสถานที่ที่ติดต่อได้ 
ข้อ ๑๐ ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปน้ี 
(๑) มีเง่ือนไขอันเป็นการเลือกปฏิบัติ แบ่งแยก หรือกีดกันผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน 
(๒)  มีเง่ือนไขที่ไม่สมเหตุสมผลที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการ

แข่งขันในการให้บริการโทรคมนาคม 
(๓) มีค่าตอบแทนการใช้โครงสร้าง พ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันที่ ไม่ เ ป็นธรรม             

ไม่สมเหตุสมผล หรือเลือกปฏิบัติ 
(๔)  มีเง่ือนไขทําให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์ 
ข้อ ๑๑ ให้ผู้รับใบอนุญาตที่จะให้ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันมีหน้าที่เปิดเผย

ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันเป็นการทั่วไป และจัดส่งสําเนาข้อเสนอการใช้
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันให้คณะกรรมการภายในกําหนดเวลาดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีที่เป็นผู้รับใบอนุญาตอยู่ก่อนวันที่ประกาศน้ีมีผลใช้บังคับ ให้จัดส่งภายใน     
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับน้ีมีผลใช้บังคับ 

(๒) ในกรณีที่เป็นผู้รับใบอนุญาตภายหลังจากที่ประกาศน้ีมีผลใช้บังคับ ให้จัดส่งภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันที่เริ่มให้บริการ 
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หมวด  ๓ 

ขั้นตอนและกระบวนการเจรจา 
สัญญาการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

 
ข้อ ๑๒ ผู้รับใบอนุญาตที่จะขอใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันจะต้องจัดทํา

หนังสือแสดงเจตจํานงโดยชัดแจ้งและด้วยเจตนาสุจริตแก่ผู้รับใบอนุญาตที่จะให้ใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมร่วมกันว่ามีความประสงค์จะขอทําสัญญาการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันตาม
เง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อเสนอการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน  

ข้อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่กระทําการดังต่อไปน้ี 
(๑) ปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตาม

กฎหมาย 
(๒) ละเลย ประวิงเวลา หรือทําให้ล่าช้าในการเจรจาหรือการทําสัญญาการใช้โครงสร้าง

พ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 
(๓) ปฏิเสธท่ีจะให้หรือเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและจําเป็นในการใช้โครงสร้าง

พ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 
(๔)  กําหนดเง่ือนไขการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันที่มีลักษณะเป็นการกีดกัน

การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 
ข้อ ๑๔ ผู้รับใบอนุญาตที่จะให้ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันและผู้รับ

ใบอนุญาตที่จะขอใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันจะต้องเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันตามแนวทางในข้อเสนอการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันของผู้รับ
ใบอนุญาตที่จะให้ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ทั้งน้ี ให้ถือว่าวันที่ผู้รับใบอนุญาตที่จะให้ใช้
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันได้รับหนังสือขอใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันเป็น        
วันเริ่มต้นของการเจรจา 

ข้อ ๑๕ สัญญาการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันจะต้องมีการกําหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบระหว่างคู่สัญญาที่ชัดเจน และไม่ทําให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์ ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ 
แบ่งแยก หรือกีดกันผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน และไม่มีข้อกําหนดหรือเง่ือนไขอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด ลด 
หรือจํากัดการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันหรือการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 
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หมวด  ๔ 

กระบวนการระงับข้อพิพาท 
และการกํากับดูแล 

 
ข้อ ๑๖ หากผู้รับใบอนุญาตที่จะให้ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันและผู้รับ

ใบอนุญาตที่จะขอใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันเริ่มต้นของการเจรจา ให้ถือว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้น 

ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน         
คู่กรณีมีสิทธิร้องขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาด โดยย่ืนคําร้องเป็นหนังสือ พร้อมรายละเอียดข้อเท็จจริง 
และหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี คณะกรรมการจะพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน  
นับแต่วันที่ได้รับข้อพิพาท ในกรณีที่คณะกรรมการไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ 
ให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดออกไปอีกได้ตามความจําเป็น แต่ทั้งน้ี ต้องไม่เกินหกสิบวัน   
นับแต่วันครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่เป็นข้อพิพาทเก่ียวกับค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ร่วมกัน คณะกรรมการจะนําหลักการคํานวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงโดยวิธีการจัดสรรต้นทุนทั้งหมด     
(fully distributed cost) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน  

ข้อ ๑๘ ผู้รับใบอนุญาตที่ให้ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันมีหน้าที่จัดส่งสําเนา
สัญญาการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันให้คณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มี       
การลงนามในสัญญา และต้องเปิดเผยสัญญาและเง่ือนไขเก่ียวกับการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ร่วมกันเป็นการทั่วไป 

ในกรณีที่มีการยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือเง่ือนไขเกี่ยวกับการใช้โครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน หรือระงับการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ให้ผู้รับใบอนุญาต       
ที่ให้ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันมีหน้าที่จัดส่งสําเนาสัญญาและเปิดเผยสัญญา โดยให้นําความ
ในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าสัญญาและเง่ือนไขเกี่ยวกับการใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมร่วมกันไม่เป็นไปตามที่กําหนดในประกาศนี้ หรือขัดต่อกฎหมาย คณะกรรมการอาจส่ังให้
ดําเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่                                      พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

  พลอากาศเอก 
(ธเรศ  ปุณศร)ี 

    ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
    กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  



 

 

 
ภาคผนวก 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์
และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

เรื่อง การใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันสําหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. .... 
 
   โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมสําหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต้องมีการใช้ร่วมกัน    
ทั้งในส่วนภายในอาคารและภายนอกอาคาร มีดังต่อไปน้ี 

๑. เสาซึ่งใช้ในการติดต้ังสายอากาศ (Tower/Mast)  
๒. พ้ืนที่ต้ังสถานีฐาน  

   ๓. อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ตู้คอนเทนเนอร์สําหรับติดต้ังอุปกรณ์สถานีฐาน รวมท้ังเคร่ือง
อุปกรณ์  แหล่งจ่ายไฟ ระบบปรับอากาศ  ระบบรักษาความปลอดภัย และอ่ืนๆ  
   ๔. สายนําสัญญาณ (feeder cables) สําหรับสถานีฐานที่ต้ังภายในอาคาร และ สถานีฐาน
ที่ต้ังภายนอกอาคาร  

๕. ระบบสายอากาศ (antenna system)  สําหรับสถานีฐานที่ต้ังภายในอาคาร และ 
สถานีฐานที่ต้ังภายนอกอาคาร  

๖. ระบบสื่อสัญญาณเช่ือมโยงเคเบิลใยแก้วนําแสงระหว่างสถานีฐานกับอุปกรณ์ควบคุม
สถานีฐาน เช่น Radio Node Controller (RNC), Base Station Controller (BSC) เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เสาซึ่งใช้ติดตั้ง
สายอากาศ 

พ้ืนที่ตั้งสถานีฐาน 

สายอากาศ 

สายนําสัญญาณ 

อาคารสิ่งปลูกสร้าง 

ระบบสื่อสัญญาณเชื่อมโยง 
ไปยัง RNC หรือ BSC 


