ร่าง
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสาหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖
------------------------------โดยที่ เป็ น การสมควรกาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการใช้โ ครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ร่ ว มกั น ส าหรั บ โครงข่ า ยโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ เพื่ อ สนั บ สนุ น การแข่ ง ขั น โดยเสรี อ ย่ า งเป็ น ธรรม และให้
ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๘) (๒๔) มาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๘๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา
๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระท าได้ โ ดยอาศั ย อ านาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย ประกอบมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา
๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัย
อานาจตามบทบั ญญัติแห่ งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติจึงกาหนดหลักเกณฑ์การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสาหรับโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนทีไ่ ว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื่ อง การใช้โ ครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่ว มกันส าหรับ โครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อบั ง คั บ และค าสั่ ง อื่น ใด ในส่ ว นที่ มี ก าหนดไว้ แ ล้ ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสาหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้เป็นไป
ตามตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในประกาศนี้ โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

-๒ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
ที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และให้หมายความ
รวมถึ งผู้ ได้ รั บ อนุ ญาต สั ม ปทาน หรื อ สั ญ ญาให้ ประกอบกิ จการโทรคมนาคมจากบริ ษัท ที โ อที จากั ด
(มหาชน) หรือบริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) เพื่อให้ บริการโทรศัพท์เคลื่ อนที่อยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ใช้บังคับ
“การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ” หมายความว่า การใช้โครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตรายหนึ่ง โดยผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในประกาศนี้
“ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ” หมายความว่า ข้อเสนอให้บริการ
เข้าถึงเพื่อใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน สาหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในประกาศนี้ ซึ่งจัดทาโดยผู้รับใบอนุญาต
หมวด ๑
หมวดทั่วไป
ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นใช้ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ร่วมกันสาหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในประกาศนี้ ทั้งนี้ โครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมสาหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต้องมีการใช้ร่วมกัน ให้เป็นไปตามภาคผนวกแนบท้าย
ประกาศนี้
การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติต่อ
ผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน สาหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทุกรายอย่าง
เป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามหมวด ๒
(๒) แจ้ งข้อมูลที่จ าเป็ นและถูกต้องให้ผู้ รับใบอนุญาตรายอื่นที่ขอใช้โ ครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมร่วมกันทราบ เพื่อให้สามารถดาเนินการเข้าถึงเพื่อใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันได้
เมื่อได้รับการร้องขอ

-๓(๓) ด าเนิ น การเจรจาท าความตกลงในเงื่ อ นไขของสั ญ ญาการใช้ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมร่วมกันด้วยเจตนาสุจริต
(๔) อานวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู้ รั บ ใบอนุญ าตรายอื่ น ในการเข้า ใช้โ ครงสร้า งพื้น ฐาน
โทรคมนาคมของตนเอง
(๕) ไม่กระทาการอัน มีลั กษณะเป็นการผู กขาด ลดหรือจากัดการใช้โ ครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมร่วมกัน
(๖) ไม่กระทาการอันมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ ต่อผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
ข้อ ๗ ผู้รั บ ใบอนุ ญาตอาจปฏิเสธไม่ให้ ผู้ รับใบอนุญาตรายอื่นร่วมใช้โ ครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมของตนเองได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่มีอยู่ไม่เพียงพอแก่การให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นใช้
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
(๒) การใช้โ ครงสร้ างพื้นฐานโทรคมนาคมร่ว มกันมีปัญหาทางเทคนิคที่อาจก่อให้ เกิด
การรบกวนกิจการโทรคมนาคมหรือเป็นเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม
ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตซึ่ ง ปฏิ เ สธไม่ ใ ห้ ใ ช้ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมส าหรั บ โครงข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนทีต่ ามวรรคหนึ่งมีหน้าทีช่ ี้แจงหรือแสดงเหตุแห่งการปฏิเสธนั้น
ข้อ ๘ ค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อตกลง
ระหว่างผู้รับใบอนุญาตซึ่งได้ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องเป็นอัตราที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล
และไม่เลือกปฏิบัติ
หมวด ๒
ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
ข้อ ๙ ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันต้องจัดทาเป็นเอกสารแสดง
เจตนาให้ใช้บริ การโครงสร้างพื้น ฐานโทรคมนาคมร่ว มกัน โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(๑) รายชื่อและรายละเอียดของโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ข้อกาหนดและเงื่อนไข
สาหรับการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน รวมถึงกระบวนการและระยะเวลาการเจรจาข้อตกลง
การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
(๒) ข้อกาหนดและรายละเอียดทางเทคนิคสาหรับการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ร่วมกันอย่างชัดเจน
(๓) กระบวนการและวิธีการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน

-๔(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สถานที่ตั้ง พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ สาธารณูปโภค และ
สิ่งอานวยความสะดวกอื่นที่ต้องใช้สาหรับการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
(๕) ค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
(๖) ข้อกาหนดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมและผู้รั บใบอนุญาตที่ให้ ใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม รวมทั้ง เงื่อนไขเกี่ยวกับ
การรักษาความลับ การเปิดเผยข้อมูล และมาตรการด้านความปลอดภัย
(๗) เงื่อนไขและขั้นตอนการดาเนินการในกรณีของการขอขยาย เพิ่มเติม หรือลดการใช้
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และกรณีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่มีอยู่เดิม
(๘) ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดาเนินการของผู้รับใบอนุญาตที่ให้ใช้โครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่มตี ่อข้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งของผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
(๙) บทกาหนดความรับผิดกรณีผิดเงื่อนไขของสัญญา
(๑๐) บุคคลและสถานที่ที่ติดต่อได้
ข้อ ๑๐ ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ต้องไม่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีเงื่อนไขอันเป็นการเลือกปฏิบัติ แบ่งแยก หรือกีดกันผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
(๒) มีเงื่อนไขที่ไม่สมเหตุสมผลที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการผูกขาด หรือลด หรือจากัดการ
แข่งขันในการให้บริการโทรคมนาคม
(๓) มี ค่ า ตอบแทนการใช้ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมร่ ว มกั น ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม ไม่
สมเหตุสมผล หรือเลือกปฏิบัติ
(๔) มีเงื่อนไขทาให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์
ข้อ ๑๑ ให้ผู้รับใบอนุญาตที่จะให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน มีหน้าที่เปิดเผย
ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันเป็นการทั่วไป และจัดส่งส าเนาข้อเสนอการใช้
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันให้คณะกรรมการภายในกาหนดเวลาดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็ น ผู้รั บใบอนุญาตอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผ ลใช้บังคับ ให้จัดส่ งภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
(๒) ในกรณีที่เป็นผู้รับใบอนุญาตภายหลังจากที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้จัดส่งภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่เริ่มให้บริการ

-๕หมวด ๓
ขั้นตอนและกระบวนการเจรจา
สัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
ข้อ ๑๒ ผู้ รั บ ใบอนุ ญาตที่ จ ะขอใช้โ ครงสร้างพื้ นฐานโทรคมนาคมร่ว มกันจะต้องจัดท า
หนั งสื อแสดงเจตจ านงโดยชัดแจ้ งและด้ว ยเจตนาสุ จริต แก่ผู้ รับ ใบอนุญาตที่จ ะให้ ใช้ โ ครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมร่วมกัน ว่ามีความประสงค์ จะขอทาสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
ข้อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่กระทาการดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตาม
กฎหมาย
(๒) ละเลย ประวิงเวลา หรือทาให้ล่าช้าในการเจรจาหรือการทาสัญญาการใช้โครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
(๓) ปฏิเสธที่จะให้หรือเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและจาเป็นในการใช้โครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
(๔) กาหนดเงื่อนไขการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันที่มีลักษณะเป็นการกีดกัน
การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
ข้อ ๑๔ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ จ ะให้ ใ ช้ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมร่ ว มกั น และผู้ รั บ
ใบอนุญาตที่จะขอใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันจะต้องเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันตามแนวทางในข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันของผู้รับ
ใบอนุญาตที่ จะให้ใช้โ ครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ทั้งนี้ ให้ถือว่าวันที่ ผู้รับใบอนุญาตที่ จะให้ใช้
โครงสร้ า งพื้น ฐานโทรคมนาคมร่ ว มกัน ได้ รั บ หนั ง สื อ ขอใช้ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมร่ ว มกั น เป็ น
วันเริ่มต้นของการเจรจา
ข้อ ๑๕ สัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน จะต้องมีการกาหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบระหว่างคู่สัญญาที่ชัดเจน และไม่ทาให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์ ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ
แบ่งแยก หรือกีดกันผู้รับใบอนุญาตรายอื่น และไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด
ลด หรือจากัดการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันหรือการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

-๖หมวด ๔
กระบวนการระงับข้อพิพาท
และการกากับดูแล
ข้อ ๑๖ หากผู้ รั บ ใบอนุ ญาตที่จะให้ ใช้ โ ครงสร้างพื้ นฐานโทรคมนาคมร่ว มกัน และผู้ รั บ
ใบอนุญาตทีจ่ ะขอใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันเริ่มต้นของการเจรจา ให้ถือว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้น
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
คู่กรณีมีสิทธิร้องขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด โดยยื่นคาร้องเป็นหนังสือ พร้อมรายละเอียดข้อเท็จจริง
และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับข้อพิพาท ในกรณีที่คณะกรรมการไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้
ให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาวินิจฉัย ชี้ขาดออกไปอีกได้ตามความจาเป็น แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน หกสิบวัน
นับแต่วันครบกาหนดเวลาดังกล่าว
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ร่ ว มกัน คณะกรรมการจะน าหลั ก การคานวณจากต้นทุน ที่เกิดขึ้นจริ ง โดยวิธีก ารจัดสรรต้ นทุนทั้งหมด
(fully distributed cost) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
ข้อ ๑๙ ผู้รับใบอนุญาตที่ให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันมีหน้าที่จัดส่งสาเนา
สั ญญาการใช้ โ ครงสร้ างพื้น ฐานโทรคมนาคมร่ ว มกันให้ คณะกรรมการภายในสิ บห้ า วันนั บแต่ วันที่ ได้ มี
การลงนามในสัญญา และต้องเปิดเผยสัญญาและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ร่วมกันเป็นการทั่วไป
ในกรณีที่มีการยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้โครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมร่ว มกัน หรือระงับการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่ว มกัน ให้ผู้รับใบอนุญาต
ที่ให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันมีหน้าที่จัดส่งสาเนาสัญญาและเปิดเผยสัญญา โดยให้นาความ
ในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าสัญญาและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้โครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมร่ วมกัน ไม่เป็น ไปตามที่ กาหนดในประกาศนี้ หรือขัดต่อกฎหมาย คณะกรรมการอาจสั่งให้
ดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด
ประกาศ ณ วันที่

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

พลอากาศเอก
(ธเรศ ปุณศรี)
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ภาคผนวก
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสาหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสาหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต้องมีการใช้ร่วมกัน
ทั้งในส่วนภายในอาคารและภายนอกอาคาร มีดังต่อไปนี้
๑. เสาซึ่งใช้ในการติดตั้งสายอากาศ (Tower/Mast)
๒. พื้นที่ตั้งสถานีฐาน
๓. อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ตู้คอนเทนเนอร์สาหรับติดตั้งอุปกรณ์สถานีฐาน รวมทั้งเครื่ อง
อุปกรณ์ แหล่งจ่ายไฟ ระบบปรับอากาศ ระบบรักษาความปลอดภัย และสิง่ อำนวยควำมสะดวกอื่นๆ
๔. สายนาสัญญาณ (feeder cables) สาหรับสถานีฐานที่ตั้งภายในอาคาร และ สถานีฐาน
ที่ตั้งภายนอกอาคาร
๕. ระบบสายอากาศ (antenna system) สาหรับสถานีฐานที่ตั้งภายในอาคาร และ
สถานีฐานที่ตั้งภายนอกอาคาร
๖. ระบบสื่อสัญญาณเชื่อมโยงระหว่างสถานีฐานกับอุปกรณ์ควบคุมสถานีฐาน เช่น Radio
Node Controller (RNC), Base Station Controller (BSC) เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นระบบสาย ระบบคลื่น
ความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน
สายอากาศ

เสาซึ่งใช้ติดตั้ง
สายอากาศ

พื้นที่ตั้งสถานีฐาน

สายนาสัญญาณ

อาคารสิ่งปลูกสร้าง

ระบบสื่อสัญญาณเชื่อมโยง
ไปยัง RNC หรือ BSC

