
 

 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)       ๑/๒๑ 
 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)  

ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
(รวมทั้งความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เม่ือวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า  กรุงเทพมหานคร) 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

๑. นิยามค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้อง 

 

เรื่องนิยามของผู้ที่เกี่ยวข้อง  
อ้างอิงจาก ร่างประกาศฯ ขอยกตัวอย่าง เช่น การทดลองทดสอบ 5G  ส่วนผู้
ได้รับอนุญาต Sandbox เป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในส่วนของผู้ได้รับอนุญาตคือ 
mobile operator ก ซึ่งน าเข้า ติดตั้ง บริหารโครงข่าย อย่างไรก็ตาม บริษัท 
อ่ืนๆ เช่น บริษัท ข ค ง ซึ่งมาใช้บริการโครงข่ายของ operator อีกทอดหนึ่งต้อง
ได้รับอนุญาตหรือไม่ 
 

นายอธิป กีรติพิชญ์  
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

หมวด ๑ แนวทางการอนุญาต   

๒. การยื่น
ข้อเสนอของผู้
ประสงค์จะให้
มีการใช้พ้ืนที่
เพ่ือการพัฒนา
และทดสอบ
นวัตกรรม 

บริษัทฯ เห็นว่าควรก าหนดให้ผู้ประสานงานพื้นที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะสามารถ
ปรับปรุงข้อเสนอยื่นต่อ กสทช. ได้ เนื่องจากภายหลังจากท่ีมีการยื่นข้อเสนอในครั้ง
แรก อาจมีเหตุจ าเป็นที่ต้องปรับปรุงข้อเสนอดังกล่าวเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับผู้
ขอรับอนุญาตหรือผู้ได้รับอนุญาต 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
weena_jan@truecorp.co.th  
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
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สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)       ๒/๒๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

๓. ลักษณะของ
พ้ืนที่ 

คุณสมบัติของผู้ขอตั้ง Sandbox ข้อ ๔ วงเล็บ ๒ ก าหนดให้ เป็น
สถาบันการศึกษาทีม่ีการด าเนินการสอนด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และสาขาอ่ืน
ทีเ่กี่ยวข้องเป็นลักษณะที่เป็นสหวิทยาการ ขอยืนยันว่าสถาบันการศึกษาต้องมีทั้ง
สองส่วนใช่หรือไม่? 

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

บริษัท True Digital Park มีความประสงค์จะสอบถามว่า บริเวณ True Digital 
Park ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ให้เป็นย่าน
นวัตกรรม จะเข้าข่ายถูกพิจารณาให้เป็น Sandbox ได้หรือไม ่

ดร. จุมพต ภูริทัตกุล 
บริษัท True Digital Park 
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

คุณสมบัติของผู้ขอตั้ง Sandbox ข้อ ๔ วงเล็บ ๒ ก าหนดให้ เป็นสถาบันการศึกษา
ที่มีการด าเนินการสอนด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็น
ลักษณะที่เป็นสหวิทยาการ จะเป็นได้หรือไม่ที่จะมีการพิจารณาให้สถานศึกษาที่มี
สาขาวิชาไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ เป็น sandbox ได้ โดยการไปร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืนที่ท าการเรียนการสอนในสาขาที่คุณสมบัติขาดหายไป แล้วท า
ให้มีคุณสมบัติรวมครบตามที่ก าหนด  การพิจารณาดังกล่าวจะท าให้มหาวิทยาลัย
ขนาดเล็กมีสิทธิร่วมตั้ง Sandbox ได้    

ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม  
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

ขอให้ทบทวนการใช้ค าในส่วนคุณสมบัติของผู้ขอตั้ง Sandbox ข้อ ๔ วงเล็บ ๒ ซึ่ง
ก าหนดให้ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการด าเนินการสอนด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
และสาขาอ่ืนที่ เกี่ยวข้องเป็นลักษณะที่เป็นสหวิทยาการ เนื่องจาก บาง
มหาวิทยาลัยอาจมีการใช้ชื่อหลักสูตรที่แตกต่างออกไปในการเรียกหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เช่น  วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า   

นายสืบศักดิ์ สืบภักดี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

 



 

 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)       ๓/๒๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

บริษัทฯ เห็นว่าเพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีศักยภาพใน
การเป็นพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 4 ของร่าง
ประกาศฯ สามารถแสดงความประสงค์และศักยภาพรองรับการพัฒนา การ
ทดสอบ หรือการทดลอง โดยอาจจะก าหนดให้หน่วยงานที่มีพ้ืนที่มีการมาขอขึ้น
ทะเบียน หรือแสดงความจ านงเพื่อรองรับการด าเนินการดังกล่าวได้ด้วย 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
weena_jan@truecorp.co.th  
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

 

ข้อ ๔ แนวทางการอนุญาต ให้พิจารณาจากพ้ืนที่ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี้  

(๑) เป็นพ้ืนที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

(๒) เป็นพ้ืนที่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ที่มีการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และสาขาอ่ืนที่สนับสนุน
การพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมอย่างเชื่อมโยงกันในลักษณะสห
วิทยาการ (Interdisciplinary) 

(๓) เป็นพื้นที่ท่ีหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจส่งเสริมการพัฒนาและทดสอบ
นวัตกรรม หรือก ากับดูแลหรือส่งเสริมการพัฒนาภาคส่วนต่างๆ ของ
เศรษฐกิจ (Vertical Industries) ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนา
และทดสอบนวัตกรรม 

(๔) เป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค จ ากัด 
หนังสือที ่
BRD.AWN0156/2562  
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
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สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)       ๔/๒๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

(๕) เป็นพ้ืนที่อุทยานวิทยาศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ 

 บริษัทฯ เห็นว่า พ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) ตาม
ข้อ ๔ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของหน่วยราชการ หรือเป็นพ้ืนที่ที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้
ก าหนด ซึ่ง กสทช.  ควรมีการเปิดกว้างให้กับพ้ืนที่ของหน่วยงานเอกชน ให้เข้า
ข่ายเป็นพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะด้วย เนื่องจาก บริษัทฯ มีความสนใจใน
การท าการพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือน ามาให้บริการในรูปแบบ
ใหม่ๆ ที่ตอบสนองกับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่ง
หากมีการเปิดให้รวมพ้ืนที่ของหน่วยงานเอกชนในการพิจารณาอนุญาตให้เป็น
พ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ ก็จะเป็นการกระตุ้นให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพ 
แต่ประสงค์จะด าเนินการในพ้ืนที่ของตนเอง เนื่องด้วยความสะดวกในการ
ด าเนินงานในหลายด้าน ด าเนินการพัฒนาและวิจัยวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยเงื่อนไข
ที่เอ้ือต่อการวิจัย และพัฒนาตามที่ก าหนดในร่างประกาศฯ นี้ ไม่ว่าจะเป็น
ระยะเวลาการอนุญาต คลื่นความถี่ที่จะอนุญาต เป็นต้น 

๔. ลักษณะของ
คลื่นความถี่ 

บริษัทฯ ขอเสนอให้ปรับปรุงถ้อยค ำในร่ำงประกำศฯ โดยก ำหนดให้ชัดเจนว่ำคลื่น
ควำมถี่ที่จะอนุญำตจะต้องมี “ลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง” ใน 5 ข้อตำมที่ก ำหนด
สำมำรถเข้ำเงื่อนไขที่จะอนุญำตได้ โดยไม่จ ำเป็นว่ำคลื่นควำมถี่นั้นจะต้องมีลักษณะ
ครบทั้ง 4 ข้อ 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
weena_jan@truecorp.co.th  
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
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สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)       ๕/๒๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

หากมีการใช้ Non-standalone Mode ส าหรับ 5G ซึ่งต้องมี anchor band เพ่ือ
สนับสนุนการใช้งาน 5G และอาจมีการใช้ roaming นอกพ้ืนที่ และจะกลับมาใช้ใน
พ้ืนที่ Sandbox อีกครั้งได้หรือไม่ 
 

นายอธิป กีรติพิชญ์  
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

ข้อ 5 คลื่นควำมถี่ที่จะอนุญำตในพ้ืนที่ก ำกับดูแลเป็นกำรเฉพำะจะต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
 (3) คลื่นควำมถี่ที่ไม่ก่อให้เกิดกำรรบกวนอันเกินสมควรต่อผู้ได้รับจัดสรร
คลื่นควำมถี่ เว้นแต่เป็นกรณีกำรทดสอบกำรรบกวน หรือเป็นกำรรบกวนคลื่น
ควำมถี่ท่ีไม่ได้รับสิทธิกำรคุ้มครองกำรรบกวน    
 บริษัทฯ มีควำมเห็น ว่ำเนื่องจำกคลื่นควำมถี่ที่ได้รับกำรจัดสรรเป็นคลื่น
ควำมถี่ท่ีใช้ให้บริกำรแก่ประชำชนทั่วไป โดยหลักแล้วจึงไม่ควรมีกำรรบกวนกำรใช้
บริกำรไม่ว่ำจะมำกหรือน้อยเพียงใด เพรำะนอกจำกเป็นกำรรอนสิทธิ์ในกำรสื่อสำร
ของประชำชนแล้ว ยังอำจก่อให้เกิดข้อร้องเรียน หรือปัญหำอ่ืนที่ตำมมำ บริษัทฯ 
จึงขอเสนอให้ตัดค ำว่ำ “อันเกินสมควร” หรือ หำก กสทช. ยังเห็นว่ำควรต้องใส่ไว้ 
ควรมีกำรก ำหนดนิยำมของค ำว่ำ “กำรรบกวนอันเกินสมควร” ให้ชัดเจน เพ่ือเป็น
กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริกำรและผู้ประกอบกำรที่ได้รับจัดสรรคลื่นควำมถี ่

(4) คลื่นควำมถี่ที่อำจมีผู้ได้รับจัดสรรคลื่นควำมถี่อยู่ก่อนแล้ว โดย กสทช. 
จะค ำนึงถึงสิทธิของผู้ได้รับจัดสรรคลื่นควำมถี่ดังกล่ำวตำมควรแก่กรณี 

บริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำ ในกรณีที่มีผู้ได้รับจัดสรรคลื่นควำมถี่อยู่ก่อนแล้ว 
กำรที่ กสทช. จะอนุญำตให้น ำควำมถี่ดังกล่ำวไปใช้ในพ้ืนที่ก ำกับดูแลเป็นกำร

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค จ ากัด 
หนังสือที ่
BRD.AWN0156/2562  
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

 



 

 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)       ๖/๒๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

เฉพำะ ก็ควรได้รับควำมยินยอมจำกผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรก่อน เนื่องจำกกำรใช้คลื่น
ควำมถี่ดังกล่ำวเป็นสิทธิของผู้ได้รับจัดสรรคลื่นควำมถี่อยู่ก่อน กำรด ำเนินกำรใดๆ
ควรได้รับควำมยินยอม อีกทั้งเพ่ือให้มีกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรกำรใช้งำนคลื่น
ร่วมกัน เพ่ือป้องกันปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรใช้คลื่นควำมถี่ทับซ้อน และใน
กรณีที่มีกำรรบกวนกันเกิดขึ้น ควรให้มีกำรหยุดกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ในพ้ืนที่
ก ำกับดูแลเป็นกำรเฉพำะทันที ในระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไข เพ่ือไม่ให้กระทบกับ
ผู้ใช้บริกำรทั่วไป 

นอกจำกนั้น ในกรณีที่มีผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เป็นกำรชั่วครำว
ในพ้ืนที่ก ำกับดูแลเป็นกำรเฉพำะอยู่ก่อน ต่อมำคลื่นควำมถี่ดังกล่ำวได้ถูกจัดสรร
ให้กับผู้ประกอบกำรรำยใหม่ ในกรณีนี้ บริษัทฯ ขอเสนอให้ กสทช. ก ำหนดให้ ผู้ที่
ได้รับอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เป็นกำรชั่วครำวในพ้ืนที่ก ำกับดูแลเป็นกำรเฉพำะ
หยุดกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่โดยทันที เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรรำยใหม่สำมำรถใช้งำน
คลื่นควำมถี่นี้ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 

๕. ระยะเวลา
แนวทางการ
อนุญาต และ
กรณีการสิ้นสุด
ของแนวทางการ
อนุญาต 

- -  



 

 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)       ๗/๒๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

หมวด ๒ การอนุญาต   

๖. คุณสมบัติผู้
ขอรับอนุญาต 
และ
วัตถุประสงค์
การขอรับ
อนุญาต  

 

ขอเสนอให้พิจารณาปรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญาต เนื่องจาก
ผู้ประกอบการ Startup บางส่วน ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท อยากให้พิจารณา
เปิดกว้างต่อกลุ่มดังกล่าวด้วย   

ดร. อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล 
อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

๗. การยื่นค า
ขอรับอนุญาต 
และการ
พิจารณาค า
ขอรับอนุญาต 

 ๑. บริษัทฯ เห็นว่าการทดลองทดสอบนวัตกรรมใหม่มีลักษณะที่ต้องการ
ความยืดหยุ่นในการด าเนินการมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างช่วงเวลาทดลอง
ทดสอบ อาจมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนลักษณะการด าเนินการทดลองทดสอบ
ไม่มากก็น้อย อาทิ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองทดสอบ ลักษณะการติดตั้งโครงข่าย 
สถานที่ที่ใช้ในการทดลองทดสอบ เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้เพ่ิมเติม
ข้อก าหนดในส่วนท้ายของข้อ ๑๒ โดยระบุว่า “หากผู้ได้รับอนุญาตต้องการ
เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมรายละเอียดตามข้อ ๑๒ (๘) (๙) และ (๑๐) ผู้รับอนุญาตต้อง
แจ้งให้ผู้ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะทราบก่อนด าเนินการ โดยผู้
ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะต้องรายงานต่อส านักงาน กสทช. 
ต่อไป” ทั้งนี้ ตามร่างประกาศฯ ข้อ ๒๒ ก าหนดไว้เฉพาะเรื่องการย้ายสถานีวิทยุ
คมนาคมภายในพื้นที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะเท่านั้น  

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
weena_jan@truecorp.co.th  
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
 
นายกนกศักดิ์ นิ่มนวลรัตน์ 
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒  
 

 

mailto:weena_jan@truecorp.co.th


 

 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)       ๘/๒๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

  ๒. บริษัทฯ เห็นว่า เพ่ือให้การด าเนินการของผู้ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแล
เป็นการเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงควร
ก าหนดให้มีกรอบระยะเวลาการด าเนินการของผู้ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็น
การเฉพาะในขั้นตอนการจัดท าความเห็นและน าส่งความเห็นต่อส านักงาน กสทช. 
ให้มีความชัดเจนและมีระยะเวลาที่เหมาะสม 
ผู้ที่เข้ามาร่วมในการทดสอบ ต้องมาขอใบอนุญาตจาก กสทช. ด้วยตนเองหรือไม่ 
ถ้าหากท างานร่วมกับ operator สามารถให้ operator ขอรายเดียวได้หรือไม่ 

 

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

๘. ระยะเวลาการ
อนุญาต และ
กรณีการสิ้นสุด
ของการ
อนุญาต 

 บริษัทฯ เห็นว่าร่างประกาศฯ ยังไม่มีความชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การขอขยายระยะเวลาในการได้รับอนุญาตในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ อาทิ 
ขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอขยายระยะเวลาในการได้รับอนุญาตฯ (ผู้ได้รับ
อนุญาตต้องขอล่วงหน้าเป็นระยะเวลาเท่าใด และต้องยื่นค าขอกับผู้ประสานงาน 
Sandbox หรือยื่นต่อส านักงาน กสทช. โดยตรง) สิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับ
อนุญาตระหว่างพิจารณาขยายระยะเวลาในการได้รับอนุญาตฯ รวมถึ ง
ค่าธรรมเนียมในการขอขยายระยะเวลา เป็นต้น  

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
weena_jan@truecorp.co.th  
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

 

ถ้ำ Sandbox ที่ท ำกำรพัฒนำอยู่ปิดตัวลง แต่หลักกำรใช้คลื่นควำมถี่ยังมีอยู่ จะ
สำมำรถย้ำยไป Sandbox ใหม่ได้หรือไม่ ? 
 

ดร. เจษฎา ศิวรักษ์ 
บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 
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สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)       ๙/๒๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

๙. เงื่อนไขการ
อนุญาต 

ข้อ ๑๖ วงเล็บ ๔ ก าหนดให้ต้องมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล ขอให้
ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า การเปิดเผยข้อมูลสามารถท าได้แค่ไหน sandbox operator จะ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หรือไม่ ขอให้มีการเพ่ิมเติมเงื่อนไขให้ผู้เข้าร่วมใช้คลื่น
ความถี่ใน Sandbox ทุกรายเปิดเผยข้อมูลให้ sandbox operator ทราบเพ่ือ
ประโยชน์ในการใช้ข้อมูลเหล่านั้น 

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

๑๐. หน้าที่ของผู้
ได้รับอนุญาต 

 

บริษัทฯ มีข้อสังเกตว่า การก าหนดหน้าที่ผู้ได้รับอนุญาตตามข้อ ๑๗ (๑) ในการ
แจ้งรายละเอียดและแผนการด าเนินงานให้ผู้ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการ
เฉพาะทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน ก่อนจะท าการทดสอบการรบกวนนั้น เป็น
การก าหนดให้ต้องด าเนินการเฉพาะกรณีการทดสอบการรบกวนเท่านั้น โดยไม่
รวมถึงการด าเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์อ่ืน ทั้งนี้ หากส านักงาน กสทช. ประสงค์จะ
ให้มีการแจ้งรายละเอียดและแผนการด าเนินงานตามข้อ ๑๗ (๑) ส าหรับการ
ด าเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์อ่ืนด้วยแล้ว ก็เสนอให้มีการปรับปรุงถ้อยค าให้
ครอบคลุมในกรณีอ่ืน ๆ ด้วย   

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
weena_jan@truecorp.co.th  
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

 

๑๑. การห้ามเรียก
เก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้บริการ  

 

หากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใน Sandbox ใช้บริการอื่นๆ จากเจ้าของพ้ืนที่ 
เช่น น้ า ไฟฟ้า หรือค่าบริการอ่ืนๆ  หน่วยงานที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ Sandbox จะ
สามารถเก็บค่าบริการได้หรือไม่ ? 

ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) 
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 
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สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)       ๑๐/๒๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

 

หมวด ๓ การก ากับดูแลในพื้นที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ   

๑๒. การใช้คลื่น
ความถี่ร่วมกัน 
(shared use) 
โดยไม่ได้รับ
สิทธิการ
คุ้มครองการ
รบกวน  
และการ
ด าเนินการ
กรณีเกิดการ
รบกวน 

 

๑. เนื่องจากการทดลองทดสอบภายในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (พ้ืนที่ 
Sandbox) สามารถหรืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อผู้ใช้คลื่นความถี่รายอ่ืน 
ดังนั้น ผู้ขอตั้ง Sandbox จึงควรทราบและจะต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้ใช้คลื่นความถี่ที่อยู่ในข่ายอาจได้รับผลกระทบทั้งภายในพ้ืนที่ Sandbox และ
บริเวณโดยรอบ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต และในกรณีที่เกิดปัญหา
สัญญาณรบกวน ส านักงาน กสทช. ควรเป็นผู้ก ากับดูแลเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
โดยก าหนดมาตรการที่ชัดเจนเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วม Sandbox หยุดใช้คลื่นความถี่
ในทันทีและจะต้องเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขการทดลองทดสอบต่อส านักงาน 
กสทช. ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ท าการทดลองทดสอบต่อไป ทั้งนี้ส านักงาน 
กสทช. อาจก าหนดมาตรการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึง
พิจารณาก าหนดบทลงโทษตามความเหมาะสมหากผู้ขอตั้ ง Sandbox และ
ผู้เข้าร่วม Sandbox ไม่แสดงความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจ
ประกอบด้วยการยกเลิกใบอนุญาตขอตั้ง Sandbox ไม่อนุญาตให้เข้าร่วม 
Sandbox หรือไม่อนุญาตการขอขยายระยะเวลาเพื่อการทดลองทดสอบ เป็นต้น 

๒. เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้คลื่นความถี่รายอ่ืนภายในพ้ืนที่ 
Sandbox และบริเวณโดยรอบ ส านักงาน กสทช. ควรก าหนดมาตรการเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสัญญาณรบกวน เช่น การ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ การติดตั้งอุปกรณ์กรองสัญญาณ (Filter) และการลดทอน
สัญญาณรบกวน (Shielding) เป็นต้น นอกจากนี้ หากการทดลองทดสอบใน

บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน)   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
vasavats@thaicom.net  
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
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สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)       ๑๑/๒๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

พ้ืนที่ Sandbox มีการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่ไม่เป็นไปตามตารางก าหนด
คลื่นความถี่แห่งชาติ หรือไม่เป็นไปตามตารางก าหนดคลื่นความถี่ของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ส านักงาน กสทช. ควรพิจารณาให้ความ
คุ้มครองผู้ ใช้คลื่นความถี่รายอ่ืนๆ ตามกิจการที่ ได้รับอนุญาตไม่ให้ได้รับ
ผลกระทบจากสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
สัญญาณรบกวนไปยังประเทศเพ่ือนบ้านในกรณีดังกล่าว 

๑๓. การน าเครื่องวิทยุ
คมนาคมเพื่อมา
พัฒนาและ
ทดสอบ
นวัตกรรมภายใน
พื้นที่ก ากับดูแล
เป็นการเฉพาะ 
และการน าเครื่อง
วิทยุคมนาคม
ตามประกาศเรื่อง
การทดลองหรือ
การทดสอบฯ 
เข้ามาในพื้นท่ี
ก ากับดูแลเป็น
การเฉพาะ 

ส าหรับอุปกรณ์ที่ขออนุญาตน าเข้ามาใช้ทดลองทดสอบภายในพ้ืนที่ Sandbox 
ส านักงาน กสทช. ควรก าหนดมาตรการให้ผู้ขอตั้ง Sandbox ด าเนินการแจ้งข้อมูล
แสดงจ านวนและสถานที่ตั้งอุปกรณ์ตามเวลาที่ก าหนดเป็นระยะๆ เพ่ือควบคุมให้
การใช้งานอุปกรณ์อยู่ภายในพ้ืนที่ Sandbox และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของร่าง
ประกาศฯ เท่านั้น 

 

 

บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน)   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
vasavats@thaicom.net  
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
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สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)       ๑๒/๒๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

๑๔. การยกเว้น
ใบอนุญาตวิทยุ
คมนาคม และ
การยกเว้นการ
ตรวจสอบและ
รับรอง
มาตรฐาน
เครื่อง
โทรคมนาคม
และอุปกรณ์ 

 

 ข้อ 23  ผู้ได้รับอนุญำตได้รับยกเว้นใบอนุญำตให้ท ำ มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุ
คมนำคม และใบอนุญำตให้ตั้งสถำนีวิทยุคมนำคม เฉพำะกำรท ำ มี ใช้ ซึ่งเครื่อง
วิทยุคมนำคม และตั้งสถำนีวิทยุคมนำคม เพ่ือกำรพัฒนำและทดสอบนวัตกรรม 
ภำยในพ้ืนที่ก ำกับดูแลเป็นกำรเฉพำะ 
  บริษัทฯ เห็นว่ำ กสทช. ควรมีกำรทบทวนข้อนี้อีกครั้ง เนื่องจำกแม้ว่ำ กำรใช้
งำนคลื่นควำมถี่ตำมร่ำงประกำศนี้จะเป็นกำรใช้คลื่นควำมถี่เป็นกำรชั่วครำวใน
พ้ืนที่ก ำกับดูแลเป็นกำรเฉพำะ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ำ กำรใช้งำนดังกล่ำวมีกรอบ
ระยะเวลำสูงสุดร่วม 2 ปี  และพ้ืนที่ก ำกับดูแลเป็นกำรเฉพำะอำจอยู่ในแหล่ง
ชุมชน หรือมีเขตติดต่อกับชุมชน  จึงควรมีกำรก ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรใช้งำน
คลื่นควำมถี่ หรือ มีมำตรกำรใดๆ ที่ให้เป็นที่แน่ใจได้ว่ำ กำรใช้คลื่นควำมถี่เพ่ือกำร
พัฒนำและทดสอบนวัตกรรม ภำยในพ้ืนที่ดังกล่ำว ไม่มีผลกระทบต่อกำรใช้งำน
ของประชำชนโดยทั่วไป 

บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค จ ากัด 
หนังสือที ่
BRD.AWN0156/2562  
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

 

๑๕. การน าเครื่อง
วิทยุคมนาคม
ออกจากพ้ืนที่
ก ากับดูแลเป็น
การเฉพาะ  

 

ส ำหรับเอกสำรในร่ำงประกำศ หมวด 3 กำรก ำกับดูแลในพื้นที่เฉพำะ, ข้อ 26 กำร
น ำเครื่องวิทยุออกจำกพ้ืนที่ก ำกับดูแล หรือย้ำยที่ตั้งสถำนีวิทยุโทรคมนำคมออก
จำกพ้ืนที่ก ำกับดูแล 

1.     เครื่องวิทยุคมนำคมที่มีกฎระเบียบรองรับ และ ประสงค์จะใช้งำนต่อ: ให้ขอ
อนุญำตวิทยุคมนำคม และตรวจสอบรับรองมำตรฐำน ตำมประกำศ กสทช. 

2.    เครื่องวิทยุคมนำคมที่ไม่มีกฎระเบียบรองรับ หรือ มีกฎระเบียบรองรับแต่ไม่
ประสงค์จะใช้งำนต่อ: ต้องได้รับใบอนุญำตให้มี หรือ น ำออก หรือ ท ำลำย 

นายพชรธรรม์ พลอัครวัตน์,  
บริษัท Huawei 
Technologies (Thailand) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
phatcharadhan.P@huawei.com 

ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒  
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สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)       ๑๓/๒๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

            ทางบริษัทมีความเห็นด้วยในหลักการตามร่างประกาศ และอยากจะขอ
เสริมเพ่ิมเติมดังนี้: 

เนื่องจากปัจจุบัน ทาง กสทช. ยังไม่มี กฎระเบียบรองรับ ส าหรับ เครื่องวิทยุ
คมนาคม บนเทคโนโลยี 5G, จึงอยากขอความอนุเคราะห์ให้ทาง กสทช. ช่วยท า 
กฎระเบียบรองรับ ในแง่การให้อนุญาต การตรวจสอบ และ การรับรองมาตรฐาน 
5G เพราะ ปีนี้มีผู้ที่สนใจจ านวนมากที่ต้องการทดลองทดสอบ รวมถึงหลังจาก
ทดลองทดสอบแล้วต้องการที่เก็บอุปกรณ์ไว้ 

กรณีไม่มีกฎระเบียบรองรับ หรือ มีกฎระเบียบรองรับแล้วแต่ไม่ประสงค์จะใช้งาน
ต่อ: แต่ต้องการเก็บอุปกรณ์ไว้ (ไม่ น าออก หรือ ไม่ ท าลาย) จึงจ าเป็นต้อง ขอ
ใบอนุญาต “มี” .. เท่าที่ทางบริษัทเข้าใจ ใบอนุญาต “มี” มีอายุเพียง 1 ปี และ
ต้องท าเรื่องขอต่ออนุญาตทุกปี .. ทางบริษัทเห็นว่า  เพ่ือความสะดวกในการเก็บ 
และลดภาระ กสทช. ที่จะต้องมีผู้มาติดต่อ ขอต่ออายุทุกปี .. จึงอยากเสนอ ให้มี
ใบอนุญาต “มีถาวร” ไม่จ าเป็นต้องขออนุญาต ทุก ๆ ปี เพราะ อุปกรณ์ 5G ยัง
ใหม่มากส าหรับเมืองไทย และยังคงต้องใช้ไปอีกนานหลายปี .. ซึ่งจะท าให้ผู้ที่มี
เครื่องวิทยุคมนาคม 5G สามารถเก็บอุปกรณ์ไว้ได้ (โดยไม่ได้เปิดใช้งาน) จนกว่าจะ
ได้ ใบอนุญาต ใช้งาน. 

 

 



 

 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)       ๑๔/๒๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

ส าหรับเอกสารในร่างประกาศ หมวด ๓ การก ากับดูแลในพ้ืนที่เฉพาะ ข้อ ๒๖ 
ก าหนดให้ เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่มีกฎระเบียบรองรับ หรือ มีกฎระเบียบรองรับ
แต่ไม่ประสงค์จะใช้งานต่อ: ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี หรือ น าออก หรือ ท าลาย 
อยากให้พิจารณาเปิดให้มีการบริจาคให้กับสถาบันการศึกษา เพ่ือประโยชน์ใน
การศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้วย 

นายสืบศักดิ์ สืบภักดี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

๑๖. การด าเนินการ
เมื่อการพัฒนา
และการ
ทดสอบเสร็จ
สิ้นลง หรือเมื่อ
การอนุญาต
สิ้นสุดลง  
 
 

บริษัทฯ ขอเสนอให้ปรับปรุงข้อความดังนี้  
 1) ข้อความในข้อ 27 (2) เพ่ือให้ถ้อยค าสอดคล้องกับกับส่วนอ่ืนในข้อ 27 
เป็น "(2) แจ้งให้ส านักงาน กสทช. ทราบถึงวันที่การพัฒนาและการทดสอบเสร็จสิ้น 
หรือเมื่อการอนุญาตสิ้นสุดลง และจัดส่งรายงาน... แก่ส านักงาน กสทช. ภายในหก
สิบวันนับจากวันที่การพัฒนาและการทดสอบเสร็จสิ้น หรือเมื่อการอนุญาตสิ้นสุด
ลง..." 
 2) ข้อความที่ก าหนดในข้อ 27 (3) เพ่ือให้ครอบคลุมกรณีที่อาจเกิดขึ้นและมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้  “(3)  ขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้อง หรือรื้อ
ถอนและท าลาย หรือน าออกนอกประเทศซึ่งอุปกรณ์ โครงข่าย หรือระบบที่ใช้ใน
การพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่การพัฒนาและการ
ทดสอบเสร็จสิ้นลง หรือเมื่อการอนุญาตสิ้นสุดลง” 

เนื่องจากผลการด าเนินการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมถือเป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้ ได้รับอนุญาต ดังนั้นหากก าหนดให้ต้องมีการรายงานผลการ

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
weena_jan@truecorp.co.th  
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

 

mailto:weena_jan@truecorp.co.th


 

 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)       ๑๕/๒๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว ก็ควรก าหนดมาตรการรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวของส านักงาน กสทช. ด้วย และควรก าหนดว่าส านักงาน กสทช. จะน า
รายงานโดยสรุปไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับ
อนุญาตแล้ว 

1. จะมีแนวทำงกำรพิจำรณำอย่ำงไร หำกระยะเวลำกำรได้รับอนุญำตให้ใช้คลื่น
ควำมถี่ใน Sandbox กับอำยุของ Sandbox หมดไม่พร้อมกัน? 
2. เสนอให้มีกำรก ำหนดให้ส่งรำยงำนสรุป หลังจำกเสร็จสิ้นโครงกำรทดสอบและ
พัฒนำนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับรูปแบบที่ก ำหนดไว้ในประกำศทดลองทดสอบฯ  
 
  

ดร. เจษฎา ศิวรักษ์ 
บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

หมวด ๔ ค่าธรรมเนียม   
๑๗. ค่าธรรมเนียม

ในการ
พิจารณาค าขอ
อนุญาต 

 

ข้อ ๒๘ ค่าธรรมเนียม ห้าพันบาท จัดเก็บจากผู้ขอรับการใช้คลื่นความถี่ หรือ 
จัดเก็บจากผู้ประสานงาน Sandbox ? 
 
 
 
 
 
 

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

 



 

 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)       ๑๖/๒๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

ภาคผนวก   

๑๘. การน าส่ง
เอกสารของผู้
ประสงค์จะให้
มีการใช้พ้ืนที่ 

- -  

๑๙. หน้าที่ของผู้
ประสานงาน
พ้ืนที่ก ากับ
ดูแลเป็นการ
เฉพาะ 

ภาคผนวก ข้อ ๒ วงเล็บ ๑ ก าหนดหน้าที่ให้ผู้ประสานงาน Sandbox ให้ รวบรวม 
ข้อมูล และค่าธรรมเนียม จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้ผู้ขอรับอนุญาตช าระ
ค่าธรรมเนียมโดยตรงต่อส านักงาน กสทช. เนื่องจากมีความยุ่งยากซับซ้อนในการ
รับฝากค่าธรรมเนียมตามระเบียบของหน่วยงานรัฐ 

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย และรายงานผลการทดสอบที่ส่งให้ 
กสทช. จะเปิดเผยต่อสาธารณะทุกกรณีหรือไม่ หรือการเปิดเผยเป็นไปตามตามที่
ตกลงกัน 

ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม  
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

หากมีการท าผิดกฎหมายโดยผู้ได้รับอนุญาตใช้คลื่นความถี่ใน sandbox ตัว 
sandbox operators จะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยหรือไม่ 

ดร. อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล 
อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

 มีข้อกังวลว่า หากมีการก าหนดให้ผู้ขอตั้ง Sandbox คือ ผู้มีสิทธิในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ จะมีกลไกการก ากับดูแลอย่างไรบ้าง เพ่ือให้มีความเปิดกว้าง เป็น
ธรรม และไม่ให้มีการกีดกันผู้เล่นบางรายไม่ให้เข้าร่วม Sandbox    

ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

 



 

 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)       ๑๗/๒๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

๒๐. กรณีการสิ้นสุด
ของการเป็นผู้
ประสานงาน
พ้ืนที่ก ากับ
ดูแลเป็นการ
เฉพาะ 

   

๒๑. ประเด็นอ่ืนๆ 1. ในพ้ืนที่ Sandbox ต้องขอเลขหมำยโทรคมนำคมใหม่ หรือไม่ ใช้เลขหมำยเดิม
ที่ผู้ประกอบกำรได้รับจัดสรรมำก่อนในพ้ืนที่นี้ได้หรือไม่ และมีแนวทำงอย่ำงไร 
ส ำหรับผู้เล่นรำยใหม่ซึ่งไม่มี Network ID ?  
2. เลขหมำยที่ใช้งำนภำยใน Sandbox เมื่อเสร็จสิ้นโครงกำรแล้วสำมำรถใช้งำนได้
ต่อ หรือ ต้องคืน ให้กับส ำนักงำน กสทช. ? 
3. มีแนวทำงอย่ำงไร หำกมีกำร Roaming ระหว่ำงต่ำงโครงข่ำยของผู้ให้บริกำร 
ภำยใน Sandbox ? 
๔. กำรใช้คลื่นควำมถ่ีใน Sandbox สัมพันธ์กับ localized license หรือไม่ ?   
  

ดร. เจษฎา ศิวรักษ์ 
บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 

เนื่องจากหลักการของร่างประกาศฯ ผู้ขอรับอนุญาตหรือผู้ได้รับอนุญาตจะต้อง
ด าเนินการผ่านผู้ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การขอรับอนุญาต ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ กสทช . พิจารณาก าหนด
แบบฟอร์มการขอรับอนุญาต รวมถึงรายการเอกสารประกอบการขอรับอนุญาต 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
weena_jan@truecorp.co.th  
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
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สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)       ๑๘/๒๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับอนุญาตและผู้ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็น
การเฉพาะและเพ่ือให้การด าเนินการขอรับอนุญาตเป็นไปด้วยมาตรฐานการ
เดียวกัน นอกจากนี้ หากขั้นตอนการต่ออายุหรือขอขยายระยะเวลาการอนุญาต 
ต้องด าเนินการผ่านผู้ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะด้วย กสทช . 
อาจจะพิจารณาก าหนดเป็นแบบฟอร์มด้วยก็ได้ 

อีกทั้ง หากผู้ที่ได้รับอนุญาตได้มีการพัฒนา หรือการทดสอบซึ่งผลของการ
ด าเนินการออกมาแล้วส่งผลให้เป็นประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดในอุตสาหกรรม ทาง 
กสทช. ควรมีมาตรการ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่ออกมาเพ่ือสนับสนุนให้บุคคลนั้น ๆ 
สามารถได้รับอนุญาตเพ่ือการประกอบกิจการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป เพราะใน
ร่างประกาศไม่ได้มีการกล่าวถึงมาตรการในส่วนนี้ไว้ 

 

 

ขอให้มีแบบฟอร์มขอรับอนุญาตแนบท้ายประกาศเพ่ือให้ใช้เป็นแนวทางเดียวกัน นายกนกศักดิ์ นิ่มนวลรัตน์ 
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒  

 

ข้อมูล Sandbox เพ่ือแจ้งต่อสาธารณะ จะต้องประกอบด้วย ข้อมูลแนวทางการ
อนุญาตให้ตั้ง Sandbox และข้อมูลการอนุญาตของผู้เข้าร่วม Sandbox รายต่างๆ 
อาทิ ที่ตั้งและขนาดของ Sandbox วัตถุประสงค์ของการทดลองทดสอบ เงื่อนไข
การใช้งานคลื่นความถี่ ช่วงความถี่ที่ใช้ทดลองทดสอบโดยผู้เข้าร่วม Sandbox แต่

บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน)   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
vasavats@thaicom.net  
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

mailto:vasavats@thaicom.net


 

 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)       ๑๙/๒๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจาณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

ละราย กรอบระยะเวลาการอนุญาต ข้อมูลทางเทคนิคอ่ืนๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการทดลองทดสอบ และเพ่ือการเฝ้าระวังปัญหา
สัญญาณรบกวน 
 

 

1. หากโครงการที่ operator ประสงค์จะพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมไม่ได้อยู่ใน
พ้ืนที่ Sandbox  จะสามารถเลือกด าเนินการตามประกาศ ทดลองทดสอบเดิม ได้
หรือไม่ ? 
2.  จะมีการประกาศใช้ ประกาศ กสทช. เรื่อง Sandbox นี้เมื่อไหร่? 
 

นายอธิป กีรติพิชญ์  
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

มีข้อสงสัยว่าเกี่ยวกับการย้ายของผู้ได้รับอนุญาตไปอยู่ใน Sandbox อ่ืน 
ยกตัวอย่างเช่น  
Startup A ที่อยู่ใน Sandbox A สามารถย้ายไปเป็น Startup A ใน Sandbox B 
ได้หรือไม่ ?  

ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม  
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)       ๒๐/๒๑ 
 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)  

ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
(ความคิดเห็นที่ได้รับหลังจากสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เม่ือวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒) 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

๑. นิยามค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง 

 

เดิม 

ผู้ขอรับอนุญาต หมายถึง ผู้ที่ขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็น
การเฉพาะ  

ผู้ได้รับอนุญาต หมายถึง ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็นการชั่วคราว ใน
พ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ 

เสนอแนะ 

ผู้ขอรับอนุญาต หมายถึง ผู้ที่ขออนุญาตใช้คลื่นความถี่เพ่ือสร้างโครงข่าย
ทดสอบทดลอง ในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ  

ผู้ได้รับอนุญาต หมายถึง ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือสร้างโครงข่าย
ทดสอบทดลองเป็นการชั่วคราว ในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
Atip@dtac.co.th 
ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

๒๑. ประเด็นอ่ืนๆ เสนอให้ ผู้ขอรับอนุญาต คือ ผู้ที่ขออนุญาตใช้คลื่นความถี่เพ่ือสร้างโครงข่าย
ทดสอบทดลอง ในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะใช้
งานความถี่เพ่ือการสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการทดสอบทดลองในพ้ืนที่
พ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ(Sandbox)   

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
Atip@dtac.co.th 
ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

mailto:Atip@dtac.co.th
mailto:Atip@dtac.co.th


 

 
สรุปความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)       ๒๑/๒๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

โดยที่ “ผู้พัฒนานวัตกรรม” (เช่น กลุ่มนวัตกร กลุ่มสตาร์ทอัพ เป็นต้น) เป็น
คณะบุคคล ที่ติดต่อประสานงานเพื่อขอร่วมพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมใน
พ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ(Sandbox) โดยไม่จ าเป็นต้องยื่นข้อเสนอตาม
ข้อ 3 หมวด 3 และไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอตามหมวดที่ 4 
เพ่ือให้การเข้าสู่การพัฒนานวัตกรรมและทดสอบทดลองในพ้ืนที่ เข้าถึงได้ง่าย 
แต่เป็นการดูแล(เท่าที่จ าเป็น)ร่วมกันโดย  

 ผู้รับอนุญาตใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือสร้างโครงข่ายทดสอบทดลองใน
พ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ 

 ผู้ได้รับอนุญาตในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ 

 

 

 


