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ส่วนที่ ๑  ความเป็นมา 
 

  

๑.๑ ด้วยปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารประเภทใหม่จ านวนมาก และมีความจ าเป็นในการ
ปรับปรุงกฎระเบียบ และแนวทางการก ากับดูแลเพ่ือรองรับให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
สนับสนุนสภาวะแวดล้อม (ecosystem) ที่เอ้ือให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และการทดสอบเทคโนโลยี
ที่สนับสนุนให้เกิดการผลิตและการบริการรูปแบบใหม่ในประเทศ อันจะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาลไทย 

๑.๒ กฎหมายและกฎระเบียบในปัจจุบัน เช่น ระบบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ระบบ
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม และการตรวจสอบรับรองมาตรฐานทางเทคนิค ฯลฯ ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือคุ้มครอง
ผู้ใช้งาน ผู้บริโภค ป้องกันการรบกวน รวมถึง สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคม อย่างไรก็ตาม 
ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาและทดลองทดสอบ ซึ่งเป็นขั้นตอนการใช้งานก่อนเข้าสู่ตลาด มีการทดสอบ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางเทคนิคและรูปแบบการเชื่อมต่อที่หลากหลาย (optimization)  แต่มีผลกระทบต่อ
ผู้ใช้งานในวงจ ากัด  การปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนการก ากับดูแลที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปในวงกว้าง
และ ในตลาดโทรคมนาคม ในทุกขั้นตอน อาจก่อให้เกิดอุปสรรคและมีข้อจ ากัดต่อการพัฒนาและทดสอบ
เทคโนโลยีใหม่ในประเทศ และอาจเป็นผลให้เกิดการน าเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเพราะมีความสะดวกและ
ต้นทุนที่ต่ ากว่า  

๑.๓ จึงเป็นการสมควรก าหนดกฎระเบียบที่มีความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับในระหว่างการทดสอบและ
พัฒนานวัตกรรมภายในวงจ ากัดเป็นการชั่วคราว ในขอบเขตที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถควบคุมได้  ก่อนเทคโนโลยี
ดังกล่าวจะพร้อมต่อการผลิตและใช้งานเชิงพาณิชย์  จึงจะพิจารณาก าหนดกฎระเบียบที่แน่นอนส าหรับ
นวัตกรรมดังกล่าวในวงกว้างเป็นการถาวรตามความเหมาะสมต่อไป 
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ส่วนที่ ๒  กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 

 

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มำตรำ ๒๗ ให้ กสทช. มีอ านาจหน้าทีท่ี่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนความถี่วิทยุดังต่อไปนี้  

 (๔) พิจารณาอนุญาตและก ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมในการ 
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือในกิจการวิทยุคมนาคมและ  
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว 

 (๒๔) ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอันเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ กสทช. 

มำตรำ ๒๘ ให้ กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเพ่ือน า 
ความคิดเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกระเบียบ ประกาศ หรือ  ค าสั่ง เกี่ยวกับการก ากับดูแล    
การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและ
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันในการประกอบกิจการหรือมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ โดยต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับความเป็นมา เหตุผล ความจ าเป็นและสรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับเรื่องที่จะรับฟังความคิดเห็น ตลอดจน
ประเด็นที่ต้องการรับฟังความคิดเห็น ทั้งนี้ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน     
เว้นแต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วน กสทช. อาจก าหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น
ให้น้อยกว่าระยะเวลาที่ก าหนดได ้

ให้ส านักงาน กสทช. จัดท าบันทึกสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่ประกอบด้วยความคิดเห็นที่ได้รับมติ
หรือผลการพิจารณาของ กสทช. ที่มีต่อความคิดเห็นดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลและแนวทางในการด าเนินการต่อไป 
และเผยแพร่บันทึกดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส านักงาน กสทช. 
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ส่วนที่ ๓  เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
 

 
กสทช. มีหน้าที่ตามกฎหมายในการบริหารคลื่นความถี่ โดยใช้เครื่องมือในการบริหารคลื่นความถี่  

อันประกอบไปด้วยตารางก าหนดคลื่นความถี่ แผนความถ่ีวิทยุ และการจัดสรรคลื่นความถี่ ให้สอดคล้องเป็นไป
กับวัตถุประสงค์เชิงนโยบายที่ก าหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ ทั้งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนแม่บท
การบริหารคลื่นความถี่ ตลอดจนหลักทฤษฎีและหลักการที่เป็นสากล 

 เพ่ือสร้างแนวทางการก ากับดูแลที่สนับสนุนกิจกรรมการวิจัย พัฒนา และทดสอบนวัตกรรม
ภายในประเทศ ส านักงาน กสทช. ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่เพ่ือการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)  
โดยมีหลักการก าหนดให้มีการผ่อนปรนความเข้มงวดของการก ากับดูแลบางประการในพ้ืนที่ก ากับดูแล  
เป็นการเฉพาะ เพ่ือลดภาระและสร้างความยืดหยุ่นในกระบวนการการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม และคงไว้
เฉพาะการก ากับดูแลเท่าที่จ าเป็นที่สามารถควบคุมและติดตามกิจกรรมการใช้คลื่นความถี่ เครื่องวิทยุคมนาคม
และโครงข่ายโทรคมนาคม ไม่ให้เกิดการรบกวนเกินสมควรต่อผู้ใช้งานเดิม และมาตรการควบคุมการน าอุปกรณ์
ออกใช้งานนอกพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ  
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ส่วนที่ ๔ สรุปสำระส ำคัญ 
 

 ๔.๑ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๔.๑.๑ ผู้ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ เป็นผู้ให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาและทดสอบ
นวัตกรรม (ผู้ตั้ง Sandbox) เช่น มหาวิทยาลัย A ให้ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ Sandbox  

๔.๑.๒ ผู้ได้รับอนุญาต เป็นผู้เข้าร่วมการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมภายในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการ
เฉพาะ (ผู้เข้าร่วม Sandbox) และได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เช่น บริษัท Startup B ที่ประสงค์จะพัฒนา
และทดสอบนวัตกรรมภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย A  

ทั้งนี้ การให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม ไม่ได้เป็นการใช้คลื่นความถี่เอง จึงไม่ถือว่า 
ผู้ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะเป็นผู้ได้รับอนุญาต แต่อาจขอรับอนุญาตเองเพ่ือเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตในอีกสถานะหนึ่งได้ด้วย เช่น มหาวิทยาลัย A ขอใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเป็นพ้ืนที่ Sandbox โดยให้
บริษัท B ที่เป็นบุคคลภายนอกเข้ามาพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัย A 
อาจมีการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมเองด้วย  
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 ๔.๒ ภำพรวมขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

 ภาพรวมข้ันตอนการด าเนินการ สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ ดังนี้ 

 

 ๔.๓ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและ
ทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) 

  สรุปสาระส าคัญของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการ
เฉพาะเพ่ือการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม (Regulatory Sandbox) โดยแบ่งออกเป็น ๔ หมวด ได้ดังนี้  

  ๔.๓.๑ หมวด ๑ แนวทางการอนุญาต ระบุแนวทางการอนุญาตในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะเพ่ือ
รองรับการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพ้ืนที่นั้น (การจัดตั้ง sandbox) จากข้อเสนอขององค์กรที่ต้องการขอ
ตั้งพ้ืนที่ Sandbox โดย กสทช. จะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ และเหตุผลความจ าเป็นของการขอให้มีการใช้
พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม  ความเหมาะสมของพ้ืนที่ ศักยภาพขององค์กรในการบริหารจัดการ
และประสานงานกิจกรรมการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม  ใน sandbox  
 ทั้งนี้ กสทช. อาจจ ากัดจ านวนพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ โดยค านึงถึงการกระจายที่ตั้ง 
ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ  ศักยภาพในการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรในพ้ืนที่ในการสร้าง
นวัตกรรมร่วมกัน รวมถึงความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนา
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นวัตกรรมเป้าหมาย และการประยุกต์ใช้งานแต่ละภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจ (Vertical Industries) 
ในพ้ืนที่ใกล้เคียง  
  ๔.๓.๒ หมวด ๒ การอนุญาต ระบุหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมพัฒนา
และทดสอบนวัตกรรมในพ้ืน Sandbox ที่มีการจัดตั้งไว้แล้ว รวมถึงเงื่อนไขและแนวทางการด าเนินการระหว่าง
การพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมและเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ  โดย ส านักงาน กสทช. จะพิจารณาความสอดคล้อง
กับแนวทางการอนุญาตในพื้นที่ Sandbox ที่ได้ขออนุญาตจัดตั้งไว้  

  ๔.๓.๓ หมวด ๓ การก ากับดูแลในพื้นที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ ก าหนดการก ากับดูแล เงื่อนไขการ
ใช้คลื่นความถี่ การยกเว้นใบอนุญาตวิทยุคมนาคม และการยกเว้นกระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานทาง
เทคนิค  เพ่ือสร้างความยืดหยุ่นทางการก ากับดูแลระหว่างการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม  

   ๔.๓.๔ หมวด ๔ ค่าธรรมเนียม ระบุค่าธรรมเนียมในการพิจารณาค าขออนุญาตในพ้ืนที่ก ากับดูแล
เป็นการเฉพาะ และการยกเว้น ค่าธรรมเนียมในการใช้คลื่นความถี่  

 ๔.๔ ภำคผนวก หน้ำที่ของผู้ประสำนงำนพื้นที่ก ำกับดูแลเป็นกำรเฉพำะ 

สรุปสาระส าคัญของส่วน ภาคผนวก หน้าที่ของผู้ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ ได้ดังนี ้

๔.๔.๑ ให้ผู้ประสงค์จะให้มีการใช้พ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ น าส่งเอกสารประกอบการพิจารณา
ต่อส านักงาน กสทช. และมีนิติสัมพันธ์กับส านักงาน กสทช. โดยจัดท าหนังสือให้ความยินยอมในการปฏิบัติตาม
ประกาศส านักงาน กสทช. ดังกล่าว 

๔.๔.๒ ก าหนดหน้าที่ของผู้ประสานงานพื้นที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ  

๔.๔.๓ ก าหนดให้การเป็นผู้ประสานงานพื้นที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะสิ้นสุดลงในกรณีต่างๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

หน้า | ๗ 

ส่วนที่ ๕  ประเด็นที่ต้องกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
 

 ส านักงาน กสทช. มีความประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นต่อ  (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะเพ่ือการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม (Regulatory Sandbox) 
รวมทั้ง (ร่าง) ประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการพิจารณาการด าเนินการให้ผู้ประสงค์จะให้มีการใช้
พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมเป็นผู้ประสานงานพื้นที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ ดังนี้ 

ประเด็นทั่วไป 
๕.๑ นิยามค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง 

หมวด ๑ แนวทางการอนุญาต 
๕.๒ การยื่นข้อเสนอของผู้ประสงค์จะให้มีการใช้พื้นท่ีเพ่ือการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม  
๕.๓ ลักษณะของพ้ืนที ่
๕.๔ ลักษณะของคลื่นความถี ่
๕.๕ ระยะเวลาแนวทางการอนุญาต และกรณีการสิ้นสุดของแนวทางการอนุญาต 

หมวด ๒ การอนุญาต 
๕.๖ คุณสมบัติผู้ขอรับอนุญาต และวัตถุประสงค์การขอรับอนุญาต  
๕.๗ การยื่นค าขอรับอนุญาต และการพิจารณาค าขอรับอนุญาต 
๕.๘ ระยะเวลาการอนุญาต และกรณีการสิ้นสุดของการอนุญาต 
๕.๙ เงื่อนไขการอนุญาต 
๕.๑๐ หน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาต 
๕.๑๑ การห้ามเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ  

หมวด ๓ การก ากับดูแลในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ 
๕.๑๒ การใช้คลื่นความถี่ร่วมกัน (shared use) โดยไม่ได้รับสิทธิการคุ้มครองการรบกวน  

และการด าเนินการกรณีเกิดการรบกวน 
๕.๑๓ การน าเครื่องวิทยุคมนาคมเพ่ือมาพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมภายในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็น

การเฉพาะ และการน าเครื่องวิทยุคมนาคมตามประกาศเรื่องการทดลองหรือการทดสอบฯ 
เข้ามาในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ 

๕.๑๔ การยกเว้นใบอนุญาตวิทยุคมนาคม และการยกเว้นการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ์

๕.๑๕ การน าเครื่องวิทยุคมนาคมออกจากพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ  
๕.๑๖ การด าเนินการเมื่อการพัฒนาและการทดสอบเสร็จสิ้นลง หรือเมื่อการอนุญาตสิ้นสุดลง  

หมวด ๔ ค่าธรรมเนียม 
๕.๑๗ ค่าธรรมเนียมในการพิจารณาค าขออนุญาต 

ประกาศส านักงาน กสทช.  
๕.๑๘ การน าส่งเอกสารของผู้ประสงค์จะให้มีการใช้พื้นท่ี 
๕.๑๙ หน้าที่ของผู้ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ  
๕.๒๐ กรณีการสิ้นสุดของการเป็นผู้ประสานงานพื้นที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ 



 

                

 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ๑ 
 

(ร่ำง) ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพื่อกำรพัฒนำและทดสอบนวัตกรรม 
ในพ้ืนที่ก ำกับดูแลเป็นกำรเฉพำะ (Regulatory Sandbox) 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ร่าง - 
 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 

ในพื้นที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)  
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือการพัฒนาและทดสอบ
นวัตกรรมในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการทดสอบ  
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางโทรคมนาคม ซึ่งมีการใช้งานในลักษณะเป็นการชั่วคราว มีผลกระทบต่อ 
การใช้งานเดิมอยู่ในพ้ืนที่เฉพาะในวงจ ากัดและง่ายต่อการตรวจสอบ โดยผ่อนปรนหลักเกณฑ์การก ากับดูแล
บางประการที่ก าหนดส าหรับการใช้งานในวงกว้างและในตลาดเป็นการทั่วไปที่มีอยู่เดิม เพ่ือสร้างความยืดหยุ่น
และลดต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในระหว่างการปรับปรุง ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ 
จนกว่าอุปกรณ์จะพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเพ่ือใช้งานในวงกว้างหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์  ซึ่งต้องเป็นไป
ตามกระบวนการการก ากับดูแลที่ก าหนดใช้บังคับเป็นการทั่วไปตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริม
การพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมอย่างกว้างขวางในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม 
และกิจการวิทยุคมนาคม 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๗ (๕) (๑๐) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๖ มาตรา ๑๑ วรรคสี่ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
 “การพัฒนา” หมายความว่า กิจกรรมหรือการกระท า ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการท าหรือประกอบ

อุปกรณ์ โครงข่าย หรือระบบ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการขั้นสุดท้าย (Finished Product) ซึ่งรวมถึงการ
ทดลองอุปกรณ ์โครงข่าย หรือระบบดังกล่าว เพ่ือให้ได้ผลการด าเนินการหรือความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาอุปกรณ์ โครงข่าย หรือระบบดังกล่าว  

“การทดสอบ” หมายความว่า กิจกรรมหรือการกระท า ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือตรวจสอบ
ความสามารถในการใช้คลื่นความถี่ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือกิจการ
วิทยุคมนาคม  

“พ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ” หมายความว่า พ้ืนที่ซึ่ง กสทช. ก าหนดให้มีการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ โดยมีเงื่อนไขการอนุญาตเป็นการเฉพาะในพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นการชั่วคราว เพ่ือรองรับการพัฒนาและ
ทดสอบนวัตกรรมภายในพ้ืนที่นั้น  



๒ 
 

“การอนุญาต” หมายความว่า การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แก่ผู้ได้รับอนุญาต โดยมีเงื่อนไขการ
อนุญาตเป็นการเฉพาะชั่วคราวในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการอนุญาตในพ้ืนที่
นั้น  

“แนวทางการอนุญาต” หมายความว่า แนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใดที่เฉพาะเจาะจงเป็น
การชั่วคราวในพ้ืนทีก่ ากับดูแลเป็นการเฉพาะ 

“ผู้ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ” หมายความว่า ผู้ประสงค์จะให้มีการใช้พ้ืนที่เพ่ือการ
พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมที่ได้ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรกับส านักงาน กสทช. เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและประสานงานกับผู้ขอรับอนุญาตและผู้ได้รับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบแนวทางการอนุญาต
จาก กสทช. 

 “ผู้ขอรับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ที่ขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ  
“ผู้ได้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเป็นการชั่วคราวในพ้ืนที่ก ากับดูแล

เป็นการเฉพาะ  
 

หมวด ๑ 
 แนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ 

  
 ข้อ ๓ ผู้ประสงค์จะให้มีการใช้พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมที่ได้ให้ความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรกับส านักงาน กสทช. ในการด าเนินการตามหน้าที่ผู้ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ 
จะต้องยื่นข้อเสนอต่อ กสทช. เพ่ือพิจารณา โดยข้อเสนอดังกล่าวต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
   (๑) แผนผังของพ้ืนที่ ซึ่งแสดงพิกัดท่ีตั้ง ขนาด และบริเวณโดยรอบ 

(๒) คลื่นความถี่ทีป่ระสงคจ์ะให้มีการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม  
(๓) รายละเอียดผู้ใช้คลื่นความถี่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม

ภายในพ้ืนที่ดังกล่าว 
(๔) การประยุกต์ใช้งานหรือนวัตกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ เทคโนโลยีที่ประสงค์จะให้มีการพัฒนา

และทดสอบนวัตกรรม  
(๕) วัตถุประสงค์ และเหตุผลความจ าเป็นของการขอให้มีการใช้พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาและ

ทดสอบนวัตกรรม ซึ่งอาจรวมถึงการทดสอบการท างานร่วมกันระหว่างระบบ (Interoperability) และการ
ทดสอบการรบกวน 

(๖) แผนการด าเนินงานส่งเสริมการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพ้ืนที่ 
 ทั้งนี้ หน้าที่ของผู้ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะให้เป็นไปตามภาคผนวกแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้ 

ข้อ ๔ แนวทางการอนุญาต ให้พิจารณาจากพ้ืนที่ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นพื้นทีเ่ขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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(๒) เป็นพ้ืนที่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่มีการเรียน
การสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และสาขาอ่ืนที่
สนับสนุนการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมอย่างเชื่อมโยงกันในลักษณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary)  

(๓) เป็นพ้ืนที่ที่หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจส่งเสริมการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม  
หรือก ากับดูแลหรือส่งเสริมการพัฒนาภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจ (Vertical Industries) ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่
เพ่ือการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม   

(๔) เป็นพื้นทีน่ิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(๕) เป็นพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
ทั้งนี้ กสทช. อาจก าหนดจ านวนพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะที่สามารถมีได้ โดยค านึงถึงการ

กระจายที่ตั้งในแต่ละภูมิภาคของประเทศ  ศักยภาพในการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรในพ้ืนที่
ในการสร้างนวัตกรรมร่วมกัน รวมถึงความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการ
พัฒนานวัตกรรมเป้าหมาย และการประยุกต์ใช้งานแต่ละภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจ (Vertical Industries) 
ในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

ข้อ ๕ คลื่นความถี่ที่จะอนุญาตในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) คลื่นความถี่ที่ยังไม่มีกฎระเบียบหรือเทคโนโลยีรองรับการใช้งานในย่านความถี่นั้น หรือมี

กฎระเบียบรองรับการใช้งานแล้วแต่ประสงค์จะให้มีการพัฒนาและทดสอบการใช้คลื่นความถี่โดยมีลักษณะ
ทางเทคนิคหรือเทคโนโลยีที่แตกต่างจากท่ีกฎระเบียบในปัจจุบันก าหนด  

(๒) คลื่นความถี่ที่อาจไม่สอดคล้องกับตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติได้ ทั้งนี้ เพ่ือการ
พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม  

(๓) คลื่นความถี่ที่ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอันเกินสมควรต่อผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ เว้นแต่
เป็นกรณีการทดสอบการรบกวน หรือเป็นการรบกวนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้รับสิทธิการคุ้มครองการรบกวน  

(๔) คลื่นความถี่ที่อาจมีผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่อยู่ก่อนแล้ว โดย กสทช. จะค านึงถึงสิทธิของ
ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวตามควรแก่กรณี 
 ข้อ ๖ กสทช. จะพิจารณาความสอดคล้องของการประยุกต์ใช้งานหรือนวัตกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ 
ที่ประสงค์จะให้เป็นพื้นที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะกับนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่นั้นประกอบการพิจารณาแนว
ทางการอนุญาตด้วย  

ข้อ ๗ ระยะเวลาแนวทางการอนุญาตในพื้นที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะให้เป็นไปตามที่ กสทช. ก าหนด 
โดยจะค านึงถึงแผนการด าเนินงานส่งเสริมการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่นั้น  

ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะไม่สามารถหรือไม่ประสงค์บริหารจัดการ
พ้ืนที่อีกต่อไป ให้แนวทางการอนุญาตในพื้นที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะเป็นอันสิ้นสุดลง 

ข้อ ๙ ให้ส านักงาน กสทช. เปิดเผยแนวทางการอนุญาตในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ รายชื่อผู้
ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ และรายละเอียดการติดต่อให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่าย
สารสนเทศ 
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หมวด ๒ 
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ 

 
ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) เป็นหน่วยงานของรัฐ หรือนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และมีทรัพยากรด้าน
เงินทุนและบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอเพ่ือรองรับการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม หรือผล
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 

(๒) ได้รับการยินยอมให้เข้าใช้พ้ืนที่จากผู้ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ 
ข้อ ๑๑ การขออนุญาตในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะเพ่ือการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมจะต้อง

มีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
(๑) การวิจัยและพัฒนา การทดลอง หรือการทดสอบการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ 
(๒) การทดสอบการรบกวน หรือ การร่วมใช้คลื่นความถ่ีระหว่างเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน  
(๓) การทดสอบระบบโครงข่ายก่อนการใช้งานเชิงพาณิชย์   

ข้อ ๑๒ การยื่นค าขอรับอนุญาตในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ ให้ผู้ขอรับอนุญาตน าส่งเอกสาร
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ พร้อมค่าธรรมเนียมที่ก าหนดตามประกาศนี้ ต่อผู้ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการ
เฉพาะ  

(๑) รายละเอียดของโครงการ  
(๒) รายละเอียดการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ในกรณีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
(๓) เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเป้าหมายที่มีความประสงค์จะทดสอบและพัฒนา 
(๔) วัตถุประสงค์ของการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม และเหตุผลความจ าเป็นของการ

ทดสอบหรือพัฒนานวัตกรรม 
(๕) ระยะเวลาด าเนินการ และแผนการด าเนินการ 
(๖) ผลลัพธ์ หรือ การประยุกต์ใช้งานที่คาดหมายหลังจากการทดสอบ หรือการพัฒนา

นวัตกรรมเสร็จสิ้น 
(๗) คลื่นความถี่ทีป่ระสงค์ใช้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
(๘) เอกสารหลักฐานการแสดงคุณลักษณะทางเทคนิค (Catalogue) หรือข้อก าหนดทาง

วิชาการ (Technical Specification) ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ (ถ้ามี) 
(๙) แผนผังโครงข่ายและอุปกรณ์  
(๑๐) พ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ และต าแหน่งติดตั้งใช้งานของอุปกรณ์และโครงข่ายใน

พ้ืนทีด่ังกล่าว 
(๑๑) รายชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วนซึ่งสามารถด าเนินการยุติการใช้คลื่น

ความถี่ได้ทันทีหากได้รับการร้องเรียนในกรณีเกิดการรบกวน และรายละเอียดการติดต่อ 
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(๑๒) ในกรณีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการทดสอบการรบกวนตามข้อ ๑๑ (๒) ต้องยื่นข้อมูล รายชื่อ
และคุณสมบัติของบุคลากรที่ด าเนินการทดสอบ และการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากใช้
คลื่นความถี่เพ่ือการทดสอบ  

(๑๓) ในกรณีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการทดสอบระบบโครงข่ายก่อนการใช้งานเชิงพาณิชย์ตามข้อ 
๑๑ (๓) ต้องยื่นข้อมูลการก าหนดกลุ่มผู้ใช้งาน หรือผู้รับการทดสอบแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน 

ให้ผู้ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ จัดท าความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับความ
สอดคล้องของค าขอรับอนุญาตกับแนวทางการอนุญาต และน าส่งความเห็นดังกล่าวพร้อมเอกสารและ
ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากผู้ขอรับอนุญาตต่อส านักงาน กสทช. เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ข้อ ๑๓ ให้ส านักงาน กสทช. มีอ านาจพิจารณาค าขออนุญาตในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะตาม
แนวทางการอนุญาตในพื้นที่ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ  

ข้อ ๑๔ การอนุญาตในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะมีระยะเวลาไม่เกินสามร้อยหกสิบวัน นับแต่วันที่
ได้รับอนุญาต แต่อาจขอขยายระยะเวลาได้อีกครั้งละหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ทั้งนี้ รวมแล้วต้องไม่เกินเจ็ดร้อยยี่สิบวัน 
และต้องไม่เกินระยะเวลาตามข้อ ๗ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่แนวทางการอนุญาตในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะสิ้นสุดลงตามข้อ ๘ ให้การ
อนุญาตสิ้นสุดลงด้วย 

ข้อ ๑๖  เงื่อนไขการอนุญาตมีดังนี ้ 
(๑) การด าเนินการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในค า

ขออนุญาตในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะเท่านั้น 
(๒) การทดสอบหรือการพัฒนานวัตกรรมต้องด าเนินการตามหลักวิชาการ รวมทั้งมีการ

ตรวจสอบและประเมินผล  
(๓) การทดสอบหรือการพัฒนานวัตกรรมต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
(๔) การทดสอบหรือการพัฒนานวัตกรรมต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยของ

ข้อมูล  
(๕)  การทดสอบหรือการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งการรบกวนต่ออุปกรณ์อ่ืนต่อเนื่อง และไม่

เป็นไปด้วยวัตถุประสงค์ หรือแผนการด าเนินการเพ่ือการทดสอบการรบกวนที่สามารถควบคุมการรบกวนได้ 
ต้องระงับการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวที่ก่อให้เกิดการรบกวนในบริเวณนั้นโดยทันที   
 ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) แจ้งรายละเอียดและแผนการด าเนินงานให้ผู้ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสิบห้าวันก่อนจะท าการทดสอบการรบกวน  

(๒ ) รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมให้ผู้ ประสานงาน 
พ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะทราบทุกสามเดือน 

ข้อ ๑๘ ห้ามผู้ได้รับอนุญาตเรียกเก็บค่าบริการจากการทดสอบหรือพัฒนานวัตกรรมจากผู้ใช้บริการ 
หรือประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ หรือเปิดให้บริการในลักษณะที่พ่วงกับบริการโทรคมนาคมท่ีมีอยู่แล้ว 



๖ 
 

ข้อ ๑๙ ให้ส านักงาน กสทช. เปิดเผยรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ รายชื่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน และรายละเอียดการติดต่อ ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

 
หมวด ๓ 

การก ากับดูแลในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ 
 

 ข้อ ๒๐ การใช้คลื่นความถี่ในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ เป็นการใช้คลื่นความถี่ร่วมกัน (shared 
use) โดยไม่ได้รับสิทธิการคุ้มครองการรบกวน  
 ข้อ ๒๑ หากการใช้งานคลื่นความถี่ของผู้ได้รับอนุญาตก่อให้เกิดการรบกวนต่อผู้ได้รับอนุญาตรายอ่ืน
ในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ จนไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ ได้รับการรบกวนแจ้งต่อ 
ผู้ประสานงานพื้นที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะเพ่ือจัดการแก้ไขการรบกวนดังกล่าว   
 ข้อ ๒๒ การน าเครื่องวิทยุคมนาคมเข้ามาภายในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งการตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมและการย้ายสถานีวิทยุคมนาคมภายในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ ให้ผู้ได้รับอนุญาตแจ้งให้ผู้
ประสานงานพื้นที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะทราบ 
 ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับอนุญาตได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้ท า มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตให้ตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคม เฉพาะการท า มี ใช้ ซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เพ่ือการพัฒนาและ
ทดสอบนวัตกรรม ภายในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ  
 ข้อ ๒๔ ผู้ใดประสงค์จะน าเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในการทดลองหรือการทดสอบตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราวในกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการ
โทรคมนาคม เข้ามาในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ ให้ยื่นค าขอรับอนุญาตต่อ ส านักงาน กสทช . ตาม
ประกาศฉบับนี้  
 ในระหว่างการขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง หากระยะเวลาการด าเนินการตามข้อ ๒๖ (๓) ของประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราวในกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการ
โทรคมนาคมจะสิ้นสุดลง ผู้ขอรับอนุญาตต้องด าเนินการให้ได้รับใบอนุญาตให้มีซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมก่อนระยะเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลง   
 ข้อ ๒๕ เครื่องวิทยุคมนาคมหรือเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่มีหรือใช้ภายในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็น
การเฉพาะ ได้รับยกเว้นไม่ต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 
 ข้อ ๒๖ การน าเครื่องวิทยุคมนาคมออกจากพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ หรือการย้ายที่ตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมออกจากพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ ให้ผู้ได้รับอนุญาตแจ้งให้ผู้ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแล
เป็นการเฉพาะทราบ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  



๗ 
 

 (๑) เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีกฎระเบียบรองรับและประสงค์จะใช้งานต่อไป ให้การอนุญาต
วิทยุคมนาคมและการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่เก่ียวข้อง  

(๒) เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่มีกฎระเบียบรองรับ หรือ มีกฎระเบียบรองรับ แต่ไม่ประสงค์จะ
ใช้งานต่อไป ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี หรือ น าออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือ ต้องด าเนินการท าลาย 
แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๒๗ เมื่อการพัฒนาและการทดสอบเสร็จสิ้นลง หรือเมื่อการอนุญาตสิ้นสุดลง แล้วแต่กรณีใดเกิด
ก่อน ผู้ได้รับอนุญาตต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยุติการใช้คลื่นความถี่ทันที 
(๒) แจ้งให้ส านักงาน กสทช. ทราบถึงวันที่ได้ยุติการด าเนินการ และจัดส่งรายงานผลการ

ด าเนินการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม ซึ่งอาจรวมถึงข้อเสนอแนะในการจัดท าหรือปรับปรุงกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ แก่ส านักงาน กสทช. ภายในหกสิบวันนับจากวันที่ได้ยุติการด าเนินการ 
โดยส านักงาน กสทช. อาจน ารายงานโดยสรุปประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้  

(๓) ขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้อง หรือรื้อถอนและท าลายซึ่งอุปกรณ์ โครงข่าย 
หรือระบบที่ใช้ในการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่การพัฒนาและการทดสอบ
เสร็จสิ้นลง หรือเมื่อการอนุญาตสิ้นสุดลง 

 
หมวด ๔ 

ค่าธรรมเนียม 
 

 ข้อ ๒๘ ค่าธรรมเนียมในการพิจารณาค าขออนุญาตในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ จ านวนห้าพัน
บาท ต่อหนึ่งค าขอโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้  

 ข้อ ๒๙ การอนุญาตในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการใช้คลื่น
ความถี่  

  
    ประกาศ ณ วันที.่.........................................................   

     พลเอก 
  (สุกิจ ขมะสุนทร) 
       กรรมการกิจการกระจายเสียง  

       กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
     ท าหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

         และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 



๘ 
 

ภาคผนวก 
หน้าที่ของผู้ประสานงานพื้นที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ 

 
๑. ผู้ใดประสงค์จะให้มีการใช้พ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ ให้น าส่งเอกสารต่อส านักงาน 

กสทช. ดังต่อไปนี้  
(๑) หนังสือให้ความยินยอมในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ซึ่งลงลายมือชื่อของผู้มี

อ านาจลงนาม 
(๒) เอกสารแสดงสิทธิในการบริหารจัดการพ้ืนที่ที่ประสงค์จะให้เป็นพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็น

การเฉพาะ และเอกสารแสดงลักษณะของพ้ืนที่ตาม ข้อ ๔ ของประกาศฉบับนี้ 
(๓) เงื่อนไขที่ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตเข้าใช้พ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ จะต้องไม่มี

ลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
(๔) แผนการด าเนินงานในการเป็นผู้ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะที่มีความ

ชัดเจน มีทรัพยากรรองรับเหมาะสมกับการด าเนินงาน และมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 (๕) รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และรายละเอียดการติดต่อ 

๒. ผู้ประสานงานพื้นที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
(๑) รวบรวมเอกสารค าขอรับอนุญาตและค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากผู้ขอรับอนุญาต และ

จัดท าความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับความสอดคล้องของค าขอรับอนุญาตกับแนวทางการอนุญาต ยื่นต่อส านักงาน 
กสทช. 

(๒) รวบรวบข้อมูลและสถานะการด าเนินงานของผู้ได้รับอนุญาตในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็น
การเฉพาะและรายงานให้ส านักงาน กสทช. ทราบทุกสามเดือน โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(๒.๑) ความคืบหน้าในการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมของผู้ได้รับอนุญาต 
(๒.๒) การรบกวนคลื่นความถี่ท่ีเกิดข้ึน  

(๓) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะเพ่ือ  
การพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม (Regulatory Sandbox) และติดต่อประสานงานระหว่างส านักงาน กสทช.  
ผู้ขอรับอนุญาต และผู้ได้รับอนุญาต 

(๔) แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะทราบความเสี่ยงของการรบกวนคลื่น
ความถี่ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

๓. ให้การเป็นผู้ประสานงานพื้นที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะสิ้นสิทธิในการบริหารจัดการพ้ืนที่ก ากับ

ดูแลเป็นการเฉพาะ หรือพ้ืนที่ดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อ ๔ ของประกาศฉบับนี้ 



๙ 
 

(๒) ผู้ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะไม่ด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาและ
ทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีดังกล่าว หรือกระท าการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในการยินยอมให้เข้า
ใช้พื้นที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ   

(๓) ผู้ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒. 
ของภาคผนวกนี้ และส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนแล้ว แต่ยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

(๔) ไม่มีผู้ได้รับอนุญาตในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ เพ่ือการพัฒนาและทดสอบ
นวัตกรรมในพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลาติดต่อกัน ๖ เดือนขึ้นไป  

(๕) กรณีอ่ืน ๆ ที่ส านักงาน กสทช. เห็นสมควร  
 

                                
 
 
        

 



 

                

 
 
 
 

ภำคผนวก ๒ 
 

แบบรับฟังควำมคิดเห็นต่อ  (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพื่อกำรพัฒนำ 
และทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ก ำกับดูแลเป็นกำรเฉพำะ (Regulatory Sandbox)  



 

                

 

 

 
แบบแสดงควำมคิดเห็น 

(ร่ำง) ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพื่อกำรพัฒนำและทดสอบนวัตกรรม 
ในพื้นที่ก ำกับดูแลเป็นกำรเฉพำะ (Regulatory Sandbox) 

 
 

วัน/เดือน/ปี   
ชื่อ/หน่วยงำนผู้ให้ควำมคิดเห็น   
ที่อยู่   
โทรศัพท์   
โทรสำร   
Email address   

 

ประเด็นรับฟังควำมคิดเห็น 
 

ประเด็น ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

๑. นิยามค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง 

 

.......................................................................................................... ......................................................................................

............................................................................................................................. ................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................... 

หมวด ๑ แนวทางการอนุญาต 

๒. การยื่นข้อเสนอของผู้ประสงค์จะให้
มีการใช้พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาและ

............................................................................................................................. ............................................................. ......

.......................................................................................................... ......................................................................................



 

                

ประเด็น ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ทดสอบนวัตกรรม ....................................................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... ......................................................................  

๓. ลักษณะของพ้ืนที่ ............................................................................................................................. ...................................................................
................................................................ ................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................... 

๔. ลักษณะของคลื่นความถี่ ............................................................................................................................. ...................................................................
.......................................................................................................... ......................................................................................
..................................................................................................................................................................... ........................... 

๕. ระยะเวลาแนวทางการอนุญาต 
และกรณีการสิ้นสุดของแนว
ทางการอนุญาต 

............................................................................................................................. ...................................................................

................................................................ ................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................................... 

หมวด ๒ การอนุญาต 

๖. คุณสมบัติผู้ขอรับอนุญาต และ
วัตถุประสงค์การขอรับอนุญาต  

 

............................................................................................................................. ...................................................................

................................................................ ................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................................... 

๗. การยื่นค าขอรับอนุญาต และการ
พิจารณาค าขอรับอนุญาต 

............................................................................................................................. ...................................................................

.......................................................................................................... ......................................................................................

........................................................................................................................................... ..................................................... 



 

                

ประเด็น ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

๘. ระยะเวลาการอนุญาต และกรณี
การสิ้นสุดของการอนุญาต 

......................................................................................................................................................... .......................................

............................................................................................ ....................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................................... 

๙. เงื่อนไขการอนุญาต ............................................................................................................................. ...................................................................
................................................................ ................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................... 

๑๐. หน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาต 

 

............................................................................................................................. ...................................................................

.......................................................................................................... ......................................................................................

................................................................................................................................................................ ................................ 

๑๑. การห้ามเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการ  

 

................................................................................................................................................................................... .............

.......................................................................................................... ......................................................................................

............................................................................................................................. ................................................................... 

หมวด ๓ การก ากับดูแลในพื้นที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ 

๑๒. การใช้คลื่นความถี่ร่วมกัน (shared 
use) โดยไม่ได้รับสิทธิการคุ้มครอง
การรบกวน  
และการด าเนินการกรณีเกิดการ
รบกวน 

 

............................................................................................................................. ...................................................................

................................................................ ................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................................... 

.......................................................................................................... ..................................................................................... .

............................................................................................................................. ................................................................... 



 

                

ประเด็น ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

๑๓. การน าเครื่องวิทยุคมนาคมเพ่ือมา
พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม
ภายในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการ
เฉพาะ และการน าเครื่องวิทยุ
คมนาคมตามประกาศเรื่องการ
ทดลองหรือการทดสอบฯ เข้ามาใน
พ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ 

.............................................................................................. ..................................................................................................

.......................................................................................................... ......................................................................................

............................................................................................................................. ................................................................... 

.......................................................................................................... ......................................................................................

............................................................................................. ...................................................................................................  

๑๔. การยกเว้นใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 
และการยกเว้นการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ 

 

............................................................................................................................. ...................................................................

................................................................ ................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................................... 

.......................................................................................................... ..................................................................................... .

............................................................................................................................. ................................................................... 

๑๕. การน าเครื่องวิทยุคมนาคมออกจาก
พ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ  

 

............................................................................................................................. ...................................................................

................................................................ ................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................................... 

๑๖. การด าเนินการเมื่อการพัฒนาและ
การทดสอบเสร็จสิ้นลง หรือเมื่อ
การอนุญาตสิ้นสุดลง  
 
 

............................................................................................................................. ...................................................................

................................................................ ................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................................... 

............................................................................................................................. .................................................................. . 



 

                

ประเด็น ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

หมวด ๔ ค่าธรรมเนียม 

๑๗. ค่าธรรมเนียมในการพิจารณาค าขอ
อนุญาต 

 

............................................................................................................................. ...................................................................

................................................................ ................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................................... 

ภาคผนวก  

๑๘. การน าส่งเอกสารของผู้ประสงค์จะ
ให้มีการใช้พ้ืนที่ 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

๑๙. หน้าที่ของผู้ประสานงานพ้ืนที่
ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

๒๐. กรณีการสิ้นสุดของการเป็นผู้
ประสานงานพื้นที่ก ากับดูแลเป็น
การเฉพาะ 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 
 

ประเด็นอ่ืนๆ 

                                 
                              
                                 



 

                

                              
                                 
                              
                                 
                              
                                 
                              
                                 
                              
                                 
                              
                                 
                              
                                 
                              
                                 
                              
                                 
                              
                                 
                              

                                  


