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 1.1 Sandbox คืออะไร ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

บทสรุปผู้บริหาร  
(Executive Summary) 

 คู่มือการปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่กํากับดูแล
เป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) จัดทําข้ึนเพื่อสร้างแนวทางและ
และอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติตาม ประกาศ กสทช. ท่ีเปิดโอกาสให้มีพื้นที่
สําหรับทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเป็นการชั่วคราว ซ่ึงมีการผ่อนปรน
ความเข้มงวดของกฎระเบียบ และลดข้ันตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้
เหลือเท่าที่จําเป็นเท่าน้ัน เพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
นวัตกรรมทางด้านโทรคมนาคมในประเทศไทย  

 คู่มือน้ี อธิบายหลักการของ Regulatory Sandbox ตามกระบวนการ
กํากับดูแลของ กสทช. พร้อมท้ังให้แนวทางการดําเนินการสองกระบวนการหลัก 
ได้แก่  กระบวนการยื่นขอรับการพิจารณาให้พื้นที่ที่อยู่ในความดูแลเป็นพื้นที่ 
Sandbox และ กระบวนการขออนุญาตใช้คล่ืนความถ่ีเพื่อเป็นผู้ทดสอบ
และพัฒนานวัตกรรมใน Sandbox เพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถเตรียมข้อมูล 
หลักฐาน และการดําเนินการติดต่อหน่วยงานภายในสํานักงาน กสทช.  
ตามความจําเป็นของแต่ละกลุ่มผู้เก่ียวข้อง รวมถึงแนวทางการดําเนินการที่
เก่ียวข้องในระหว่างการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม จนถึงข้ันตอนเสร็จสิ้น
การพัฒนาเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์  
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บทนํา 
 ด้วยปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารประเภทใหม่จํานวนมาก และมีความจําเป็นในการปรับปรุง
กฎระเบียบ และแนวทางการกํากับดูแลเพื่อรองรับให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสนับสนุนสภาวะ
แวดล้อม (ecosystem) ท่ีเอ้ือให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และการทดสอบเทคโนโลยีที่สนับสนุนให้เกิดการ
ผลิตและการบริการรูปแบบใหม่ในประเทศ อันจะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาลไทย 

 กฎหมายและกฎระเบียบในปัจจุบัน เช่น ระบบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ระบบใบอนุญาตวิทยุ
คมนาคม และการตรวจสอบรับรองมาตรฐานทางเทคนิค ฯลฯ ถูกกําหนดข้ึนเพื่อคุ้มครองผู้ใช้งาน ผู้บริโภค ป้องกัน
การรบกวน รวมถึง สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคม อย่างไรก็ตาม ในข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา
และทดลองทดสอบ ซ่ึงเป็นข้ันตอนการใช้งานก่อนเข้าสู่ตลาด มีการทดสอบเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางเทคนิคและ
รูปแบบการเชื่อมต่อที่หลากหลาย (optimization)  แต่มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานในวงจํากัด  การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข้ันตอนการกํากับดูแลที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปในวงกว้างและ ในตลาดโทรคมนาคม ในทุกข้ันตอน อาจก่อให้เกิด
อุปสรรคและมีข้อจํากัดต่อการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีใหม่ในประเทศ และอาจเป็นผลให้เกิดการนําเข้า
ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเพราะมีความสะดวกและต้นทุนที่ต่ํากว่า  

 จึงเป็นการสมควรกําหนดกฎระเบียบที่มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับในระหว่างการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม
ภายในวงจํากัดเป็นการชั่วคราว ในขอบเขตที่ผู้เก่ียวข้องสามารถควบคุมและติดตามการใช้คลื่นความถ่ีได้ ก่อนเทคโนโลยี
ดังกล่าวจะพร้อมต่อการผลิต การใช้งานเชิงพาณิชในวงกว้าง พร้อมต่อการเข้าสู่กระบวนการกํากับดูแลที่บังคับใช้ 
เป็นการท่ัวไปต่อไป คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
จึงได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
ในพื้นที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) เพื่อรองรับความจําเป็นดังกล่าว โดยเปิดโอกาสให้มีพื้นที่
เฉพาะสําหรับทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเป็นการชั่วคราว ซ่ึงมีการผ่อนปรนความเข้มงวดของกฎระเบียบ และ 
ลดข้ันตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้เหลือเท่าท่ีจําเป็นเท่านั้น เพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
นวัตกรรมทางด้านโทรคมนาคมในประเทศไทย  

 คู่มือนี้ จัดทําข้ึนเพื่อสร้างแนวทางและอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติตาม ประกาศ กสทช. ดังกล่าวเพื่อช่วยให้ 
ผู้ที่สนใจสามารถเตรียมข้อมูล หลักฐาน และการดําเนินการติดต่อหน่วยงานภายในสํานักงาน กสทช. ตามความจําเป็น
ของแต่ละกลุ่มผู้เก่ียวข้อง รวมถึงแนวทางการดําเนินการท่ีเก่ียวข้องในระหว่างการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
จนถึงข้ันตอนเสร็จสิ้นการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ข้ันตอนการผลิตเชิงพาณิชย์  
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Regulatory Sandbox 

 

Regulatory Sandbox ตามประกาศ กสทช. หมายถึง แนวทางการกํากับดูแลในพื้นที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ 
ท่ีกําหนดข้ึนเพื่อรองรับการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมทางการสื่อสาร โทรคมนาคม กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
ให้ใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง โดยผ่อนปรนความเข้มงวดและลดข้ันตอนการกํากับดูแลบางประการ ให้เหลือเฉพาะ
ข้ันตอนท่ีจําเป็นที่ช่วยให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขเม่ือเกิดปัญหาได้เท่าน้ัน  

Regulatory Sandbox ถูกกําหนดข้ึนเพื่อลดต้นทุนทางการกํากับดูแล (regulatory cost) ของผู้พัฒนาและ
ทดสอบนวัตกรรมในช่วงการผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม ซ่ึงเป็นช่วงก่อนการผลิตอุปกรณ์เชิงพาณิชย์ ซ่ึงการใช้ 
คลื่นความถ่ีมักสร้างผลกระทบในเวลาและวงพื้นที่จํากัด และสามารถบริหารจัดการให้มีการใช้คลื่นความถ่ีในเวลาและ
สถานที่เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนระหว่างระบบได้  

นอกจากนี้ แนวทางการกํากับดูแลในพื้นท่ี Regulatory Sandbox ยังรองรับธรรมชาติของการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ ซ่ึงมักมีการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนคุณลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณ์ จนกว่าจะได้อุปกรณ์ที่
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมต่อการเข้าสู่การกํากับดูแลที่บังคับใช้เป็นการทั่วไป 

2 
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ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบ
นวัตกรรมในพื้นที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)  

ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่
กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับ เม่ือวันท่ี 14 
สิงหาคม 2562 โดยสามารถแบ่งสาระเน้ือหาออกเป็น 4 หมวด ภาคผนวก และองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง ตามโครงสร้าง
ของประกาศฉบับดังกล่าว ดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บทนําและนิยามคําศัพท์ที่เกีย่วข้อง 

หมวด 1 แนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในพ้ืนที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ 

กล่าวถึง กระบวนการยื่นขอรับการพิจารณาให้พื้นที่ที่อยู่ในความดูแลเป็นพื้นที่ Sandbox 
(การตั้ง Sandbox) คุณสมบัติของพื่นที่ท่ีเข้าข่ายสามารถยื่นขอเป็น Sandbox ได้  

และอายุของ Sandbox   

หมวด 2 การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในพ้ืนที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ 

กล่าวถึง กระบวนการยื่นขออนุญาตใช้คลื่นความถ่ีและรับการกํากับดูแลแบบผ่อนปรน 
เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ี Sandbox   

หมวด 4 ค่าธรรมเนียม 

กล่าวถึง ค่าธรรมเนียมการพิจารณาคําขอเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมในพื้นท่ี Sandbox 

หมวด 3 การกํากับดูแลในพ้ืนที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ 

กล่าวถึง การกํากับดูแล กฎเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่ Sandbox   

ภาคผนวก 

เอกสารประกอบคําขอตั้ง Sandbox และหน้าท่ีของผู้ประสานงานในพื้นที่ Sandbox 
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กลุ่มผู้เก่ียวข้อง 

Stakeholder 
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ผู้ประสานงานพ้ืนที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ (ผู้ประสานงาน 
 คือ หน่วยงานที่ประสงค์จะให้มีการใช้พื้นที่เป็นพื้นที่ 
พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม โดยหน่วยงานดั งกล่าวต้องมีสิทธิใน
การบริหารจัดการพื้นที่ท่ีเสนอให้เป็นพื้นที่ Sandbox 
 ทั้งนี้ ผู้ประสานงาน Sandbox มีหน้าที่ในการประสานงานระหว่าง
ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีที่ขอให้เป็น 
แก้ไขปัญหาหากเกิดการรบกวนเบ้ืองต้น  

ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
 คือ นิติบุคคล หรือ หน่วยงานที่ประสงค์ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อ
ทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ Sandbox โดยได้รับการกํากับดูแลแบบผ่อนปรน
ซ่ึงมีเงื่อนไขตามที่ผู้ประสานงาน Sandbox ได้รับความเห็นชอบจาก กสทช
สําหรับ พื้นที่ Sandbox น้ัน   
 

กสทช. และ สํานักงาน กสทช. 
 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแนวทางการกํากับ
ดูแลและการใช้คลื่นความถ่ีภายในพื้นที่ Sandbox และ สํานักงาน กสทช
มีหน้าที่อนุญาตให้ผู้พัฒนาและทดสอบเข้าใช้คลื่นความถ่ีเพื่อพัฒนาและ
ทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ี Sandbox รวมถึงกํากับดูแลให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไว้สําหรับพื้นที่ Sandbox น้ัน  

4 

 ผู้ประสานงาน Sandbox) 
พื้นท่ี Sandbox เพื่อการ

โดยหน่วยงานดังกล่าวต้องมีสิทธิ ใน 
 

มีหน้าท่ีในการประสานงานระหว่าง
ในพื้นท่ีท่ีขอให้เป็น Sandbox พร้อมท้ัง

คือ นิติบุคคล หรือ หน่วยงานท่ีประสงค์ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อพัฒนาและ
โดยได้รับการกํากับดูแลแบบผ่อนปรน

ได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
มีหน้าท่ีให้ความเห็นชอบแนวทางการกํากับ

และ สํานักงาน กสทช. 
คลื่นความถ่ีเพื่อพัฒนาและ

รวมถึงกํากับดูแลให้เป็นไปตาม
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การดําเนินการตามประกาศ กสทช
 การพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ
จํานวน 3 ข้ันตอน ตามลําดับ ดังน้ี  

 1) การขอความเห็นชอบแนวทางการอนุญาต

 2) การขออนุญาตใช้คลื่นความถ่ีเพื่อพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ี 

 3) การดําเนินการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ี 

 ในข้ันตอนที่ 1 ให้หน่วยงานที่ประสงค์ใช้พื้นที่ท่ีตนมีสิทธิในการบริหารจัดการให้เป็นพื้นที่
ยื่นคําขอเพื่อขอความเห็นชอบแนวทางการอนุญาตในพื้นที่ 
อาจประกอบไปด้วย ขอบเขตของพื้นที่ คลื่นความถ่ีใช้งาน เง่ือนไขการยกเว้นใบอนุญาต เป้าหมายวัตถุประสงค์ของ
การตั้งพื้นท่ี Sandbox และเง่ือนไขที่เก่ียวข้อง โดยเม่ือได้รับความเห็นชอบ หน่วยงานดังกล่าวจะทําหน้าที่เป็นผู้
ประสานงาน Sandbox และผู้ท่ีเข้ามาพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมภายในพื้นท่ี 
แนวทางการกํากับดูแลตามที่ผู้ประสานงาน 

 ข้ันตอนที่ 2 ให้ผู้ท่ีประสงค์ใช้งานคลื่นความถ่ีเพื่อ
ในพื้นที่ Sandbox ที่สนใจ จากสํานักงาน กสทช
ของ Sandbox กล่าวนั้น ก่อนสามารถ 
ซ่ึงข้ันตอนการดําเนินการตามประกาศ กสทช

 
เจ้าของพ้ืนท่ี Sandbox 

 

 
ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 

 

รูปที่ 1 ข้ันตอนการดําเนินการตามประกาศ กสทช

 
  

1 

2 
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การดําเนินการตามประกาศ กสทช.  
พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ี Sandbox โดยดําเนินการตามประกาศ กสทช

การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีกํากับดูแลเป็นการเฉพาะ

แนวทางการอนุญาตในพื้นที่ Sandbox (การตั้ง Sandbox)   

ขออนุญาตใช้คลื่นความถ่ีเพื่อพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ี Sandbox 

ดําเนินการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ Sandbox 

ให้หน่วยงานที่ประสงค์ใช้พื้นท่ีที่ตนมีสิทธิในการบริหารจัดการให้เป็นพื้นที่
ขอความเห็นชอบแนวทางการอนุญาตในพื้นที่ Sandbox จาก กสทช. โดยแนวทางการอนุญาตดังกล่าว

อาจประกอบไปด้วย ขอบเขตของพื้นที่ คลื่นความถ่ีใช้งาน เงื่อนไขการยกเว้นใบอนุญาต เป้าหมายวัตถุประสงค์ของ
และเงื่อนไขที่เก่ียวข้อง โดยเม่ือได้รับความเห็นชอบ หน่วยงานดังกล่าวจะทําหน้าท่ีเป็นผู้
และผู้ที่เข้ามาพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมภายในพื้นท่ี Sandbox ทุกรายจะได้รับสิทธิและ

แนวทางการกํากับดูแลตามท่ีผู้ประสานงาน Sandbox เสนอและได้รับความเห็นชอบ 

ประสงค์ใช้งานคลื่นความถ่ีเพื่อพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม ยื่นคําขอ
ที่สนใจ จากสํานักงาน กสทช. โดยได้รับการกํากับดูแลท่ีผ่อนปรนตามแนวทางการกํากับดูแล

กล่าวน้ัน ก่อนสามารถ ดําเนินการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ Sandbox
ซ่ึงข้ันตอนการดําเนินการตามประกาศ กสทช. สามารถสรุปได้ในแผนภาพในรูปที่ 1 

  

  

 

 
ข้ันตอนการดําเนินการตามประกาศ กสทช. เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมภายในพื้นที่ 

ตั้งพ้ืนท่ี Sandbox 

ยื่นคําขอต้ังพ้ืนท่ี Sandbox 

ขออนุญาตใช้คลื่นความถี่เพ่ือพัฒนา
และทดสอบนวัตกรรมในพ้ืนท่ี Sandbox 

3 ดําเนินการ
นวัตกรรมในพ้ืนท่ี 

ทําหน้าทีเ่ป็นผู้ประสานงาน Sandbox

ได้รับอนุญาตใช้คลื่นความถี ่ 

ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ มีข้ันตอนหลัก

ให้หน่วยงานที่ประสงค์ใช้พื้นท่ีที่ตนมีสิทธิในการบริหารจัดการให้เป็นพื้นท่ี Sandbox  
โดยแนวทางการอนุญาตดังกล่าว

อาจประกอบไปด้วย ขอบเขตของพื้นที่ คลื่นความถ่ีใช้งาน เง่ือนไขการยกเว้นใบอนุญาต เป้าหมายวัตถุประสงค์ของ
และเงื่อนไขที่เก่ียวข้อง โดยเม่ือได้รับความเห็นชอบ หน่วยงานดังกล่าวจะทําหน้าที่เป็นผู้

ทุกรายจะได้รับสิทธิและ

ขออนุญาตดําเนินการ
แนวทางการกํากับดูแล

Sandbox ในข้ันตอนที่ 3 

การพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมภายในพื้นที่ Sandbox 

ดําเนินการพัฒนาและทดสอบ
นวัตกรรมในพ้ืนท่ี Sandbox 

Sandbox 
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ตัวอย่าง: 
มหาวิทยาลัยภูมิภาค A ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ถูกกําหนดเป็นเมือง Smart City ตามนโยบายของรัฐบาล ประสงค์

ใช้พื้นท่ีที่ตนมีสิทธิในการบริหารจัดการให้เป็นพื้นที่ Sandbox โดยยื่นขอเพื่อรับความเห็นชอบแนวทางการอนุญาต
ในพื้นที่ Sandbox จาก กสทช. 

แนวทางการอนุญาตประกอบด้วยขอบเขตของพื้นท่ี Sandbox และเงื่อนไขการกํากับดูแลท่ีผ่อนปรนสําหรับ
การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีใหม่ทางโทรคมนาคม ซ่ึงเป็นไปตามตัวอย่างในตารางที่ 1 โดยผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ Sandbox นี้ จะได้รับสิทธิภายในกรอบเงื่อนไขการกํากับ
ดูแลที่ผ่อนปรนนี้เช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

ตารางที่ 1 แนวทางการกํากบัดูแลภายในพื้นที่ Sandbox ของมหาวิทยาลัยภูมิภาค A 

คลื่นความถี่ 915-925 MHz,  3300-3400 MHz, และ 25-27 GHz   

ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 
ได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้ มี ใช้ ทํา ซ่ึงเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
และใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 

การตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานเครื่องโทรคมนาคม

และอุปกรณ์ 

ได้รับยกเว้นไม่ต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 

หมายเหต ุ
• ในตัวอย่างน้ี มหาวิทยาลัยภูมิภาค A  สามารถมีบทบาทเป็นได้ท้ังผู้ประสานงานพื้นที่ Sandbox และผู้ใช้คลื่นความถ่ี

เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ี Sandbox ได้ โดยต้องขออนุญาตเป็นผู้ทดสอบและพัฒนานวัตกรรม
หลังจากมีการตั้งพื้นที่ Sandbox แล้ว 

• อาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการกํากับดูแลภายในพื้นที่ Sandbox ได้ในภายหลัง โดยการยื่นคําขอให้ กสทช. 
ให้ความเห็นชอบ  

การดําเนินการภายนอกพ้ืนท่ี Sandbox ต้อง
เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีบังคับใช้เป็นการท่ัวไป 

การดําเนินการภายในพ้ืนท่ี Sandbox  
เป็นไปตามแนวทางการกํากับดูแลของ Sandbox 
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1. การกําหนดแนวทางการอนุญาตในพื้นท่ี 
 การขอความเห็นชอบแนวทางการอนุญาต
กําหนดขอบเขตพื้นที่และเงื่อนไขของการกํากับดูแลเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีที่
เสนอ โดยผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อกําหนดแนวทางการอนุญาตในพื้นที่
ประสงค์จะให้เป็นพื้นที่ Sandbox  

 ในข้ันตอนเตรียมการยื่นคําขอเพื่อ
ให้เจ้าของพื้นที่สํารวจความต้องการ การประยุกต์ใช้งานเป้าหมาย 
ดําเนินการเบื้องต้นเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนและดึงดูดการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ 

 ให้ยื่นข้อเสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณา

• เอกสารที่ต้องนําส่งต่อสํานักงาน กสทช
• แผนผังของพื้นท่ี ซ่ึงแสดงพิกัดที่ต้ัง ขนาด และบริเวณโดยรอบ
• คลื่นความถ่ีท่ีประสงค์จะให้มีการพัฒนาและการทดสอบนวัตกรรม
• รายละเอียดผู้ใช้คล่ืนความถ่ีที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาและการทดสอบนวัตกรรม

ภายในพื้นท่ีดังกล่าว 
• การประยุกต์ใช้งานหรือนวัตกรรมเป้าหมายในพื้นที่ และเทคโนโลยีท่ีประสงค์จะให้มีการพัฒนา

และการทดสอบนวัตกร
• วัตถุประสงค์และเหตุผลความจําเป็นของการขอให้มีการใช้พื้นที่เพื่อการพัฒนาและการทดสอบ

นวัตกรรม ซ่ึงอาจรวมถึงการทดสอบการทํางานร่วมกันระหว่างระบบ 
การทดสอบการรบกวน

• แผนการดําเนินงานส่งเสริมการพัฒนาและการทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่

 โดยตัวอย่างการกรอกแบบคําขอเพื่อ
แสดงในภาคผนวก ก 

 

 

 

 

 

 

 

  

     คลื่นความถ่ีท่ีจะอนุญาตในพื้นที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ

 1) คลื่นความถ่ีท่ียังไม่มีกฎระเบียบหรือเทคโนโลยีรองรับการใช้งานในย่านความถ่ีนั้น หรือเป็น
คลื่นความถ่ีท่ีมีกฎระเบียบรองรับการใช้งานแล้วแต่ประสงค์จะให้มีการพัฒนา
ความถ่ีโดยมีลักษณะ ทางเทคนิคหรือเทคโนโลยีท่ีแตกต่างจากท่ีกําหนดในกฎระเบียบปั

 2) คลื่นความถ่ีที่ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนระดับรุนแรงต่อการใช้งานของผู้ที่ได้รับจัดสรรคลื่น
ความถ่ี เว้นแต่เป็นกรณี การทดสอบการรบกวน
รบกวน  
 3) เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
กํากับดูแลเป็นการเฉพาะดังกล่าว อาจเป็นคลื่นความถ่ีที่ไม่สอดคล้องกับตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติก็ได้ 
 4) อาจเป็นคลื่นความถ่ีที่มีผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีอยู่ก่อนแล้ว
สิทธิของผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีดังกล่าว
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แนวทางการอนุญาตในพื้นท่ี Sandbox (การตั้ง Sandbox)  
แนวทางการอนุญาตในพื้นท่ี Sandbox (การตั้งพื้นท่ี Sandbox)

และเง่ือนไขของการกํากับดูแลเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ที่
แนวทางการอนุญาตในพื้นที่ Sandbox ต้องมีสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่ที่

ในข้ันตอนเตรียมการยื่นคําขอเพื่อเสนอข้อเสนอประกอบการพิจารณาแนวทางการอนุญาตในพื้นท่ี
เจ้าของพื้นท่ีสํารวจความต้องการ การประยุกต์ใช้งานเป้าหมาย (targeted applications) และพิจารณาแผนการ

ดําเนินการเบื้องต้นเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและดึงดูดการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ 

เพื่อพิจารณาแนวทางการอนุญาต โดยข้อเสนอดังกล่าว ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย

ต้องนําส่งต่อสํานักงาน กสทช. ตามภาคผนวก ก  
แผนผังของพื้นที่ ซ่ึงแสดงพิกัดที่ตั้ง ขนาด และบริเวณโดยรอบ 
คลื่นความถ่ีที่ประสงค์จะให้มีการพัฒนาและการทดสอบนวัตกรรม 
รายละเอียดผู้ใช้คลื่นความถ่ีท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาและการทดสอบนวัตกรรม

 
การประยุกต์ใช้งานหรือนวัตกรรมเป้าหมายในพื้นที่ และเทคโนโลยีท่ีประสงค์จะให้มีการพัฒนา
และการทดสอบนวัตกรรม 
วัตถุประสงค์และเหตุผลความจําเป็นของการขอให้มีการใช้พื้นที่เพื่อการพัฒนาและการทดสอบ
นวัตกรรม ซ่ึงอาจรวมถึงการทดสอบการทํางานร่วมกันระหว่างระบบ (Interop
การทดสอบการรบกวน 
แผนการดําเนินงานส่งเสริมการพัฒนาและการทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ 

กรอกแบบคําขอเพื่อขอความเห็นชอบแนวทางการอนุญาตในพื้นที่ Sandbox

คลื่นความถ่ีที่จะอนุญาตในพื้นท่ีกํากับดูแลเป็นการเฉพาะจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

คลื่นความถ่ีที่ยังไม่มีกฎระเบียบหรือเทคโนโลยีรองรับการใช้งานในย่านความถ่ีน้ัน หรือเป็น
คลื่นความถ่ีที่มีกฎระเบียบรองรับการใช้งานแล้วแต่ประสงค์จะให้มีการพัฒนาและการทดสอบ

ทางเทคนิคหรือเทคโนโลยีที่แตกต่างจากท่ีกําหนดในกฎระเบียบปัจจุบัน 

คลื่นความถ่ีท่ีไม่ก่อให้เกิดการรบกวนระดับรุนแรงต่อการใช้งานของผู้ท่ีได้รับจัดสรรคลื่น
การทดสอบการรบกวน หรือเป็นการรบกวนคลื่นความถ่ีที่ไม่ได้รับสิทธิการคุ้มครองการ

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการทดสอบนวัตกรรม คลื่นความถ่ีที่จะอนุญาตในพื้นท่ี
อาจเป็นคล่ืนความถ่ีที่ไม่สอดคล้องกับตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติก็ได้ 

อาจเป็นคลื่นความถ่ีท่ีมีผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีอยู่ก่อนแล้วก็ได้ โดย กสทช
ดังกล่าวเป็นรายกรณี 

Sandbox)   
) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

และเงื่อนไขของการกํากับดูแลเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ท่ี
สิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่ที่

เสนอข้อเสนอประกอบการพิจารณาแนวทางการอนุญาตในพื้นที่ Sandbox 
และพิจารณาแผนการ

ดําเนินการเบื้องต้นเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและดึงดูดการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ Sandbox  

ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังน้ี 

รายละเอียดผู้ใช้คลื่นความถ่ีท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาและการทดสอบนวัตกรรม

การประยุกต์ใช้งานหรือนวัตกรรมเป้าหมายในพื้นที่ และเทคโนโลยีท่ีประสงค์จะให้มีการพัฒนา

วัตถุประสงค์และเหตุผลความจําเป็นของการขอให้มีการใช้พื้นท่ีเพื่อการพัฒนาและการทดสอบ
Interoperability) และ 

Sandbox จาก กสทช. 

ดังต่อไปน้ี 

คลื่นความถ่ีที่ยังไม่มีกฎระเบียบหรือเทคโนโลยีรองรับการใช้งานในย่านความถ่ีนั้น หรือเป็น
และการทดสอบการใช้งานคล่ืน

จจุบัน  

คลื่นความถ่ีท่ีไม่ก่อให้เกิดการรบกวนระดับรุนแรงต่อการใช้งานของผู้ท่ีได้รับจัดสรรคล่ืน
หรือเป็นการรบกวนคลื่นความถ่ีที่ไม่ได้รับสิทธิการคุ้มครองการ

ความถ่ีท่ีจะอนุญาตในพื้นที่ 
อาจเป็นคล่ืนความถ่ีที่ไม่สอดคล้องกับตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติก็ได้ 

โดย กสทช. จะคํานึงถึง
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พื้นท่ีที่เสนอให้เป็นพื้นที่ Sandbox  เพื่อพัฒนาและทดสอบ

 

พื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

ตัวอย่าง: 
พิเศษภาคตะวันออก

 

พื้นท่ีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องที่มีการเรียน
การสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารหรือสาขาท่ี
เก่ียวข้อง และ
เชื่อมโยงกันในลักษณะสหวิทยาการ 

ตัวอย่าง: พื้นท่ีของมหาวิทยาลัยพื้นท่ีเก่ียวข้องที่อยู่ในการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย

 

พื้นท่ีที่หน่วยงานของรัฐที่มี
หรือกํากับดูแลหรือส่งเสริมการพัฒนาภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจ 
Industries) 

ตัวอย่าง: พื้นที่
เศรษฐกิจดิจิทัล
การพัฒนาและการทดสอบนวัตกรรม

 

พื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตัวอย่าง: พื้นท่ีนิยมอุตสาหกรรมที่ต้องการทดสอบเทคโนโลยีเพื่อให้เกิด 
industry/smart factory

 

พื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่าง: พื้นท่ีอุทยานวิทยาศาสตร์
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เพื่อพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมต้องมีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

พื้นท่ีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาค
 

: พื้นที่ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 

พื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องที่มีการเรียน
การสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารหรือสาขาที่
เก่ียวข้อง และสาขาอ่ืน ที่สนับสนุนการพัฒนาและการทดสอบนวัตกรรมอย่าง
เชื่อมโยงกันในลักษณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 

พื้นที่ของมหาวิทยาลัยพื้นท่ีเก่ียวข้องที่อยู่ในการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย 

พื้นที่ท่ีหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจส่งเสริมการพัฒนาและการทดสอบนวัตกรรม
กับดูแลหรือส่งเสริมการพัฒนาภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจ 

Industries) กําหนดให้เป็นพื้นที่เพื่อการพัฒนาและการทดสอบนวัตกรรม

พื้นที่ท่ีสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  พื้นท่ีที่สํานักงานส่งเสริม
จดิจิทัล (DEPA) หรือ พื้นที่ท่ีหน่วยงานรัฐอื่นกําหนดให้เป็นพื้นที่เพื่อ

พัฒนาและการทดสอบนวัตกรรม หรือ เขตเมืองอัจฉริยะ (smart city)

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พื้นที่นิยมอุตสาหกรรมที่ต้องการทดสอบเทคโนโลยีเพื่อให้เกิด 

industry/smart factory 

พื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
พื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ (science parks) 

มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

พื้นท่ีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาค

เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนา

พื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องที่มีการเรียน 
การสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารหรือสาขาที่

ที่สนับสนุนการพัฒนาและการทดสอบนวัตกรรมอย่าง

พื้นที่ของมหาวิทยาลัยพื้นท่ีเก่ียวข้องท่ีอยู่ในการบริหารจัดการของ

นาจส่งเสริมการพัฒนาและการทดสอบนวัตกรรม 
กับดูแลหรือส่งเสริมการพัฒนาภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจ (Vertical 

หนดให้เป็นพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาและการทดสอบนวัตกรรม  

สํานักงานส่งเสริม
กําหนดให้เป็นพื้นที่เพื่อ

(smart city) 

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พื้นที่นิยมอุตสาหกรรมที่ต้องการทดสอบเทคโนโลยีเพื่อให้เกิด smart 

พื้นท่ีอุทยานวิทยาศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
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 ข้ันตอนการกําหนดแนวทางการอนุญาตในพื้นที่ Sandbox (การต้ัง Sandbox) สามารถสรุปได้ตามแผนภาพ
ในรูปที่ 2 โดยแบ่งข้ันตอนท่ีต้องดําเนินการตามผู้เก่ียวข้อง ได้แก่  ผู้ท่ีประสงค์จะพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม  
ผู้ประสานงาน Sandbox และสํานักงาน กสทช. ท้ังน้ี ในข้ันตอนการตั้งพื้นที่ Sandbox จะดําเนินการโดยผู้ประสานงาน 
Sandbox และสํานักงาน กสทช. แต่ผู้ท่ีประสงค์จะพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม อาจแจ้งความประสงค์และให้ข้อมูล
กับผู้ประสานงาน Sandbox เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําข้อเสนอแนวทางการอนุญาตใน Sandbox ได้  

ผู้ที่ประสงค์จะพัฒนาและ
ทดสอบนวัตกรรม 

ผู้ประสานงาน Sandbox สํานักงาน กสทช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 2 ข้ันตอนการกําหนดแนวทางการอนุญาตในพื้นท่ี Sandbox (การตั้ง Sandbox) 

  

 

แจ้งความประสงค์ 
และขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ตรวจสอบขอ้เสนอ 
และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 
ครบถ้วน 

และถูกต้อง? 

เสนอ กสทช. พิจารณา 

 
กสทช. 

เห็นชอบแนวทาง? 

เร่ิมดําเนินการ Sandbox 

เปิดเผยแนวทางการอนุญาตและ
รายละเอียดของผูป้ระสานงาน 

รวบรวมข้อมูล วัตถุประสงค์ และ
แผนการดําเนินงานใน Sandbox 

ใช ่

ไม ่

ใช ่

ไม ่

ยื่นแบบคําขอรับเป็นผู้
ประสานงานและแนบเอกสารท่ี

เก่ียวข้องให้ครบถ้วน 

สามารถยื่นคําขอและเอกสารที่เก่ียวข้องได้ที่ :  
สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 (ปท.1) สํานักงาน กสทช. 
  อาคาร 2 ช้ัน 2 สํานักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400  
  Email: tel_license1@nbtc.go.th  
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การขอปรับปรุงแนวทางการอนุญาต 

 หากผู้ประสานงาน Sandbox มีความประสงค์จะปรับปรุงแนวทางการอนุญาต เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการ
ดําเนินการใหม่ของผู้ประสานงาน Sandbox หรือ เพื่อให้รองรับวัตถุประสงค์ของผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
ซ่ึงได้แก่ การปรับปรุงเง่ือนไขดังต่อไปน้ี  

 1) ขอบเขตพื้นที่ Sandbox  

 2) คลื่นความถ่ีที่ใช้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 

 3) ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 

 ให้ผู้ประสานงาน Sandbox ยื่นคําขอเพื่อการปรับปรุงแนวทางการอนุญาตพร้อมรายละเอียดของการ
ปรับปรุง ต่อ สํานักงาน กสทช. เพื่อรับความเห็นชอบจาก กสทช.  เม่ือ กสทช. มีมติเห็นชอบแล้ว สํานักงาน กสทช. 
จะดําเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นที่ Sandbox ท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะให้สอดคล้องต่อไป 

ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม ผู้ประสานงาน Sandbox สํานักงาน กสทช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 3 ข้ันตอนการขอปรับปรุงแนวทางการอนุญาต 

  

 
ย่ืนแบบคําขอรับเป็นผู้

ประสานงานและแนบเอกสารท่ี
เก่ียวข้อง เฉพาะส่วนท่ีปรับปรุง 

 
ตรวจสอบขอ้เสนอ 

และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 
ครบถ้วน 

และถูกต้อง? 
 

เสนอ กสทช. พิจารณา 

 

ใช ่

ไม ่

ใช ่

ไม ่

ปรับปรุงแนวทางการอนุญาต
และรายละเอียดของผู้
ประสานงานในระบบ 

สามารถยื่นคําขอและเอกสารที่เก่ียวข้องได้ที่ :  
สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 (ปท.1) สํานักงาน กสทช. 
  อาคาร 2 ชั้น 2 สํานักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400  
  Email: tel_license1@nbtc.go.th  
 

กสทช. 
เห็นชอบแนวทาง? 
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2. การยื่นคําขอใช้ความถ่ีเพื่อพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้คลื่นความถ่ีเพื่อพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ี Sandbox ให้ดําเนินการขอรับอนุญาต
จากสํานักงาน กสทช.  โดยสํานักงาน กสทช. จะพิจารณาอนุญาตตามความสอดคล้องระหว่างแผนการดําเนินการ
ของผู้ยื่นคําขอ และแนวทางการอนุญาตในพื้นที่ Sandbox ท่ีผู้ยื่นคําขอมีความประสงค์จะเข้าดําเนินการพัฒนา 
และทดสอบนวัตกรรม  ดังนั้น ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมควรมีวัตถุประสงค์ การประยุกต์ใช้งานเป้าหมาย 
(targeted applications) และแผนการดําเนินการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมไว้เบื้องต้น และตรวจสอบเง่ือนไข
การกํากับดูแลและคล่ืนความถ่ีที่กําหนดไว้ในแนวทางการอนุญาตของพื้นที่ Sandbox ท่ีสนใจไว้ล่วงหน้า ว่าสามารถ
รองรับการการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมของตนตามวัตถุประสงค์      

 ในข้ันตอนยื่นคําขอ ให้ผู้ท่ีประสงค์จะใช้คลื่นความถ่ีพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ Sandbox ยื่นแบบ
คําขอพร้อมเอกสารแนบท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 

• หนังสือยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่จากผู้ประสานงานพื้นที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ 

• ความเห็นเบื้องต้นของผู้ประสานงานพื้นที่ Sandbox เก่ียวกับความสอดคล้องของคําขอรับอนุญาตกับ 
แนวทางการอนุญาต 

• รายละเอียดของโครงการ 

• รายละเอียดเก่ียวกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเป้าหมายท่ีจะพัฒนาและทดสอบ  

• รายละเอียดเก่ียวกับคลื่นความถ่ีท่ีประสงค์ใช้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม  

• รายละเอียดเก่ียวกับผลลัพธ์หรือการประยุกต์ใช้งานที่คาดหมาย ภายหลังจากการพัฒนาและการทดสอบ
นวัตกรรมเสร็จสิ้น  

• รายละเอียดการได้รับการสนบัสนุนจากรัฐบาล ในกรณีท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

• ระยะเวลาดาํเนินการและแผนการดําเนินการ 

• เอกสารหลักฐานการแสดงคุณลักษณะทางเทคนิค (Catalogue)  หรือข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical 
Specification) ของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 

• แผนผังโครงข่ายและอุปกรณ์ 

• ตําแหน่งติดตั้งใช้งานของอุปกรณ์และโครงข่ายในพื้นที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ 

• รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรที่ดําเนินการทดสอบ และการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนจากใช้คลื่นความถ่ีเพื่อการทดสอบ ในกรณีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการรบกวน 

• กลุ่มผู้ใช้งานหรือผู้รับการทดสอบแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน ในกรณีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบระบบ
โครงข่ายก่อนการใช้งานเชิงพาณิชย์ 

 

 โดยตัวอย่างการกรอกแบบคําขอใช้ความถ่ีเพื่อพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม แสดงในภาคผนวก ข 
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 เม่ือสํานักงาน กสทช. ได้รับคําขอและเอกสารที่เก่ียวข้องครบถ้วนแล้ว จะดําเนินการพิจารณา และแจ้งผล
การพิจารณาพร้อมท้ังส่งหลักฐานการอนุญาตในกรณีได้รับอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคําขอ ภายในระยะเวลา 30 วัน  
และเปิดเผยรายช่ือผู้ได้รับอนุญาต และรายละเอียดการติดต่อให้ประชาชนทราบทางระบบอินเทอร์เน็ต  
 

ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม ผู้ประสานงาน Sandbox สํานักงาน กสทช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

รูปท่ี 4 ข้ันตอนการยื่นคําขอใช้ความถ่ีเพื่อพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 

  

 จัดเตรียมแบบคําขอและ 
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

พิจารณาความสอดคลอ้งของ 
คําขอและแนวทางการอนุญาต 

 
สอดคลอ้ง 

และครบถ้วน? 

ออกหนังสอืยินยอมให้เข้าใช้พ้ืนท่ี
และจัดทําความเห็นเบ้ืองต้น 

ย่ืนแบบคําขอรับเป็นผูข้อ
อนุญาตใช้คลื่นความถี่และแนบ

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 

 อนุมติัคําขอ
อนุญาต? 

เปิดเผยรายชื่อผู้ได้รับอนุญาต 
และรายละเอียด 

พัฒนาและทดสอบนวตักรรมได้
เป็นระยะเวลา 360 วัน 

ไม ่

ไม ่

ใช ่

ใช่ 

30 วนั 

 
เอกสาร

ครบถ้วน? 

ชําระค่าธรรมเนียม 5,000 บาท 
(ยังไม่รวมภาษี) 

ไม ่

ใช ่

สามารถยื่นคําขอและเอกสารท่ีเก่ียวข้องได้ท่ี :  
สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (คท.) สํานักงาน กสทช. 
  อาคาร 2 ชั้น 1 สํานักงาน กสทช. เลขท่ี 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400  
  Email: rclicense@nbtc.go.th  



คู่มือ การปฏิบัติตามประกาศ กสทช

 
อายุการอนุญาต 

 เม่ือได้รับอนุญาตแล้ว ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม
สามารถขอขยายระยะเวลาการอนุญาตได้ครั้งละ
อย่างน้อย 45 วัน ก่อนสิ้นสุดการอนุญาต 
 

 

 
ท้ังนี้ ข้ันตอนการขอขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีภายใน 

ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 ข้ันตอนการขอขยายระยะเวลาการ

  

สิ้นสุดการอนุญาต 

พัฒนาและทดสอบ
นวัตกรรมต่อไปได้ 180 วัน 

สิ้นสุดการอนุญาต 

 

ย่ืนแบบคําขอขยาย
ระยะเวลาการอนุญาต 

360 วัน 

ขอความเห็นเบ้ืองต้น
เร่ืองการขยายระยะเวลา 

อย่าง 
น้อย  
45 วนั 

สามารถยื่นคําขอและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
  อาคาร 2 ชั้น 1 สํานักงาน กสทช. เลขที่ 
  Email: rclicense@nbtc.go.th  

การปฏิบัติตามประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข้องกับ Regulatory Sandbox  
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ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมสามารถใช้คลื่นความถ่ีได้เป็นระยะเวลา
คร้ังละ 180 วัน โดยการขอขยายระยะเวลาจะต้องดําเนินการยื่นคําขอล่วงหน้า
  ท้ังนี้ รวมแล้วต้องไม่เกิน 720 วัน และต้องไม่เกินอายุของ 

ขอขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีภายใน Sandbox แสดงในแผนภาพ

ผู้ประสานงาน Sandbox สํานักงาน กสทช

  

ขอขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีภายใน Sandbox

 อนุมติัคําขอ
ขยาย

ปรับปรุงรายชื่อผู้ได้รับอนุญาต
และรายละเอียดในระบบ

ใช ่

จัดทําความเห็นเบ้ืองต้น 

180 วัน 180 วัน

360 วัน 

ยื่นคําขอและเอกสารที่เก่ียวข้องได้ที่ :  
สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (คท.) สํานักงาน กสทช. 

เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม

เป็นระยะเวลา 360 วัน และ
จะต้องดําเนินการยื่นคําขอล่วงหน้า

อายุของ พื้นท่ี Sandbox  

 

แสดงในแผนภาพในรูปที่ 5 

สํานักงาน กสทช. 

Sandbox 

อนุมัติคําขอ
ขยาย? 

30 วนั 

ปรับปรุงรายชื่อผู้ได้รับอนุญาต 
และรายละเอียดในระบบ 

ไม ่

วัน 

720 วัน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400  
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ค่าธรรมเนียม 

 ผู้ที่ยื่นคําขออนุญาตใช้คลื่นความถ่ีเพื่อพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ Sandbox มีหน้าท่ีชําระค่าธรรมเนียม
ในการพิจารณาคําขอเป็นจํานวน 5,000 บาท ต่อหนึ่งคําขอโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มซ่ึงไม่สามารถเรียกคืนได้ 
 ทั้งน้ี หากได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ Sandbox แล้ว ผู้ได้รับอนุญาต
จะได้รับการยกเว้น ดังนี้  

• ค่าธรรมเนียมในการใช้คลื่นความถ่ีเพื่อพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
• ใบอนุญาต มี ใช้ ทําซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคมและใบอนุญาตต้ังซ่ึงสถานีวิทยุคมนาคมในพื้นที่ Sandbox 

รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง  
• การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง 

3. การดําเนินการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ Sandbox 

การนําเคร่ืองวิทยุคมนาคมเข้ามาในพื้นที่ Sandbox   

 การนําเครื่องวิทยุคมนาคมเข้ามาในพื้นท่ี Sandbox มีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังน้ี 

 ข้ันตอนที่ 1 ในการที่จะนําเครื่องวิทยุคมนาคมเข้ามาในพื้นที่ Sandbox ให้ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมดําเนินการ
แจ้งรายละเอียดและจํานวนของเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีต้องการนําเข้ามาในพื้นที่ Sandbox ให้ผู้ประสานงาน 
Sandbox ทราบล่วงหน้า ก่อนท่ีจะนําเคร่ืองวิทยุคมนาคมเข้ามาในพื้นท่ี Sandbox  

 ข้ันตอนที่ 2 ผู้ประสานงาน Sandbox จะดําเนินการบันทึกข้อมูลรายละเอียดและจํานวนของเคร่ืองวิทยุ
คมนาคมที่จะถูกนําเข้ามาใช้งานในพื้นท่ี Sandbox เพื่อใช้ประกอบการรายงานให้สํานักงาน 
กสทช. ทราบ ต่อไป 

 ข้ันตอนที่ 3 ให้ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมดําเนินการนาํเคร่ืองวิทยุคมนาคมเข้ามาในพื้นท่ี Sandbox  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 ข้ันตอนการนําเครื่องวิทยุคมนาคมเข้ามาในพื้นที่ Sandbox  

ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
นําเคร่ืองวิทยุคมนาคมเข้ามาในพื้นท่ี Sandbox 

ผู้ประสานงาน Sandbox 
บันทึกข้อมูล เพื่อรายงานให้สํานักงาน กสทช. ทราบต่อไป 

ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
แจ้งรายละเอียดและจาํนวนของเคร่ืองวิทยุคมนาคมท่ีจะนําเข้ามา 
ในพื้นท่ี Sandbox ให้ผู้ประสานงาน Sandbox ทราบล่วงหน้า 
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การตั้งสถานีวิทยุคมนาคม หรือย้ายที่ต้ังสถานีวิทยุคมนาคมใน Sandbox 

 การตั้งสถานีวิทยุคมนาคม หรือย้ายท่ีตั้งสถานีวิทยุคมนาคมใน Sandbox มีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 

 ข้ันตอนที่ 1 ให้ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมดําเนินการแจ้งตําแหน่งของสถานีวิทยุคมนาคมใน Sandbox  
ให้ผู้ประสานงาน Sandbox ให้ทราบล่วงหน้า ก่อนที่จะดําเนินการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม หรือ
ย้ายท่ีตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  

 ข้ันตอนที่ 2 ผู้ประสานงาน Sandbox จะดําเนินการบันทึกข้อมูลที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคมใน Sandbox 
เพื่อใช้ประกอบการรายงานให้สํานักงาน กสทช. ทราบ ต่อไป 

 ข้ันตอนที่ 3 ให้ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมดําเนินการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม หรือย้ายที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ใน Sandbox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ท่ี 7 ข้ันตอนการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม หรือย้ายที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมใน Sandbox 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
ตั้งสถานี หรือย้ายที่ต้ังสถานีวิทยุคมนาคมใน Sandbox 

ผู้ประสานงาน Sandbox 
บันทึกข้อมูล เพื่อรายงานให้สํานักงาน กสทช. ทราบต่อไป 

ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
แจ้งตําแหน่งของสถานีวิทยุคมนาคมที่จะตั้ง หรือย้าย 
ให้ผู้ประสานงาน Sandbox ทราบล่วงหน้า 

การใช้คลื่นความถ่ีภายในพ้ืนที่ Sandbox 

• การใช้คลื่นความถ่ีที่อนุญาตให้ใช้เพื่อพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมภายในพื้นที่ Sandbox 
เป็นการใช้คลื่นความถ่ีร่วมกัน (shared use) โดยไม่ได้รับสิทธิการคุ้มครองการรบกวน 

• หากการใช้งานคลื่นความถ่ีของผู้ได้รับอนุญาตก่อให้เกิดการรบกวนระดับรุนแรงต่อการใช้
งานคลื่นความถ่ีของผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีที่ได้รับสิทธิการคุ้มครองการรบกวนใน
บริเวณใดบริเวณหน่ึง ผู้ได้รับอนุญาตต้องระงับการใช้คล่ืนความถ่ีที่ก่อให้เกิดการรบกวน
ในบริเวณน้ันโดยทันที  หากการใช้งานคลื่นความถ่ีของผู้ได้รับอนุญาตก่อให้เกิดการ
รบกวนระดับรุนแรงต่อการใช้งานคลื่นความถ่ีของผู้ได้รับอนุญาตรายอ่ืนในพื้นท่ีก ากับ
ดูแลเป็นการเฉพาะ ให้ผู้ได้รับการรบกวนแจ้งต่อผู้ประสานงานพื้นท่ีกํากับดูแลเป็นการ
เฉพาะเพื่อจัดการแก้ไขการรบกวนดังกล่าว 
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การรายงานความคืบหน้าของการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมทุก 3 เดือน 

 ตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
ในพื้นท่ีกํากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) ได้กําหนดให้ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม และ 
ผู้ประสานงาน Sandbox มีหน้าที่ต้องรายงานความคืบหน้าของการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมทุก 3 เดือน  
โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 

 ข้ันตอนที่ 1 ให้ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมรายงานความคืบหน้าของการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม  
ให้ผู้ประสานงาน Sandbox ทราบทุก 3 เดือน 

 ข้ันตอนที่ 2 ให้ผู้ประสานงาน Sandbox ดําเนินการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ดังน้ี 

  (1) ความคืบหน้าของการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม ของผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ 
Sandbox  

  (2) สรุปจํานวนเคร่ืองวิทยุคมนาคม และตําแหน่งที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในพื้นที่ Sandbox 
ทั้งหมด โดยอ้างอิงข้อมูลจากการแจ้งขอนําเคร่ืองวิทยุคมนาคมเข้า ออก ตั้งสถานีและย้าย
ที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ของผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 

  (3) การรบกวนคลื่นความถ่ีท่ีเกิดข้ึน (ถ้ามี) 

 ข้ันตอนที่ 3 ให้ผู้ประสานงาน Sandbox รายงานข้อมูลความคืบหน้าและสถานะการดําเนินงานต่างๆ ในพื้นที่ 
Sandbox ให้สํานักงาน กสทช. ทราบทุก 3 เดือน โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

(1) ความคืบหน้าของการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมของผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม  

(2) จํานวนของเครื่องวิทยุคมนาคมและตําแหน่งท่ีตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในพื้นที่ Sandbox 

(3) การรบกวนคลื่นความถ่ีท่ีเกิดข้ึน 
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รูปที่ 9 ข้ันตอนการรายงานความคืบหน้าของการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมทุก 3 เดือน 

 

  

ผู้ประสานงาน Sandbox 
รายงานให้สํานักงาน กสทช. ทราบทุก 3 เดือน โดยมีรายละเอียด
อย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
 (1) จาํนวนของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและตําแหน่งที่ตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมในพื้นที่ Sandbox  
 (2) ความคืบหน้าของการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมของ
ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
 (3) การรบกวนคลื่นความถ่ีที่เกิดข้ึน 

ผู้ประสานงาน Sandbox 
รวบรวมข้อมูลความคืบหน้าและสถานะการดาํเนินงานตา่งๆ  
ของผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม  

ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
รายงานความคืบหน้าของการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
ให้ผู้ประสานงาน Sandbox ทราบทุก 3 เดือน 

สามารถนําส่งรายงานความคืบหน้าได้ท่ี :  
สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 (ปท.1) สํานักงาน กสทช. 
  อาคาร 2 ชั้น 2 สํานักงาน กสทช. เลขท่ี 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400  
  Email: tel_license1@nbtc.go.th  
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การนําเคร่ืองวิทยุคมนาคมออกจากพื้นที่ Sandbox ระหว่างการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 

 ในกรณีท่ีผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมมีความประสงค์จะนําเครื่องวิทยุคมนาคมออกจากพื้นที่ Sandbox 
ในระหว่างท่ีการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมยังไม่เสร็จสิ้น การนําเครื่องวิทยุคมนาคมออกจากพื้นที่ Sandbox  
ในลักษณะนี้จะมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 

 ข้ันตอนที่ 1 ให้ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมดําเนินการแจ้งรายละเอียดและจํานวนของเครื่องวิทยุคมนาคม
ที่ต้องการจะนําออกจากพื้นท่ี Sandbox ให้ผู้ประสานงาน Sandbox ทราบล่วงหน้า ก่อนที่จะ
นําเคร่ืองวิทยุคมนาคมออกจากพื้นที่ Sandbox  

 ข้ันตอนที่ 2 ผู้ประสานงาน Sandbox จะดําเนินการบันทึกข้อมูลรายละเอียดและจํานวนของเคร่ืองวิทยุ
คมนาคมที่จะถูกนําออกจากพื้นที่ Sandbox เพื่อใช้ประกอบการรายงานให้สํานักงาน กสทช. 
ทราบ ต่อไป 

 ข้ันตอนที่ 3 ให้ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมดําเนินการตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

  ● ถ้าเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ต้นแบบมีกฎระเบียบรองรับ ให้ดําเนินการขอรับใบอนุญาต
วิทยุคมนาคม รวมท้ังขอรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 
ตามที่กฎระเบียบน้ันได้กําหนดไว้  

  ● ถ้าเคร่ืองวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ต้นแบบไม่มีกฎระเบียบรองรับ หรือมีกฎระเบียบรองรับ 
แต่ไม่ต้องการจะใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ต้นแบบนั้นอีกต่อไป ให้ดําเนินการขอรับ
ใบอนุญาตมีซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม หรือขอรับใบอนุญาตนําออกซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม  
เพื่อนําเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ต้นแบบออกนอกประเทศไทย หรือดําเนินการทําลาย
เครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ต้นแบบ และส่งหลักฐานการทําลายเครื่องวิทยุคมนาคม 
ให้สํานักงาน กสทช.  

 ข้ันตอนที่ 4 เม่ือผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมได้ดําเนินการตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องเรียบแล้ว ให้ผู้พัฒนา
และทดสอบนวัตกรรม ดําเนินการนําเครื่องวิทยุคมนาคมออกจากพื้นท่ี Sandbox  
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รูปท่ี 8 ข้ันตอนการนําเครื่องวิทยุคมนาคมออกจากพื้นที่ Sandbox ระหว่างการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 

ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
นําเคร่ืองวิทยุคมนาคมออกจากพื้นที่ Sandbox 

ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
ดําเนินการขอรับใบอนุญาตมี หรือนําออกซ่ึงเครื่อง
วิทยุคมนาคม หรือทําลายเคร่ืองวิทยุคมนาคม
แล้วแต่กรณี  

ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
ขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งขอรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 

ผู้ประสานงาน Sandbox 
บันทึกข้อมูล เพื่อรายงานให้สํานักงาน กสทช. ทราบต่อไป 

ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
แจ้งรายละเอียดและจาํนวนของเคร่ืองวิทยุคมนาคมท่ีจะนําออก
จากพื้นที่ Sandbox ให้ผู้ประสานงาน Sandbox ทราบล่วงหน้า 

สามารถขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมได้ท่ี : 
สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (คท.) สํานักงาน กสทช. 
  อาคาร 2 ชั้น 1 สํานักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400  
  Email: rclicense@nbtc.go.th  
 

สามารถขอรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ได้ที่ : 
สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ทท.) สํานักงาน กสทช. 
  อาคาร 3 ชั้น 1 สํานักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400  
  Email: standard@nbtc.go.th 

เคร่ืองวิทยุคมนาคม  
มีกฎระเบียบรองรับ   

เคร่ืองวิทยุคมนาคมไม่มีกฎระเบียบรองรับ 
หรือไม่ต้องการใช้งานอีกต่อไป 



คู่มือ การปฏิบัติตามประกาศ กสทช

 
การสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่

 การสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี

 กรณีท่ี 1 ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม
คลื่นความถ่ี รวมเป็นระยะเวลา 720 วัน

 

  

 

กรณีท่ี 2 พื้นที่ Sandbox หมดอายุ หรือส้ินสภาพ ซ่ึงส่งผล
 

 

 เม่ือการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีในพื้นที่ 
สิ้นสุดลงตามไปด้วย โดยผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม

 ข้ันตอนท่ี 1 ให้ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมยุติการใช้คลื่นความถ่ี

 ข้ันตอนท่ี 2 ให้ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม
และจัดส่งรายงานสรุป
ให้สํานักงาน กสทช. 
อนุญาตสิ้นสุดลง 

 ข้ันตอนท่ี 3 ให้ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม
พื้นท่ี Sandbox  

 ข้ันตอนท่ี 4 เม่ือนําเคร่ืองวิทยุคมนาคมออกจาก
ดําเนินการตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

  ● ถ้าเคร่ืองวิทยุคมนาคม
วิทยุคมนาคม รวมทั้ง
ตามที่กฎระเบียบนั้นได้กําหนดไว้ 

360 

360 วัน
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การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 

การสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี สามารถเกิดข้ึนได้ 2 กรณี ดังนี้ 

ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาการใช้
วัน 

หมดอายุ หรือสิ้นสภาพ ซ่ึงส่งผลให้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสิ้นสุด

พ้ืนที่ Sandbox หมดอายุ หรือสิ้นสภาพ

ให้ใช้คลื่นความถ่ีในพื้นท่ี Sandbox สิ้นสุดลง จะส่งผลให้การพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม
ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมจะต้องดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมยุติการใช้คลื่นความถ่ีในทันที  

ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมดําเนินการแจ้งวันท่ีสิ้นสุดการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม
สรุปผลการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
. ภายในระยะเวลา 60 วัน โดยเร่ิมนับตั้งแต่วันที่การพัฒนา

พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ี Sandbox ดําเนินการนําเคร่ืองวิทยุคมนาคมออกจาก

เม่ือนําเคร่ืองวิทยุคมนาคมออกจากพื้นท่ี Sandbox แล้ว ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม
ตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

เครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ต้นแบบมีกฎระเบียบรองรับ ให้ดําเนินการ
รวมท้ังขอรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์

น้ันได้กําหนดไว้   

360 วัน 
180 วัน 180 วัน 

720 วัน360 วัน 

วัน 

ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาการใช้

 

สิ้นสุดลงเช่นเดียวกัน 

หมดอายุ หรือสิ้นสภาพ 

 

การพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม

การพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
ผลการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

โดยเร่ิมนับตั้งแต่วันท่ีการพัฒนาเสร็จสิ้นหรือการ

นําเคร่ืองวิทยุคมนาคมออกจาก

พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมจะต้อง

รองรับ ให้ดําเนินการขอรับใบอนุญาต
เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 

วัน 
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  ● ถ้าเคร่ืองวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ต้นแบบไม่มีกฎระเบียบรองรับ หรือมีกฎระเบียบรองรับ 
แต่ไม่ต้องการจะใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ต้นแบบนั้นอีกต่อไป ให้ดําเนินการขอรับ
ใบอนุญาตมีซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม หรือขอรับใบอนุญาตนําออกซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม  
เพื่อนําเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ต้นแบบออกนอกประเทศไทย หรือดําเนินการทําลาย
เครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ต้นแบบ และส่งหลักฐานการทําลายเครื่องวิทยุคมนาคม 
ให้สํานักงาน กสทช. ภายในระยะเวลา 90 วัน โดยเร่ิมนับตั้งแต่วันท่ีการพัฒนาเสร็จสิ้นหรือ
การอนุญาตสิ้นสุดลง 

 

 

 

 

 

 

 

..  
      

  

 

 

 

 

รูปที่ 10 ข้ันตอนการดําเนินการเม่ือสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี  

ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
ดําเนินการขอรับใบอนุญาตมี หรือนําออกซ่ึงเครื่อง
วิทยุคมนาคม หรือทําลายเคร่ืองวิทยุคมนาคม
แล้วแต่กรณี ภายใน 90 วัน 

ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
ขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เก่ียวข้องภายใน 
90 วัน รวมท้ังขอรับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 

ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
แจ้งวันที่สิ้นสุด และจัดส่งรายงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้
สํานักงาน กสทช. ภายในระยะเวลา 60 วัน 

ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
ยุติการใช้คลื่นความถ่ี 

สามารถจัดส่งรายงานและขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมได้ที่ : 
สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (คท.) สํานักงาน กสทช. 
  อาคาร 2 ชั้น 1 สํานักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400  
  Email: rclicense@nbtc.go.th  
 

สามารถขอรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ได้ที่ : 
สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ทท.) สํานักงาน กสทช. 
  อาคาร 3 ชั้น 1 สํานักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400  
  Email: standard@nbtc.go.th 
 

เคร่ืองวิทยุคมนาคม  
มีกฎระเบียบรองรับ   

เคร่ืองวิทยุคมนาคมไม่มีกฎระเบียบรองรับ 
หรือไม่ต้องการใช้งานอีกต่อไป 
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 การนําเคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ใช้ในการทดลองหรือทดสอบตามประกาศที่เกี่ยวข้อง เข้ามาในพ้ืนที่ 
Sandbox 

 การนําเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในการทดลองหรือทดสอบตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อการทดลองทดสอบเป็นการชั่วคราวในกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม เข้ามาใน
พื้นที่ Sandbox จําเป็นต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อการ
พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีกํากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

 ข้ันตอนท่ี 1 ให้ผู้ที่ประสงค์จะย้ายเคร่ืองวิทยุคมนาคมท่ีใช้ในการทดลองหรือทดสอบ เข้ามาในพื้นที่ Sandbox 
ขออนุญาตใช้คลื่นความถ่ี ตามข้ันตอนการยื่นคําขอใช้ความถ่ีเพื่อพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 

  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเดิมจะสิ้นสุดลงก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม จะต้องดําเนินการให้ได้รับใบอนุญาตให้มีซ่ึงเคร่ือง
วิทยุคมนาคม ก่อนที่การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเดิมจะส้ินสุดลง 

 ข้ันตอนที่ 2 หลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมแล้ว ให้ดําเนินการ 
ตามข้ันตอนการนําเคร่ืองวิทยุคมนาคมเข้ามาในพื้นท่ี Sandbox  

ผู้ใช้คลื่นความถี่ตามประกาศ 
กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การ

อนุญาตใหใ้ช้คลื่นความถี่เพ่ือการ
ทดลองทดสอบเป็นการชั่วคราวใน
กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการ

โทรคมนาคม 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ผู้ใช้คลื่นความถี่ตามประกาศ 
กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การ

อนุญาตใหใ้ช้คลื่นความถี่เพ่ือการ
พัฒนาและทดสอบนวตักรรมใน
พ้ืนท่ีกํากับดูแลเป็นการเฉพาะ 

(Regulatory Sandbox) 

  

 

รูปที่ 10 ข้ันตอนการนําเคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ใช้ในการทดลองหรือทดสอบเข้ามาในพื้นท่ี Sandbox

2 ดําเนินการตามขั้นตอนการนําเคร่ืองวิทยุคมนาคม
เข้ามาในพ้ืนท่ี Sandbox 

1 ขออนุญาตใช้คลื่นความถี่เพ่ือพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพ้ืนท่ี Sandbox 

ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
เพ่ือพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 

ต้องได้รับ
ใบอนุญาตมี 

สิ้นสุดการใช้คลื่นความถ่ีเดิม 

กรณีท่ีระยะเวลาการอนุญาตเดิมจะสิ้นสุดลงก่อนท่ีจะได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใน Sandbox 
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ภาคผนวก ก  
รายการเอกสารและแบบคําขอประกอบการขอตั้ง Sandbox 

 

� เอกสารแสดงสิทธิในการบริหารจัดการพื้นท่ีที่ประสงค์จะให้เป็นพื้นท่ีกํากับดูแล : เอกสารแนบ 1. 
� แผนผังของพื้นที่ ซ่ึงแสดงพิกัดที่ตั้ง ขนาด และบริเวณโดยรอบ   : เอกสารแนบ 2  
� รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการประยุกต์ใช้งานหรือนวัตกรรมเป้าหมายในพื้นที่ 

และเทคโนโลยีที่จะพัฒนา (ถ้ามี) 
: เอกสารแนบ 3 

� รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับคลื่นความถ่ีท่ีประสงค์จะให้มีการพัฒนาและการ
ทดสอบนวัตกรรม (ถ้ามี) 

: เอกสารแนบ 4 

� แผนการดําเนินงานในการเป็นผู้ประสานงานพื้นที่  : เอกสารแนบ 5 
� แผนการดําเนินงานส่งเสริมการพัฒนาและการทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ี  : เอกสารแนบ 6 
� เงื่อนไขที่กําหนดให้ผู้ขอรับอนุญาตเข้าใช้พื้นที่  : เอกสารแนบ 7 
� รายละเอียดการวิเคราะห์การรบกวนของผู้ใช้คลื่นความถ่ีท่ีอาจได้รับผลกระทบ : เอกสารแนบ 8 
� หนังสือให้ความยินยอมในการปฏิบัติตามประกาศ Regulatory Sandbox : เอกสารแนบ 9 
� เอกสารแสดงการถูกกําหนดให้เป็นพื้นท่ีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่

สถาบันอุดมศึกษา พื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เป็นพื้นท่ีเพื่อการพัฒนา
และการทดสอบนวัตกรรม พื้นที่นิคมอุตสหกรรม หรือพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์  
 

: เอกสารแนบ 10 

 

 



 

24 

 

แบบคําขอรับ 
เป็นผู้ประสานงานการใช้คลื่นความถี่เพ่ือการพัฒนา 

และทดสอบนวัตกรรม ในพ้ืนที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ 
(Regulatory Sandbox) 

หมายเลขเอกสาร 

หน้า 1 จาก 4 

เลขรับที่ ................ 
 
� ขอพิจารณาแนวทางการอนุญาตใหม่ 
� ขอปรับปรุงแนวทางการอนุญาต 
 
1. พื้นที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ 

 

 1.1 ชื่อพื้นที่ประสานงาน 
 

ชื่อพื้นท่ีประสานงานภาษาไทย                  Sandbox มหาวิทยาลัยภูมิภาค C  
 

ชื่อพื้นท่ีประสานงานภาษาอังกฤษ               Regional University C Sandbox  
 1.2 ผู้ประสานงานการใช้คลื่นความถ่ีเพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม ในพื้นที่กับดูแลเป็นการเฉพาะ 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยภูมิภาค C 

ที่อยู่: เลขท่ี: 7 ตรอก/ซอย:  ถนน: พหลโยธิน 

เขต/อําเภอ: บางซื่อ แขวง/ตําบล: บางซ่ือ 

จังหวัด: กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์: 10800 

เบอร์โทรศัพท์: 02-6707777 โทรสาร: 02-6707779 

Email: sandbox@regionc.ac.th   

 1.3 ลักษณะของพื้นที่เพื่อการพัฒนาและการทดสอบนวัตกรรม ในพื้นท่ีกับดูแลเป็นการเฉพาะ 
� เป็นพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
� เป็นพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่มีการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาใน

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารหรือสาขาที่เก่ียวข้อง และสาขาอ่ืนที่สนับสนุนการพัฒนาและ
ทดสอบนวัตกรรมอย่างเชื่อมโยงกันในลักษณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary)  

� เป็นพื้นท่ีที่หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจส่งเสริมการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม หรือส่งเสริม 
Vertical Industries กําหนดให้เป็นพื้นที่เพื่อการพัฒนาและทดสอบ 

� เป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
� เป็นพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ – ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ 

 

2. วัตถุประสงค์และการประยุกต์ใช้งาน 

 2.1 วัตถุประสงค์และเหตุผลความจําเป็นของการข้อให้มีการใช้พื้นที่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 

�  การวิจัยและพัฒนา การทดลอง หรือการทดสอบการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ 
�  การทดสอบการรบกวน หรือ การร่วมใช้คลื่นความถ่ีระหว่างเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน  
�  การทดสอบระบบโครงข่ายก่อนการใช้งานเชิงพาณิชย ์
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แบบคําขอรับ 
เป็นผู้ประสานงานการใช้คลื่นความถี่เพ่ือการพัฒนา 

และทดสอบนวัตกรรม ในพ้ืนที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ 
(Regulatory Sandbox) 

หมายเลขเอกสาร 

หน้า 2 จาก 4 

เลขรับที่ ................ 
 
 

2.1 การประยุกต์ใช้งาน และเทคโนโลยีที่ประสงค์จะให้มีการพัฒนาและการทดสอบนวัตกรรม 

การประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยีที่นํามาพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 

การสื่อสารบอร์ดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง 5G IMT 

รถยนต์ที่มีระบบอัตโนมัติในการขับขี่ IMT 

ผ่าตัดทางไกล IMT, เทคโนโลยีอ่ืนที่อยู่ระหว่างการวิจัย 

ระบบส่ือสารบรเิวณกว้างกําลังส่งตํ่า LoRaWAN, เทคโนโลยีอ่ืนที่อยู่ระหว่างการวิจัย 

หมายเหตุ กรณีมีรายละเอียดเพ่ิมเติมให้จัดทําเป็นเอกสารแนบ. 

 2.2 คล่ืนความถ่ีท่ีประสงค์จะให้มีการพัฒนาและการทดสอบนวัตกรรม  

ความถี่เริ่มต้น ความถี่สิ้นสุด 
ระบหุน่วย 

(เช่น kHz, MHz, GHz….)  
915 925 MHz 
2400 2500 MHz 

3300 3400 MHz 
4400 4900 MHz 
24.25 27.5 GHz 

หมายเหตุ กรณีมีความประสงค์จะระบุคลื่นความถี่ท่ีจะให้มกีารพัฒนาและการทดสอบนวัตกรรมเพ่ิมเติมใหจ้ัดทําเป็นเอกสารแนบ. 

 

 2.3 ระยะเวลาที่ประสงค์ขอรับเป็นพื้นที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ    5     ปี (สูงสุดไม่เกิน 5 ปี) 

  กรณีที่พ้ืนที่ตารางไม่เพียงพอที่จะ
ระบุคล่ืนความถี่ที่จะให้มีการพัฒนา

ทั้งหมด 
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แบบคําขอรับ 
เป็นผู้ประสานงานการใช้คลื่นความถี่เพ่ือการพัฒนา 

และทดสอบนวัตกรรม ในพ้ืนที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ 
(Regulatory Sandbox) 

หมายเลขเอกสาร 

หน้า 3 จาก 4 

เลขรับที่ ................ 
 

 2.4 ผู้ใช้งานความถ่ีท่ีได้รับผลกระทบ และรายงานการวิเคราะห์การรบกวน 

ผู้ได้รับผลกระทบ การใช้งานที่ได้รบัผลกระทบ ความถี่ที่ใช้ 

บริษทั ABC ระบบโทรศัพท์เคล่ือนที่ 890-940 MHz 

บริษทั DEF ระบบอาณัติสัญญาณ 2480-2495 MHz 

บริษทั HJK ระบบรับสัญญาณดาวเทียม  3400-4200 MHz 

   
 

3. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและรายละเอียดการติดต่อ 
 3.1 ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการ 

ชื่อ ศาสตราจารย์ ปองศักดิ์ หวังดี    ตําแหน่ง อธิการบดี   
หมายเลขโทรศัพท์ 081-1111111   Email  dean@regionc.ac.th    
ชื่อ รศ.ดร. สมชาย เที่ยงธรรม    ตําแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย  
หมายเลขโทรศัพท์ 082-2222222   Email  research@regionc.ac.th 

  
 3.2 ผู้ติดต่อประสานงานในกรณีเร่งด่วน 

ชื่อ นายสื่อสาร ว่องไว    ตําแหน่ง Senior Engineer             
หมายเลขโทรศัพท์ 088-8888888   Email  suesarn@ regionc.ac.th  
ชื่อ นายติดต่อ ฉุกเฉิน    ตําแหน่ง Assistance Engineer   
หมายเลขโทรศัพท์ 089-9999999   Email  tidtor@ regionc.ac.th  
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แบบคําขอรับ 
เป็นผู้ประสานงานการใช้คลื่นความถี่เพ่ือการพัฒนา 

และทดสอบนวัตกรรม ในพ้ืนที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ 
(Regulatory Sandbox) 

หมายเลขเอกสาร 

หน้า 4 จาก 4 

เลขรับที่ ................ 
 

 3.3 คํารับรองของผู้ขอรับเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ 
1) ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท้ังหมดและเอกสารประกอบในคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการและจะ

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ความถ่ีวิทยุ และเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว
ทุกประการ 

2) หากการใช้งานคลื่นความถ่ีของผู้ได้รับอนุญาตก่อให้เกิดการรบกวนระดับรุนแรงต่อการใช้งานคลื่น
ความถ่ีของผู้ได้รับอนุญาตรายอ่ืนในพื้นที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ หรือ ผู้ใช้งานทั่วไปนอกพื้นที่กํากับดูแลเป็นการ
เฉพาะ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะเป็นผู้ประสานงานเพื่อแก้ไขการรบกวนดังกล่าว 
 
 

ลงชื่อ ........... ปองศักด์ิ หวังดี ................... 

ตําแหน่ง ..............อธิการบดี................. 

ผู้มีอํานาจลงนาม 

วันที่ .............7/01/2563.............. 
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ภาคผนวก ข 

รายการเอกสารประกอบการขอใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือทดสอบและพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่ Sandbox 

 

� หนังสือยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่จากผู้ประสานงานพื้นที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ : เอกสารแนบ 1  . 
� ความเห็นเบื้องต้นของผู้ประสานงานพื้นที่ Sandbox เก่ียวกับความสอดคล้องของ

คําขอรับอนุญาตกับแนวทางการอนุญาต 
: เอกสารแนบ 2    

� รายละเอียดของโครงการ : เอกสารแนบ 3   . 
� รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเป้าหมายท่ีจะพัฒนาและทดสอบ 

(ถ้ามี) 
: เอกสารแนบ - 

� รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับคลื่นความถ่ีที่ประสงค์ใช้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม  
(ถ้ามี) 

: เอกสารแนบ - 

� รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับผลลัพธ์หรือการประยุกต์ใช้งานท่ีคาดหมายหลังจากการ
พัฒนาและการทดสอบนวัตกรรมเสร็จสิ้น (ถ้ามี) 

: เอกสารแนบ - 

� รายละเอียดการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล (ถ้ามี) * : เอกสารแนบ 4   . 
� ระยะเวลาดําเนินการและแผนการดําเนินการ : เอกสารแนบ 5   . 
� เอกสารหลักฐานการแสดงคุณลักษณะทางเทคนิค (Catalogue)  หรือข้อกําหนดทาง

วิชาการ (Technical Specification) ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ (ถ้ามี) 
: เอกสารแนบ 6   . 

� แผนผังโครงข่ายและอุปกรณ์ : เอกสารแนบ 7   . 
� ตําแหน่งติดต้ังใช้งานของอุปกรณ์และโครงข่ายในพื้นที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ : เอกสารแนบ 8   . 
� รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรที่ดําเนินการทดสอบ และการประเมินความเสี่ยง

และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากใช้คลื่นความถ่ีเพื่อการทดสอบ (ถ้ามี) ** 
: เอกสารแนบ 9   . 

� กลุ่มผู้ใช้งานหรือผู้รับการทดสอบแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน (ถ้ามี) *** : เอกสารแนบ -   . 
 

 

 

หมายเหตุ 

* ในกรณีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ต้องนําส่งรายละเอียดการได้รับการสนับสนุนจากรฐับาลด้วย  

** ในกรณีมีวัตถุประสงค์เพื่อการทดสอบการรบกวน ต้องนําส่งข้อมูล รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรที่จะ
ดําเนินการทดสอบ และต้องประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากใช้คลื่นความถ่ีเพื่อการทดสอบด้วย 

*** ในกรณีมีวัตถุประสงค์เพื่อการทดสอบระบบโครงข่ายก่อนการใช้งานเชิงพาณิชย์ ต้องนําส่งข้อมูลการกําหนด
กลุ่มผู้ใช้งานหรือผู้รับการทดสอบแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนด้วย 
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แบบคําขอรับ 
เป็นผู้ขออนุญาตใช้คลื่นความถี่เพ่ือการพัฒนา 

และทดสอบนวัตกรรม ในพ้ืนที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ 
(Regulatory Sandbox) 

หมายเลขเอกสาร 

หน้า 1 จาก 3 

เลขรับที่ ................ 
 

� ขออนุญาตใช้คลื่นความถ่ีใหม่     � ขอขยายระยะเวลาใช้คลืน่ความถ่ี 
1. ข้อมูลผู้ขอใช้คลื่นความถี่ 

 

 1.1 ชื่อหน่วยงานหรือนิติบุคคล 
 

ชื่อหน่วยงานหรือนิติบุคคลภาษาไทย  บริษัท สายลม อินโนเวชัน่ จํากัด    
 

  ชื่อหน่วยงานหรือนิติบุคคลภาษาอังกฤษ  Sailom Innovation Ltd.     

 1.2 ผู้ขออนุญาตใช้คลื่นความถ่ีเพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม ในพื้นที่กับดูแลเป็นการเฉพาะ 

หน่วยงาน: บริษัท สายลม อินโนเวชั่น จํากัด  

ที่อยู่: 

เลขท่ี: 87 ตรอก/ซอย: พหลโยธิน 8 ถนน: พหลโยธิน 

แขวง/ตําบล: สามเสนใน เขต/อําเภอ: พญาไท 

จังหวัด: กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์: 10400 

เบอร์โทรศัพท์: 0 2670 8888 โทรสาร: 0 2670 8889 

Email: info@sailominnovation.com 

 1.3 พี้นท่ีกํากับดูแลเป็นการเฉพาะท่ีต้องการใช้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
 

  ชื่อพื้นท่ีกํากับดูแลเป็นการเฉพาะภาษาไทย  Sandbox มหาวิทยาลัยภมูิภาค C    
 

  ชื่อพื้นท่ีกํากับดูแลเป็นการเฉพาะภาษาอังกฤษ Regional University C Sandbox   

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 วัตถุประสงค์และเหตุผลความจําเป็นของการข้อให้มีการใช้พื้นที่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 

�  การวิจัยและพัฒนา การทดลอง หรือการทดสอบการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ 
�  การทดสอบการรบกวน หรือ การร่วมใช้คลื่นความถ่ีระหว่างเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกัน  
�  การทดสอบระบบโครงข่ายก่อนการใช้งานเชิงพาณิชย ์

 2.2 เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเป้าหมายท่ีมีความประสงค์จะพัฒนาและทดสอบ 

การประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยีที่คาดว่าจะพัฒนา 
หรือนํามาทดสอบนวัตกรรม 

ระบบสื่อสารไร้สายเพื่อเชือ่มต่อระบบวัดคา่
คุณภาพอากาศแบบปัจจบุัน 

ระบบสื่อสารไร้สายท่ีพัฒนาขึ้นเอง,  
ระบบ 4G/5G, LoRaWAN 

ระบบติดตามตําแหนง่ยานยนต ์                      5G 
หมายเหตุ กรณีมีรายละเอียดเพ่ิมเติมให้จัดทําเป็นเอกสารแนบ.  

เช่น แนบสาระสําคัญ 

โดยละเอียดของโครงการ 
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แบบคําขอรับ 
เป็นผู้ขออนุญาตใช้คลื่นความถี่เพ่ือการพัฒนา 

และทดสอบนวัตกรรม ในพ้ืนที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ 
(Regulatory Sandbox) 

หมายเลขเอกสาร 

หน้า 2 จาก 3 

เลขรับที่ ................ 
 

 2.3 คลื่นความถ่ีที่ประสงค์ใช้พัฒนาและการทดสอบนวัตกรรม 

ความถี่เร่ิมต้น ความถี่สิ้นสุด 
ระบหุน่วย 

(เช่น kHz, MHz, GHz….)  
915 925 MHz 

3300 3400 MHz 
5850 5925 MHz 

   
   

หมายเหต ุกรณีมีความประสงค์จะระบุคลื่นความถี่ท่ีใช้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมเพ่ิมเติมให้จัดทําเป็นเอกสารแนบ. 

 2.4 ผลลัพธ์หรือการประยุกต์ใช้งานท่ีคาดหมายหลังจากการพัฒนาและการทดสอบ นวัตกรรมเสร็จสิ้น 
1. ระบบสื่อสารไร้สายเพ่ือเชื่อมต่อระบบวัดค่าคุณภาพอากาศแบบปัจจุบัน    

2.  ระบบติดตามตําแหน่งยานยนต์        
              
               
               

หมายเหต ุกรณีมีรายละเอียดเพ่ิมเติมให้จัดทําเป็นเอกสารแนบ. 

.  

3. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและรายละเอียดการติดต่อ 
 3.1 ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการ 

ชื่อ นายหัวหน้า โครงการ    ตําแหน่ง Project Manager   
หมายเลขโทรศัพท์ 083-3333333    Email PM@GreenRedBlue.go.th   
 

ชื่อ นายรอง  โครงการ    ตําแหน่ง Assistance Project Manager  
หมายเลขโทรศัพท์ 084-4444444   Email  APM@GreenRedBlue.go.th  

 3.2 ผู้ติดต่อประสานงานในกรณีเร่งด่วน 
ชื่อ นายประสาน ตัวหลัก    ตําแหน่ง Senior Engineer    
เบอร์โทรศัพท์  085-5555555   Email  prasarn @GreenRedBlue.go.th  
 

ชื่อ นายสนทนา เร่งด่วน    ตําแหน่ง Assistance Engineer   
เบอร์โทรศัพท์  086-666666   Email  sonthana@GreenRedBlue.go.th  
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แบบคําขอรับ 
เป็นผู้ขออนุญาตใช้คลื่นความถี่เพ่ือการพัฒนา 

และทดสอบนวัตกรรม ในพ้ืนที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ 
(Regulatory Sandbox) 

หมายเลขเอกสาร 

หน้า 3 จาก 3 

เลขรับที่ ................ 
 

4. คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต 
1) ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท้ังหมดและเอกสารประกอบในคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการและจะ

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ความถ่ีวิทยุ และเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว
ทุกประการ 

2) หากการการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมดังกล่าวส่งผลการรบกวนกับโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี
อยู่เดิม ข้าพเจ้ายินยอมท่ีจะแก้ไขโดยทันที และหากยังปรากฏว่ายังมีการรบกวนอยู่ ข้าพเจ้ายินยอมยุติการพัฒนา
และทดสอบนวัตกรรมจนกว่าจะสามารถแก้ไขการรบกวนดังกล่าวได้  

3) ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี
เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) ทั้งหมดแล้ว และ
ยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
 
 

ลงชื่อ ..............นายนวัตกรรม นําโชค..................... 

ตําแหน่ง ............ประธานกรรมการบริหาร............. 

ผู้มีอํานาจลงนาม 

วันที่ ..................22/02/2563.................. 

 

 

 


