สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรคลืน่ ความถี่เพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ....
ระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
และการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ประเด็น
๑. สาระสําคัญและ
คําจํากัดความทั่วไป

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เสนอให้เพิ่มชื่อของประกาศว่าเป็นกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุ
เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
คมนาคม เพื่อไม่ให้สับสนกับประกาศของกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
บริษัท กสท โทรคมนาคม
เสนอให้ระบุปี พ.ศ. ที่อ้างถึงประกาศฉบับเดิมด้วยเพื่อความชัดเจน
จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น เสนอให้ระบุว่าเป็นประกาศสําหรับกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุ
ไฮเวย์ จํากัด
คมนาคม
คํานิยามเพิ่มเติม ได้แก่ บริษัท ไทยคม จํากัด
ขอเสนอให้สํานักงาน กสทช. ปรับเปลี่ยนคํานิยามในร่างประกาศฯ ดังนี้
“ผู้ได้รับอนุญาต”
(มหาชน)
"การทดลอง" หมายความว่า กิจกรรมหรือการกระทําที่มีวัตถุประสงค์หลัก
“ใบอนุญาต”
เพื่อทดลองอุปกรณ์ โครงข่ายหรือระบบโทรคมนาคม โดยมุ่งหวังว่าความรู้
“ผู้รับใบอนุญาต”
ที่ ไ ด้ จ ากการทดลองจะเป็ น ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นา การใช้ หรื อ การ
ให้ บ ริ ก ารสํ า หรั บ คลื่ น ความถี่ ใ นกิ จ การโทรคมนาคมหรื อ กิ จ การวิ ท ยุ
คมนาคมและให้หมายความรวมถึงการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
หรือวิศวกรรมด้วย

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
เพิ่มชื่อของประกาศว่าเป็นการทดลองหรือ
การทดสอบในกิจการวิทยุคมนาคมและ
กิจการโทรคมนาคมเพื่อให้มคี วามชัดเจน
ตามที่เสนอ

(๑) เพิ่มเติมข้อความ “การทดลองหรือ
การทดสอบที่เป็นการดําเนินการสาธิตเพื่อ
ใช้สําหรับการแสดงเป็นตัวอย่างเพื่อ
ประกอบการประกวดราคา หรือการแสดง
เป็นตัวอย่างในงานแสดง ทั้งในลักษณะ
การต่อเครื่องวิทยุคมนาคมเข้ากับอุปกรณ์
สายอากาศเทียม (Dummy Load) หรือ
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการทดลองที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจรับหรือตรวจสอบ ระบบสายอากาศ (Antenna System) ที่
ประสิทธิภาพอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบ โครงข่ายโทรคมนาคมที่ได้รับ มีการแพร่กระจายคลื่น ไม่อยู่ภายใต้
ข้อบังคับตามประกาศฉบับนี้” เพื่อให้มี
อนุญาตให้ใช้งานภายใต้เงื่อนไขการอนุญาตของผู้ที่ได้รับอนุญาต
ความชัดเจนยิ่งขึ้น
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น เสนอให้ตัดคํานิยาม “ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตให้ (๒) ยืนยันให้มนี ิยาม “ผู้รับใบอนุญาต”
ตามเดิม
ไฮเวย์ จํากัด
ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราวออก
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หลักเกณฑ์การจัดสรร
และอนุญาต

บริษัท ทรู มูฟ เอช
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
จํากัด

ขอเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรและอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่เพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราว โดยปรับปรุง
ข้อความในข้อ ๔.๑ ของร่างประกาศฯ เป็น “ต้องมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
การทดลองหรือการทดสอบการใช้คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุ หรือ
ตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด
โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกําไรหรือประโยชน์อื่นใดทาง
การค้า”
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ข้อแก้ไขข้อความในข้อ ๔ ดังนี้
ไฮเวย์ จํากัด
“๔.๑ ต้องมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือ
การทดสอบถูกต้องตามแผนความถี่วิทยุ ตารางกําหนดคลื่นความถี่
แห่งชาติ หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด
๔.๒ ต้องไม่มีวัตถุประสงค์อันขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือ
นโยบายแห่งรัฐ
๔.๓ การทดลองหรือการทดสอบต้องเป็นระบบโครงข่าย หรืออุปกรณ์
โทรคมนาคมทีใ่ ช้เทคโนโลยีใหม่ หรือใช้คลืน่ ความถี่ใหม่ หรือมีมาตรฐาน
โทรคมนาคมใหม่ หรือเป็นการใช้งานใหม่ในราชอาณาจักรไทย
๔.๔ ผู้ยื่นขอทําการทดลองหรือการทดสอบต้องมีความพร้อมทั้งทาง
เทคนิคและบุคลากรในการทดสอบ
๔.๕ การทดลองหรือการทดสอบต้องดําเนินการตามหลักวิชาการ
รวมทั้งมีการตรวจสอบและประเมินผล
๔.๖ การทดลองหรือการทดสอบต้องการกําหนดระยะเวลาการ
ดําเนินการและจํากัดพื้นทีใ่ นการใช้คลื่นความถี่อย่างชัดเจน
๔.๗ การทดลองหรือการทดสอบต้องไม่มีการนําไปใช้ในการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมให้บริการต่อสาธารณะหรือบุคคลอื่นทั่วไป
๔.๘ การทดลองหรือการทดสอบต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอันเกิน
สมควรต่อโครงข่ายหรือสถานีวิทยุคมนาคมอื่น เว้นแต่เป็นกรณีการ
ทดลองหรือการทดสอบการรบกวน”

ปรั บ แก้ ถ้ อ ยคํ า ในหลั ก เกณฑ์ ใ ห้ มี ค วาม
ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้
“๔.๑ ต้องมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการ
ทดลองหรือการทดสอบการใช้คลื่นความถี่
ตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
หรือตามแผนความถี่วิทยุ หรือตาม
ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ
๔.๒ การทดลองหรือการทดสอบต้องมี
ระยะเวลาการดําเนินการชั่วคราวและ
จํากัดการใช้คลื่นความถี่โดยต้องไม่
ให้บริการต่อสาธารณะหรือบุคคลอื่นทั่วไป
ในลักษณะที่เป็นการประกอบกิจการในเชิง
พาณิชย์
๔.๓ การทดลองหรือการทดสอบต้องเป็น
อุปกรณ์ โครงข่าย หรือระบบที่ใช้
เทคโนโลยีใหม่ หรือคลื่นความถี่ใหม่ หรือ
มีมาตรฐานโทรคมนาคมใหม่ หรือเป็นการ
ใช้งานใหม่ในราชอาณาจักรไทย
๔.๖ การทดลองหรือการทดสอบต้องไม่มี
วัตถุประสงค์อันขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายหรือนโยบายแห่งรัฐ”
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ประเภทการทดลอง
หรือ การทดสอบ

บริษัท ทรู มูฟ เอช
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
จํากัด

ขอเสนอปรับปรุงข้อความในข้อ ๕ วรรคท้ายของร่างประกาศฯ เป็น
“ทั้งนี้ กรณีผู้ทําการทดลองหรือการทดสอบตามข้อ ๕.๑ ต้องเป็นผู้ได้รับ
อนุญาต และกรณีผู้ทําการทดลองหรือการทดสอบตามข้อ ๕.๒ และ ๕.๓
ต้องเป็นผู้รับใบอนุญาต”

แก้ไขประเภทของการทดลองหรือการ
ทดสอบ โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท ตาม
ลักษณะของการทดลองหรือการทดสอบ
ดังนี้
บริษัท ไทยคม จํากัด
ขอเสนอให้สํานักงาน กสทช. ปรับเปลี่ยนร่างประกาศฯ ในข้อ ๕ โดยแบ่ง ๕.๑ การทดลองหรือการทดสอบใน
ลักษณะการทดลองหรือทดสอบตามลักษณะและประเภทกิจการ เป็นสาม ห้องปฏิบัติการโทรคมนาคมทีม่ ีระบบ
(มหาชน)
ป้องกันการแพร่กระจายของคลื่นความถี่
ประเภท ดังนี้
หรือในพื้นที่ทปี่ ราศจากการรบกวน
ข้อ ๕ "การทดลอง" หรือ "การทดสอบ" แบ่งเป็นสามประภทคือ
๕.๒ การทดลองในกิจการวิทยุคมนาคม
๕.๑ การทดลองหรือการทดสอบในห้องปฏิบัติการโทรคมนาคมทีม่ ี
๕.๓ การทดลองหรือการทดสอบใน
ระบบป้องกันการแพร่กระจายของคลื่นความถี่ หรือการทดลองหรือการ กิจการโทรคมนาคม
ทดสอบในพื้นที่ที่ปราศจากการรบกวน
ทั้งนี้ กรณีข้อ ๕.๑ และ ข้อ ๕.๒ (คลื่น
๕.๒ การทดลองหรือการทดสอบสําหรับกิจการวิทยุคมนาคม
ความถี่เดิมในกิจการ/บริการเดิม) ต้อง
๕.๓ การทดลองหรือการทดสอบสําหรับกิจการโทรคมนาคม
ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ส่วนกรณีข้อ
ทั้งนี้ การใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบตามข้อ ๕.๒ และ ๕.๒ (คลื่นความถี่เดิมในกิจการ/บริการ
ข้อ ๕.๓ ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ใหม่ หรือคลื่นความถี่ใหม่) และข้อ ๕.๓
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น (๑) ขอแก้ไขข้อความ ข้อ ๕ ดังนี้
ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ไฮเวย์ จํากัด
ข้อ ๕ การทดลองหรือการทดสอบ สามารถแบ่งลักษณะการ
ดําเนินการได้เป็นสองประเภท คือ
๕.๑ การทดลองหรือการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่มีระบบ
ป้องกันการแพร่กระจายของคลื่นความถี่ หรือติดตั้งอุปกรณ์ในการควบคุม
การแพร่กระจายของคลื่นความถี่
๕.๒ การทดลองหรือการทดสอบที่มีการแพร่กระจายคลื่น
(๒) ขอตัดข้อความข้อ ๕ วรรคสอง ออก
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๒. ขอบเขตการอนุญาต บริษัท ทรู มูฟ เอช
ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อ
ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
การทดลองหรือการ
จํากัด
ทดสอบเป็นการชั่วคราว

สามารถดําเนินการได้
ทั้งในกิจการ
โทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุคมนาคม

การปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อ
การทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวในครั้งนี้ ควรเพิ่มขอบเขตการ
อนุญาตฯ ให้ครอบคลุมและลดข้อจํากัดในการทดลองหรือการทดสอบ
เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่มีความหลอมรวมด้วย เช่น การนําช่องความถี่
โทรทัศน์ที่ไม่ได้ใช้งานในบางพื้นที่ (TV White Space) มาทดลอง
ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง หรือการนําคลื่นความถี่ในกิจการ
โทรคมนาคมมาใช้ทดลองให้บริการโทรทัศน์ เป็นต้น
เห็นด้วย

เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ของการทดลองหรือ
การทดสอบว่าต้องเป็นไปตาม “ข้อบังคับ
วิทยุระหว่างประเทศ” เพื่อเป็นการลด
ข้อจํากัดในการทดลองหรือการทดสอบ
ตามที่เสนอ

เห็นด้วย

ยืนยันตามเดิม

บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จํากัด
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ขอบเขตการอนุญาตการใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็น
ไฮเวย์ จํากัด
การชั่ ว คราวตามประกาศนี้ ไ ม่ ค วรรวมถึ ง การกิ จ การวิ ท ยุ ค มนาคม
เนื่องจากหากประกาศฉบับนี้ไม่มีการวางกรอบที่ชัดเจนและสอดคล้องใน
แต่ละกรณีจะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดําเนินการได้

๓. การอนุญาตและ
ใบอนุญาต
๓.๑ มีการกําหนด
บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จํากัด
ระยะเวลาสําหรับ
ประเภทการทดลอง
หรือการทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการ
โทรคมนาคมทีม่ ีระบบ
ป้องกันการ
แพร่กระจายของคลื่น
ความถี่ หรือการทดลอง
หรือการทดสอบในพื้นที่
ที่ปราศจากการรบกวน

ยืนยันตามเดิม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้
ขออนุญาตสามารถดําเนินการทดลองหรือ
ทดสอบได้ทั้งกิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุคมนาคม
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๓.๒ การอนุญาตและ
ใบอนุญาตมีอายุไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน

๔. การต่ออายุการ
อนุญาตและใบอนุญาต
๔.๑ ให้ดําเนินการยื่น
ขอต่ออายุก่อนการ
อนุญาตและใบอนุญาต
หมดอายุไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน

บริษัท ทรู มูฟ เอช
เห็นด้วย
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
จํากัด
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอเสนอให้การอนุญาตและใบอนุญาตมีอายุไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นั บตั้ งแต่วันนํ าเข้ าอุปกรณ์ โทรคมนาคมหรื อวิ ท ยุคมนาคม เข้ามาเพื่อ
ทดลองหรื อทดสอบเป็ นการชั่ วคราว เพราะในขั้ นตอนการดําเนิ นการ
นําเข้าอุปกรณ์ฯ มีความล่าช้ามากทําให้ระยะเวลาการทดลองหรือทดสอบ
ไม่เพียงพอต่อการให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
เห็นด้วย
บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จํากัด
คณะอนุกรรมาธิการกิจการ เห็นด้วย
สารสนเทศและการสื่อสาร

ยืนยันตามเดิม เนื่องจากผู้ได้รับอนุญาต
หรือผู้รับใบอนุญาตควรมีการวางแผนและ
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะ
นําเข้ามาทําการทดลองหรือทดสอบก่อน
การขออนุญาต อีกทั้ง จากการทดลองหรือ
ทดสอบที่ผ่านมา ผู้ได้รับใบอนุญาตก็
สามารถทําการทดลองหรือทดสอบแล้ว
เสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ได้รับ
อนุญาตซึ่งได้รวมระยะเวลาการนําเข้า
อุปกรณ์ด้วย

บริษัท กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน)

ไม่ปรับแก้ตามที่เสนอ แต่เพิม่ ข้อความ
ดังนี้ “ในระหว่างการดําเนินการพิจารณา
ต่ออายุการอนุญาตและใบอนุญาต ให้ถือ
ว่าผู้ยื่นคําขออยู่ในฐานะผู้ได้รบั อนุญาต
และผู้ได้รับใบอนุญาตจนกว่าจะได้รับแจ้ง
ผลการพิจารณาจากสํานักงาน”

บริษัท ทรู มูฟ เอช
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
จํากัด

เหมาะสม และเห็นควรกําหนดระยะเวลาการพิจารณาต่ออายุการอนุญาต
หรือใบอนุญาตของคณะกรรมการภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ผู้ได้รับ
อนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตยื่นคําขอต่ออายุ เนื่องจากหากได้รับหรือไม่
ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตจะมีเวลาอีก
๑๕ วันเพื่อดําเนินการในส่วนที่จําเป็นก่อนการอนุญาตหรือใบอนุญาตสิ้น
อายุ
ขอเสนอให้ตัดกรอบระยะเวลาการยื่นเอกสารการขอต่ออายุการอนุญาต
หรือใบอนุญาตออก
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๔.๒ เงื่อนไขในการต่อ
อายุ ต้องเป็นกรณีที่มี
เหตุสุดวิสัยที่ผไู้ ด้รับ
อนุญาตหรือผู้รับ
ใบอนุญาตไม่สามารถ
ควบคุมและคาดหมาย
ล่วงหน้าได้

๔.๓ ต่ออายุได้ไม่เกิน
เก้าสิบวัน

บริษัท ทรู มูฟ เอช
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
จํากัด

ขอเสนอให้ปรับปรุงความในข้อ ๒๐ วรรคท้ายของร่างประกาศฯ เป็น
“ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาการต่ออายุเฉพาะในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่
ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถควบคุมและคาดหมาย
ล่วงหน้าได้ เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตสามารถพิสูจน์ให้
คณะกรรมการประจักษ์ถึงความจําเป็นและประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่
สาธารณะที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยผู้ทไี่ ม่ได้รับการพิจารณาให้ต่อ
อายุการอนุญาตหรือใบอนุญาตจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก
คณะกรรมการไม่ได้”
เห็นด้วย

บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จํากัด
บริษัท ทรู มูฟ เอช
ขอเสนอให้ กสทช. สามารถใช้ดุลยพินิจในพิจารณาอายุใบอนุญาตได้ด้วย
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
จํากัด
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอเสนอปรับเพิ่ม ต่ออายุได้ ไม่ เกิ นหนึ่ งร้อยแปดสิ บวั น เพื่ อสามารถได้
ข้อมูลเพียงพอครบถ้วน ตามอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมในแต่ละฤดู
ไม่เห็นด้วย ควรกําหนดให้สามารถเกิน ๙๐ วันได้ แต่มีข้อตามที่
บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จํากัด
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เห็นสมควรเพิ่มระยะเวลาการการอนุญาต และการขอต่ออายุการทดลอง
เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
และทดสอบ ซึง่ มีขั้นตอนการดําเนินการที่นอกเหนือจากการทดลองและ
ทดสอบดังที่กล่าวมาข้างต้นเช่น การสั่งอุปกรณ์ การนําเข้า/ออก การ
ติดตั้ง การขนส่ง โดยเพิ่มระยะเวลาเป็นรวมกันแล้วไม่เกิน ๓๖๐ วัน
คณะอนุกรรมาธิการกิจการ เสนอให้ขยายระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับการอนุญาต คือ ๑๘๐ วัน
สารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ขอแก้ไขข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง เป็น “ระยะเวลาการอนุญาตมีอายุไม่เกินหนึ่ง
ไฮเวย์ จํากัด
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันได้รับอนุญาตแต่อาจขอต่ออายุได้อีกตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ตามข้อ ๒๐ ทั้งนี้ รวมแล้วต้องไม่เกิน
สามร้อยหกสิบวัน”

ยืนยันตามเดิม เนื่องจากการทดลองหรือ
การทดสอบควรมีระยะเวลาที่ไม่นาน
เกินไป คือ ๑๘๐ วันหรือประมาณ ๖
เดือน เพื่อนําผลสรุปที่ได้รับจากการ
ทดลองหรือทดสอบมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของ
ประเทศได้อย่างรวดเร็ว

ยืนยันตามเดิม ด้วยเหตุผล ดังนี้
(๑) การกําหนดระยะเวลาการอนุญาตจาก
๙๐ วัน เป็น ๑๘๐ วันตามประกาศฉบับนี้
เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกและ
ลดขั้นตอนในการขอต่ออายุใบอนุญาตของ
ผู้รับใบอนุญาต ซึ่งจะทําให้ผู้รบั ใบอนุญาต
สามารถดําเนินการทดลองหรือทดสอบได้
อย่างต่อเนื่อง
(๒) จากการทดลองหรือทดสอบที่ผ่านมา
ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถทําการทดลอง
หรือทดสอบแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน
(๓) หากมีการต่ออายุการอนุญาตหรือ
ใบอนุญาตออกไปอีกจะทําให้ได้รับผลการ
ทดลองหรือทดสอบที่ล้าช้าเกินไป
(๔) การต่ออายุใช้ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ไม่
สามารถควบคุมและคาดหมายล่วงหน้าได้
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๕. หลักประกันความ
เสียหายที่อาจเกิดกับ
บุคคลอื่น
ให้วางเป็นหนังสือ
ค้ําประกัน (Letter of
Guarantee : L/G)

คณะอนุกรรมาธิการกิจการ
สารสนเทศและการสื่อสาร

หากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมสามารถเข้ามาช่วยในการประสานงานได้ก็
อาจมีช่องทางอื่นเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับใบอนุญาตที่ต้องเปิด
L/G เพิ่มเติมในช่วงการต่ออายุ
บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส
(๑) เสนอให้มกี ารวางเงินประกันความเสียหายรูปแบบอื่นด้วยนอกจาก
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) การวาง L/G
(๒) หากมีการกําหนดการวางเงินประกันที่สูงเกินไปอาจสร้างภาระให้แก่ผู้
ขออนุญาตรายเล็กรวมถึงปิดกั้นโอกาสไม่เกิดการพัฒนาได้
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น (๑) เสนอให้มกี ารวาง L/G เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ทําการทดลองหรือการ
ไฮเวย์ จํากัด
ทดสอบในลักษณะที่มีการแพร่กระจายคลื่นเท่านั้น
(๒) ขอแก้ไขข้อ ๑๗ เป็น “ผู้ขออนุญาตทดลองหรือทดสอบที่มีการ
แพร่กระจายคลื่น จะต้องวางหนังสือค้ําประกัน (Letter of Guarantee :
L/G) เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดกับบุคคลอื่นจากการทดลองหรือ
การทดสอบแก่สํานักงาน ในอัตราร้อยละห้าของมูลค่าโครงการ”
(๓) เสนอให้ยกเลิกการวางหลักประกันความเสียหาย
บริษัท กสท โทรคมนาคม
ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดในข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ของประกาศ เพื่อให้มี
จํากัด (มหาชน)
ความสอดคล้องกัน

๖. การดําเนินการหลัง
สิ้นสุดระยะเวลาการ
ทดลองหรือการทดสอบ
๖.๑ จัดส่งรายงานผล บริษัท ทรู มูฟ เอช
ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
การทดลองหรือการ
ทดสอบอย่างละเอียด จํากัด
แก่คณะกรรมการ
ภายในสามสิบวัน

เห็นว่าระยะเวลาเพียง ๓๐ วันในการส่งรายงานฉบับละเอียดอาจไม่
เพียงพอในการดําเนินการ ดังนั้น จึงควรกําหนดให้จัดส่งภายใน ๔๕ หรือ
๖๐ วันนับแต่สิ้นสุดระยะเวลาการทดลองฯ

แก้ไขการวางหลักประกันความเสียหายที่
อาจเกิดกับบุคคลอื่น เป็นดังนี้
“ผู้ได้รับอนุญาตและผู้รับใบอนุญาต ต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดกับ
บุคคลอื่นจากการทดลองหรือการทดสอบ
โดยอาจชดเชยตามมูลค่าความเสียหายที่
เกิดขึ้น หรือตามมาตรการที่เหมาะสม”

ปรับแก้ข้อความโดยยุบรวมข้อ ๒๖ และ
๒๗ เพื่อให้มคี วามชัดเจนยิ่งขึ้น
แก้ไขระยะเวลาในการจัดส่งรายงานจาก
๓๐ วันเป็น ๖๐ วัน เพื่อให้ผไู้ ด้รับอนุญาต
และผู้รับใบอนุญาตมีเวลาในการจัดทํา
รายงานผลการทดลองหรือการทดสอบ
อย่างละเอียดให้แก่คณะกรรมการ
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บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอเสนอปรับเพิ่มเวลาจัดส่งรายงานผลการทดลองหรือการทดสอบอย่าง
ละเอียดแก่คณะกรรมการภายในเก้าสิบวัน เพื่อให้คณะกรรมการได้ข้อมูล
อย่างครบถ้วน
๓๐ วันน้อยไป ขอ ๖๐ วัน
บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จํากัด
บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส
เสนอให้ส่งรายงานผลการทดลองหรือสอบแก่คณะกรรมการภายใน
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ๖๐ วัน
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ขอแก้ไขข้อ ๒๖ เป็น “เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการทดลองหรือการทดสอบ
ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตต้องจัดส่งรายงานผลการทดลองหรือ
ไฮเวย์ จํากัด
การทดสอบอย่างละเอียดแก่คณะกรรมการภายในเก้าสิบวัน โดย
คณะกรรมการต้องนํารายงานโดยสรุปประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้”
๖.๒ รื้อถอนและส่งออก บริษัท ทรู มูฟ เอช
ขอเสนอให้เพิ่มข้อความต่อท้ายความในข้อ ๒๗ (๓) ว่า “ยกเว้น กรณี
นอกประเทศซึง่ อุปกรณ์ ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น อุปกรณ์ โครงข่าย หรือระบบที่นํามาใช้ในการทดลองหรือการทดสอบเป็น
โครงข่าย หรือระบบที่ จํากัด
อุปกรณ์ โครงข่าย หรือระบบที่มีใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุ
นํามาใช้ในการทดลอง
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เพื่อใช้ในกิจการอื่นอยู่ก่อนการขออนุญาตทดลอง
หรือการทดสอบภายใน
หรือทดสอบ”
สามสิบวัน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
ขอเสนอเพิ่มเติมใน ร่างประกาศท้ายข้อ ๒๗ (๓) “หรือตามระยะเวลาที่
เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการกําหนด กรณีสุดวิสัยกรณีที่มีเหตุจําเป็นสามารถเสนอคํา
ร้องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา”
บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส
ขอเสนอให้ปรับข้อความในข้อ ๒๗ (๓) ว่า “รื้อถอนและส่งออกนอก
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ประเทศซึ่งอุปกรณ์ โครงข่าย หรือระบบที่นาํ เข้ามาเพื่อเป็นการเฉพาะใช้
ในการทดลอง”
๗. ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตการใช้คลื่น
ความถี่เพื่อการทดลอง
หรือการทดสอบเป็น
การชั่วคราว

ปรับแก้ถ้อยคําให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้
“รื้อถอนและส่งออกนอกประเทศซึ่ง
อุปกรณ์ โครงข่าย หรือระบบที่นําเข้ามา
เป็นการเฉพาะเพื่อมาใช้ในการทดลองหรือ
การทดสอบภายในสามสิบวัน เว้นแต่กรณี
อุปกรณ์ โครงข่าย หรือระบบที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เพื่อใช้งานอยู่ก่อน
วันที่ขออนุญาตทําการทดลองหรือการ
ทดสอบ”
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เป็นไปตามอัตราที่
บริษัท กสท โทรคมนาคม
กําหนดในประกาศฉบับ จํากัด (มหาชน)
เดิม คือ
๖๒,๕๐๐ บาทต่อเก้า
สิบวัน

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการในการขอทําการ
ทดลองหรือการทดสอบใช้คลืน่ ความถี่ สําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ให้รองรับการขยายตัวและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เห็นควรปรับ
ลดค่าพิจารณาคําขอและอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ดังนี้
๑) ค่าพิจารณาคําขอใบอนุญาตจาก ๒๕,๐๐๐ เป็น ๕,๐๐๐ บาท เพื่อให้
สอดคล้องกับค่าพิจารณาคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จาก ๖๒,๕๐๐ บาทต่อเก้าสิบวัน เป็น
๖๒,๕๐๐ บาทตลอดอายุใบอนุญาตการทดลองหรือทดสอบ
บริษัท ทรู มูฟ เอช
เนื่องจาก กสทช. ไม่ได้มีการชี้แจงที่มาของอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น บริษัทฯ จึงเห็นว่าหลักการคํานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควรเป็นไปตาม
หลักสากลที่คํานึงถึงรายจ่ายในการกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล ซึ่ง
จํากัด
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการทดลองหรือการทดสอบ บริษัทฯ จึงเสนอ
ให้กําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในอัตรา ๖๒,๕๐๐ บาทต่อการอนุญาต
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (๑) ขอเสนอปรับลดค่าพิจารณาคําขอใบอนุญาตเหลือ ๕,๐๐๐ บาท หรือ
ยกเว้น เพื่อส่งเสริมให้มีการทดลองหรือการทดสอบได้ง่ายขึ้น และไม่เป็น
การเพิ่มภาระต่อผู้ขออนุญาต
(๒) ขอเสนอปรับลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่เพื่อการ
ทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราว จากเดิม ๖๒,๕๐๐ บาทต่อเก้า
สิบวัน ลงมา
(๓) ขอเสนอเพิ่มระยะเวลา อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ต่อหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน
บริษัท วิทยุการบิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ๖๒,๕๐๐ บาท และค่าประกอบคําขอ ๒๕,๐๐๐
แห่งประเทศไทย จํากัด
บาท แพงเกินไป ควรแยกประเภทให้สอดคล้องในแบบร่างข้อ ๕ คือ
(๑) ทดลองในห้องปฏิบัติการฯ = ราคาปานกลาง (ราคาต่ํากว่าข้อ ๕.๓)
(๒) ทดลองที่มวี ัตถุประสงค์ “มิได้ประกอบการฯ” = ราคาต่ํา (ราคาต่ํา
กว่าข้อ ๕.๑)
(๓) ทดลองที่มวี ัตถุประสงค์ “ประกอบการฯ” = ราคาลดลงจากเดิม

(๑) แก้ไขอัตราค่าดําเนินการคําขออนุญาต
จาก ๒๕,๐๐๐ บาท เป็น ๕,๐๐๐ และ
๑๐,๐๐๐ บาทแล้วแต่กรณี โดยเป็นไป
ตามประเภทของการของการขออนุญาต
ทําการทดลองหรือการทดสอบ
(๒) แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
จาก ๖๒,๕๐๐ บาทต่อเก้าสิบวัน เป็น
๖๒,๕๐๐ บาทต่อการอนุญาต
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บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ขอแก้ไขอัตราค่าพิจารณาคําขอและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้คลื่น
ไฮเวย์ จํากัด
ความถีเ่ พื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราว โดยให้เหลือเพียง
ค่าพิจารณาคําขออนุญาต และลดอัตราลงมาเหลือเพียง ๕,๐๐๐ บาท
๘. ประเด็นอื่นๆ
๘.๑ ระยะเวลาในการ
พิจารณาของ
คณะกรรมการ

๘.๒ คําขอ ข้อมูลและ
รายละเอียด
ประกอบการพิจารณา

๘.๓ ใบอนุญาตอื่นที่
เกี่ยวข้อง

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ข้อ ๖ วรรคสอง คณะกรรมการควรพิจารณาคําขอและข้อเสนอโครงการ
ทดลองหรือทดสอบให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคําขอ
และข้อเสนอโครงการพร้อมทั้งข้อมูลและรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว เพราะระยะเวลาเก้าสิบวันที่ระบุไว้ล่าช้า
และนานเกินไป
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น เสนอให้ปรับระยะเวลการพิจารณาของคณะกรรมการในข้อ ๖ จาก ๙๐
ไฮเวย์ จํากัด
วัน เป็น ๓๐ วัน

แก้ไขระยะเวลาในการพิจารณาของ
คณะกรรมการและสํานักงาน ดังนี้
“ให้สํานักงานดําเนินการนําเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ
พร้อมทั้งข้อมูลและรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนสมบูรณ์
แล้ว”
บริษัท ไทยคม จํากัด
ขอเสนอให้สํานักงาน กสทช. ปรับเปลี่ยนร่างประกาศฯ โดยกําหนดให้การ ปรับแก้เอกสารประกอบการพิจารณาใน
(มหาชน)
ทดลองหรือการทดสอบสําหรับกิจการวิทยุคมนาคมไม่ต้องดําเนินการตาม ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ให้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขของร่างประกาศฯ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๒๖ และให้ ประเภทการขออนุญาต
เป็นไปตามรูปแบบเดิมในการขออนุญาต
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น (๑) เสนอให้ตดั ข้อ ๘ ออก
ไฮเวย์ จํากัด
(๒) ขอแก้ไขข้อความในข้อ ๙.๘ เป็น“การประเมินผลประโยชน์ของ
โครงการเบื้องต้น ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้คลื่นความถี่เพื่อการ
ทดลองหรือการทดสอบ และต้องระบุประเภทกิจการและกลุ่มธุรกิจที่
ได้รับผลกระทบและแนวทางแก้ไข ผลกระทบที่เกิดขึ้น”
บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส
ขอให้ตรวจสอบข้อความในข้อ ๑๐ วรรคสาม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับ ปรับแก้ถ้อยคําให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) การอนุญาตหรือใบอนุญาตการทดลองหรือการทดสอบ
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ขอแก้ไขข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง เป็น “ในกรณีทกี่ ารทดลองหรือการทดสอบ
ไฮเวย์ จํากัด
ต้องใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์วิทยุคมนาคม ผู้ยนื่ คําขอและ
ข้อเสนอโครงการทดลองหรือทดสอบต้องได้รับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ด้วย”
ห น้ า | ๑๐

บริษัท ทรู มูฟ เอช
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
จํากัด

๘.๔ การอนุญาตใน
ลักษณะเดียวกันหรือ
คล้ายคลึงกัน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น
ไฮเวย์ จํากัด
บริษัท ทรู มูฟ เอช
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
จํากัด

ขอเสนอให้ปรับปรุงข้อความในข้อ ๑๐ วรรคแรกของร่างประกาศฯ เป็น
“ในกรณี ที่การทดลองหรือการทดสอบต้ องใช้เครื่องวิ ทยุคมนาคมและ
อุ ป กรณ์ วิ ท ยุ ค มนาคม ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตหรื อ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งได้ รั บ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ หรือในกรณีที่
การทดลองหรือการทดสอบการใช้คลื่นความถี่มีลักษณะและวิธีปฏิบัติที่
เป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้รับใบอนุญาตต้องได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญ ญั ติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ด้วย”
ขอเสนอให้ปรับข้อ ๑๒ วรรคแรก โดยอาจเพิ่มคําว่า “ประโยชน์
ปรับแก้ถ้อยคําให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
สาธารณะ” แล้วตัดข้อความในวรรคสามออกเพื่อความชัดเจน
เสนอให้ตัดข้อ ๑๒ วรรคสาม ออก
ขอเสนอให้ปรับปรุงข้อความในข้อ ๑๒ วรรคสองของร่างประกาศฯ เป็น
“การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการอนุญาตหรือใบอนุญาตภายหลังการได้รับ
อนุญาตแล้ว คณะกรรมการอาจทําได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม โดย
ให้สํานักงานแจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้รบั ใบอนุญาตทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสิบห้าวัน” เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ
รวมถึง ข้อความในข้อ ๑๒ วรรคท้ายของร่างประกาศฯ เป็น “การขอ
อนุญาตใช้คลืน่ ความถี่เพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราวใน
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับการอนุญาตใช้คลื่นความถี่เพื่อการ
ทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราวที่ตนเคยได้รับอนุญาตหรือ
ใบอนุญาตไปแล้วไม่อาจทําได้ เว้นแต่ผู้ขอจะพิสูจน์ให้คณะกรรมการ
ประจักษ์ถึงความจําเป็นและประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่สาธารณะที่ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม”
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๘.๕ การอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ใหม่กรณี
เกิดการรบกวน

บริษัท ทรู มูฟ เอช
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
จํากัด

ขอเสนอให้ปรับปรุงข้อความในข้อ ๑๕ วรรคท้ายของร่างประกาศฯ เป็น
“หากการทดลองหรือการทดสอบใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตเป็นผลให้
เกิดการรบกวนโครงข่ายหรือสถานีวิทยุคมนาคมที่ตั้งอยู่ก่อนแล้ว ให้ผู้
ได้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตระงับการใช้คลื่นความถี่นั้นทันที แล้วแจ้ง
ให้ สํานักงานทราบโดยด่วน เพื่อจะได้เสนอให้ คณะกรรมการพิจารณา
อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ใ หม่ โดยคณะกรรมการอาจพิ จ ารณาขยาย
ระยะเวลาการอนุญาตหรือใบอนุญาตได้ตามความเหมาะสม”

ยืนยันตามเดิม เนื่องจากการพิจารณา
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใหม่ของ
คณะกรรมการไม่ถือว่าเป็นการพิจารณา
ขยายระยะเวลาการอนุญาตหรือ
ใบอนุญาต
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