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บทคดัย่อ 

การประกอบธุรกิจโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนหรือผู้ประกอบธุรกจิโทรคมนาคมที่

ไม่มีการสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเองแต่อาศัยการการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของผู้

ประกอบกิจการโทรคมนาคมอื่นซ่ึงในปัจจุบันการใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่มีการใช้อย่างแพร่หลายและเป็น

ปัจจัยส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เม่ือธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนเป็นธุรกิจที่มี

ขนาดใหญ่และมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ซ่ึงเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ จึง

จ าเป็นต้องมีมาตรการทางกฎหมายที่เข้ามาควบคุม ก ากับดูแล และให้ความคุ้มครองทั้งในด้านของผู้

ประกอบธุรกิจและผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนสามารถ

ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตามที่หน่วยงานภาครัฐได้วางไว้ และนอกจากน้ียังมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากฎหมายในปัจจุบันที่บังคับใช้ในเร่ืองดังกล่าว เน่ืองจากธุรกิจโทรคมนาคมเป็น

ธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่น ามาบังคับใช้ให้

ก้าวทนัเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

จากการศึกษาพบว่ามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่สามารถให้ความ

คุ้มครองแก่ผู้ประกอบธุรกิจโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนหรือผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู่ธุรกิจดังกล่าว

ได้มากเพียงพอ โดยปัญหาที่ เกิด ข้ึนได้แก่ ปัญหาความไม่ ชัดเจนในการเ ข้า เ ป็น ผู้ใ ห้บ ริการ

โทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน อันเน่ืองมาจากสภาพตลาดของการแข่งขันในธุรกจิโทรคมนาคมที่

มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงและปัญหาที่เกิดจากปัจจัยจากผู้ใช้บริการที่มีความต้องการใช้บริการที่

หลากหลาย นอกจากน้ียังมีปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ก  ากับดูแล ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการบังคับใช้

กฎหมายในการควบคุมผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคม ปัญหาเกี่ยวกับประเภทใบอนุญาตและการออก

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และกรณีปัญหาการระงับข้อพิพาทระหว่าง ผู้ประกอบการ
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โทรคมนาคมที่มีโครงข่ายกบัผู้ประกอบธุรกจิให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน ที่ปัจจุบันยัง

ไม่มีประสทิธภิาพเพียงพอ 

ด้วยเหตุดั งก ล่าว  จึ งควรที่ จะ มีการแ ก้ ไข เ พ่ิม เ ติมกฎหมายที่ เ กี่ ยว ข้องกับ ธุ รกิ จ

โทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนโดยควรมีการเพ่ิมเติมนิยามตามประกาศ คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบ

โครงข่ายเสมือน พ.ศ. 2556 โดยให้นิยาม ค าว่า “โทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน” ให้มีความ

ชัดเจนและครอบคลุมกับธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างสูงในปัจจุบันและ ที่ก  าลังจะเกิดข้ึนในอนาคตเพ่ือลด

ปัญหาความไม่ชัดเจนในการเข้ามาเป็นผู้ประกอบกิจการโครงข่ายเสมือน และเห็นควรแก้ไขปรับปรุง

รูปแบบการออกใบอนุญาตการให้บริการโทรคมนาคมเพ่ือลดความซับซ้อนของประเภทใบอนุญาต 

ตลอดจนน าขั้นตอนการระงับข้อพิพาทตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 มาปรับใช้

กับการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายกับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ

โทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน เพ่ือให้มีการวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาททุกประเภทอย่างเป็นธรรมและ

ลดความล่าช้าในการด าเนินการระงับข้อพิพาท 

 

ABSTRACT 

This thesis aims to study the legal measures regarding the operation of the virtual mobile 

network business or the telecommunication business operators who do not have their own 

telecommunication network but rely on the telecommunication network of other telecommunication 

operators. At present, mobile phones are widely used and also an important factor in the daily life of 

human beings. Since the mobile phone business is a big business and has an impact on the mobile 

phone users, which are the majority of the country, it requires legal measures to regulate, supervise, 

and provide protection both in terms of business operators and service users to enable the virtual 

mobile network business operators to operate their businesses in compliance with the laws and 

regulations set by government agencies. It also aims to study the current law that governs such matters 

since the telecommunication business is a continuous business, the laws and regulations have been 

amended to keep pace with with the ever-evolving technology. 

The study found that current legal measures in Thailand are not able to provide adequate 

protection for the virtual mobile network business operators or those wishing to enter into such 

businesses. The problem is the unclear clarity in becoming a mobile virtual network service provider 

due to the highly competitive market conditions in the telecommunications industry. And another 

problem, which is caused by the fact that many users have different needs for services, as a result, 

some service providers, who did not apply for the license to operate the telecommunication network 

as from the NBTC office, has engaged in the virtual mobile network business illegally. There are also 
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issues with regulators, such as law enforcement in regulating telecommunication operators, types of 

license, and licensing of telecommunications and the issues of inadequate resolution of disputes 

between the telecommunication operators with their own networks and the virtual mobile network 

business operators. 

Researcher is proposing legislative guidelines related to the mobile virtual network 

business by adding more definitions in the Notification of the National Broadcasting and 

Telecommunication Commission on Mobile Virtual Network Service Providing B.E. 2 5 5 6  by 

defining the term “a virtual network mobile” to be clear and comprehensive with today’s highly 

competitive and upcoming businesses to reduce the uncertainty of being a virtual network operator. 

It should also amend the licensing model for telecommunication services to simplify licensing, 

including appling the dispute resolution procedure of The Announcement of National Broadcasting 

and Telecommunication Commission on the Use and Interconnection of Telecommunications Network 

B.E. 2556 to the disputes between the telecommunication operators with their own networks and the 

virtual mobile network business operators to make fair decisions in all types of disputes and to reduce 

delays in the settlement of disputes.  

 

1. บทน า 

การด าเนินธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย ประกอบด้วยผู้ประกอบการหลักๆ ที่มีการสร้าง

โครงข่ายเป็นของตัวเอง และเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประเภทบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ จาก ส านักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. โดยมี

ผู้ประกอบการหลักๆ ในธุรกิจโทรคมนาคมได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ ากัด บริษัท ทรู 

มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด บริษัท ดีแทค ไตรเนต็ จ ากัด บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) 

และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงผู้ประกอบการเหล่าน้ี ส่วนหน่ึงเป็นหน่วยงานภาค

รัฐวิสาหกจิที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานให้กบัประเทศ และผู้ประกอบการ

อื่นที่เกดิจากกลุ่มธุรกจิซ่ึงมีศักยภาพในการสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมซ่ึงต้องเงินลงทุนที่สูงมาก ทั้งในการ

เข้าประมูลคล่ืนความถี่ในการประกอบกจิการโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตการประกอบ

กิจการโทรคมนาคม นอกจากน้ียังจ าเป็นต้องมีการลงทุนในการสร้างสถานีโครงข่ายโทรคมนาคม ชุมสาย

ส่งสัญญาณโทรศัพท์หรือการสร้างเคเบิลใต้น ้าเพ่ือวางโครงข่ายจ านวนมากเพ่ือกระจายสัญญาณคล่ืน

ความถี่ของตนเองไปยังผู้ใช้บริการในภาคส่วนต่างๆ เป็นต้น  

จากการที่ประเทศไทยได้มีการเปิดตลาดเสรีด้านธุรกิจโทรคมนาคม เม่ือ พ.ศ. 2540 เปิด

โอกาสให้การเป็นผู้ให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่สามารถเกิดข้ึนได้ง่ายกว่าเดิมเพ่ือเป็นการเพ่ิมตัวเลือกใน

การเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ให้กับผู้บริโภคมากข้ึน ส่งผลให้นักธุรกิจที่ประสงค์จะ

ประกอบธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่เล็งเห็นหนทางในการเข้ามาท าธุรกิจน้ี โดยไม่จ าเป็นต้องใช้

เงินทุนจ านวนมากมาย ทั้งในการประมูลคล่ืนความถี่ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม การลงทุนสร้าง
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โครงข่ายต่างๆ ซ่ึงต้องใช้เมด็เงินมหาศาลหรือต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ดังน้ันจึง

ท าเกิดผู้ประกอบการในการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่รายใหม่ๆ เป็นจ านวนมากโดยใช้วิธีการเช่าใช้

โครงข่ายที่พัฒนาโดยองค์กรของรัฐแทนที่จะใช้วิธีการขอสัมปทานเหมือนอดีตที่ผ่านมา ซ่ึงต่างประเทศ

เรียกว่า ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบไม่มีโครงข่ายของตนเอง (Mobile Virtual Network 

Operator) หรือเรียกสั้นๆ ว่า MVNO ซ่ึงปัจจุบันประเทศไทยได้มี บริษัทที่ด าเนินธุรกิจดังกล่าวโดยเป็นผู้

ที่ได้รับใบอนุญาตประเภทบริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนที่เปิดให้บริการแล้ว ดังน้ี บริษัท 

โมบาย เอท เทลโค (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท ลอ็กซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท 168 คอมมูนิเคช่ัน 

จ ากัด (เดิม บริษัท 365 คอมมูนิเคช่ัน) บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด บริษัท ลอ็กซเล่ย์ โมบาย จ ากัด บริษัท 

ดาต้า ซีดีเอม็เอ คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั บริษัท เดอะ ไวร์สเปซ จ ากดั บริษัท โนว์เลดจ์ กรุ๊พ จ ากดั เป็นต้น  

โดยการที่จะเข้าสู่ธุรกิจการให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบไม่มีโครงข่ายเป็นของ

ตนเองน้ัน ขั้นตอนแรกผู้ประสงค์จะต้องเข้าเจรจากับผู้ประกอบการเจ้าของซ่ึงอาจจะใช้วิธีการเช่ าสัญญา

ญาณจากหน่วยงานของรัฐ เช่น บริษัท ทีโอที จ ากัน (มหาชน) หรือ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด 

(มหาชน) หรือการเช่าใช้สัญญาณจากผู้ประกอบการรายใหญ่อื่นๆ เป็นต้น เน่ืองจากธุรกิจการให้บริการ

โครงข่ายโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเองเป็นธุรกจิใหม่จึงยังไม่รูปแบบในการท าสัญญา

ในธุรกิจการให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (MVNO) มีรูปแบบของสญัญา

ที่ชัดเจน การตกลงที่เกดิข้ึนจึงเป็นการท าข้อตกลงแบบทั่วๆ ไป โดยแนวทางปฏบัิติที่ผ่านมาจะมีการเจรจา

ทางธุรกิจในรูปแบบของการท าบันทกึข้อตกลงการเช่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคมซ่ึงเป็นรูปแบบของการท า

สญัญาระหว่าง ผู้ให้บริการเป็นการตกลงท าสญัญาโดยถือหลักเสรีภาพในการท าสญัญาตามหลักสญัญาทาง

แพ่ง  

ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ซ่ึงมี

บทบัญญัติก าหนดให้การท าสัญญาใช้บริการโทรคมนาคม จะต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติเหน็ชอบ ปัจจุบันได้เปล่ียนเป็น ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการ

โทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และบทบัญญัติของกฎหมายน้ีได้วางหลักการเกี่ยวกับ

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของสญัญาใช้บริการว่าจะต้องมีสาระส าคัญ หรือเง่ือนไขตามที่กฎหมายก าหนด 

ซ่ึงถึงแม้ว่าสาระส าคัญของกฎหมายน้ีจะไม่ถึงขั้นก าหนดให้เป็นแบบของสญัญา ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ แต่เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ต้องการให้

มีวิธีการในการสื่อเจตนาในการเข้าท าสัญญาด้วยการก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรท าให้ผลในสัญญา

แตกต่างจากสัญญาอื่นๆ แต่ผลที่ตามมาของการเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงการประกอบกิจการ

โทรคมนาคมมักจะมีความซับซ้อนในด้านกฎหมาย ด้านเทคนิค และด้านพาณิชย์ อยู่เป็นจ านวนมาก 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเหน็ได้ว่าธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบ โครงข่ายเสมือน 

(MVNO) เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสูง และมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เกิดขึ้ นตลอดเวลา ซ่ึงเป็นผลมาจากการ

พัฒนาเทคโนโลยีที่ ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ทั้งน้ีการให้บริการดังกล่าวย่อมต้องมีกฎหมายเข้ามา

ควบคุมดูแลเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคุ้มครองทั้งด้านผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจซ่ึงเมื่อ

ศึกษากฎหมายที่มีอยู่ในประเทศไทย พบว่ามีพระราชบัญญัติการประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 
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และประกาศ กสทช. เร่ืองบริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. 2556 ที่ก  าหนดหลักเกณฑ์

บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเองแต่กยั็งดูเหมือนว่ากฎหมายดังกล่าวยังไม่

ตอบสนองกับสภาวะในการด าเนินธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน (MVNO) 

ซ่ึงประกาศ กสทช. ดังกล่าว ยังมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้และการก ากับดูแลในสภาวะการณ์

ปัจจุบันหลายประการ 

 

2. ความหมาย วิวัฒนาการ แนวความคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการ

โทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่บบโครงข่ายเสมือน (MVNO) 

เพ่ือให้สามารถเข้าใจปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบ

โครงข่ายเสมือนได้อย่างชัดเจนและทราบถึงเจตนารมณ์ หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายตามที่ได้บัญญัติข้ึน

จ า เป็นจะต้องศึกษาถึง วิ วัฒนาการ แนวความคิด และทฤษฎีเกี่ ยวกับธุรกิจการการให้บริการ

โทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนควบคู่กนั 

2.1 ความหมายของการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่บบโครงข่ายเสมือน  

นิยามของการให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนสามารถตีความได้หลากหลาย 

และยังไม่มีนิยามที่ตกลงร่วมกัน ทั้งน้ี ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่าย

เสมือนคือการมี ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ ซ่ึงเป็นเจ้าของคล่ืนความถี่ที่ ผู้ให้บริการ

โทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน ใช้ในการให้บริการลูกค้าต่อไป 

คณะกรรมาธิการยุโรป ให้ค าจ ากัดความของ MVNO ว่าเป็น “ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

ซ่ึงไม่มีใบอนุญาตในการใช้คล่ืนความถี่วิทยุ แต่มีสทิธใินการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโทรคมนาคมของ

ผู้ให้บริการที่มีโครงข่ายหน่ึงราย หรือมากกว่า และสามารถเสนอบริการแก่ลูกค้าของตนโดยใช้โครงสร้าง

พ้ืนฐานดังกล่าวและโครงข่ายของตนเอง 

Ofcom นิยาม โครงข่ายเสมือน (MVNO) ว่าเป็น “ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ ที่ไม่ได้รับ

การจัดสรรคล่ืนความถี่ เป็นของตนเอง และไม่มีโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายโทรคมนาคม (Network 

Infrastructure) เพ่ือให้บริการ แต่ขายต่อบริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่ให้กับผู้ใช้บริการของตนเองโดยการซ้ือ

บริการในรูปแบบค้าส่งจากผู้ประกอบการที่มีโครงข่าย 

ประกาศคณะกรรมการกิจกากรกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติก าหนดนิยามของ MVNO ดังน้ี “ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน หมายถึง 

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หน่ึง ซ่ึงไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ และไม่มี

สิทธิในการบริหารจัดการคล่ืนความถี่ทั้งหมดหรือบางส่วนในการให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่ตามขอบเขต

ที่ได้รับอนุญาต”  

หลักการส าคัญในค านิยามของคณะกรรมาธิการยุโรป คือความไม่เป็นเจ้าของคล่ืนความถี่วิทยุ

โดยตรงของโครงข่ายเสมือน เช่นเดียวกันกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ืองการก ากบัดูแลการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนของ

ประเทศไทย และความสัมพันธ์ทางการค้าส่งระหว่าง เจ้าของโครงข่าย (host) กับ การให้บริการโครงข่าย
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เสมือนจะซ้ือบริการค้าส่งจากผู้ประกอบการที่มีโครงข่ายน ามาเพ่ิมมูลค่า และขายบริการให้กับลูกค้าราย

ย่อย ซ่ึงลูกค้ารายย่อยเหล่าน้ีจะมีความสัมพันธ์แบบค้าปลีกกับ MVNO และมักจะไม่ทราบว่าโครงข่ายที่

ให้บริการเป็นโครงข่ายใด 

Ofcom อธิบายและตีความนิยามของ “โครงสร้ าง พ้ืนฐานโครง ข่ายโทรคมนาคม 

(NetworkInfrastructure)” ไว้ค่อนข้างกว้าง ในความเป็นจริง MVNO มีหลายระดับ ซ่ึงขึ้ นอยู่กับระดับ

องค์ประกอบของอุปกรณ์ที่ MVNO มีใช้ควบคุมเพ่ือใช้ในการให้บริการ แต่ไม่รวมคล่ืนความถี่วิทยุของ 

host MNO 

2.2 แนวความคิด รูปแบบ และทฤษฎีเกีย่วกบัการด าเนินธุรกิจการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลือ่นที่แบบ

โครงข่ายเสมือน 

รูปแบบธุรกิจโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน เป็นข้อตกลงในรูปแบบธุรกิจ ขายส่งที่ผู้

ประกอบกิจการที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมตกลงจะขายคล่ืนความถี่ โทรคมนาคมเสริม บนโครงข่าย

โทรศัพทเ์คล่ือนที่ของตนเองให้แก่ผู้ให้บริการรายอื่น เพ่ือเป็นการหาผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงข่าย 

MNO ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่  หรือเพ่ือเป็นการใช้สินทรัพย์ใหม่ เช่น คล่ืนความถี่ ให้เกิด

ประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิสูงสุด โดยความสามารถในการท าก าไรของ MVNO น้ัน ข้ึนอยู่กบัราคาที่ตกลง

กันของคล่ืนความถี่และสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities) อื่นๆ ที่  MNO ให้บริการกับ MVNO 

โครงสร้างต้นทุนของ MNO โดยมากจะเป็นต้นทุนคงที่ที่เกี่ยวข้องกับการติดต้ังและด าเนินงานโครงข่าย 

การจัดตั้งหน่วยงานขายและช่องทางการจัดจ าหน่าย และการติดตั้งระบบการให้บริการลูกค้าและรับช าระ

ค่าบริการ MNO มีต้นทุนผันแปรซ่ึงมีทั้งค่าใช้จ่ายที่ข้ึนกับปริมาณ Traffic บนโครงข่าย เช่น ค่าเช่ือมต่อ

โครงข่าย และค่าใช้จ่ายที่ข้ึนกบัจ านวนลูกค้าบนโครงข่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าและการรักษาลูกค้า 

(Customer acquisition and Retention cost) ในทางตรงกันข้าม MVNO จะมีส่วนของต้นทุนคงที่ต ่า ซ่ึง

ต้นทุนคงที่จะเกี่ยวข้องกับระบบการให้บริการลูกค้า ระบบรับช าระค่าบริการ การขายและการตลาด 

MVNO มีส่วนของต้นทุนผันแปรสูงในส่วนของค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้า และโดยเฉพาะอย่างย่ิงค่าบริการ

ขายส่งคล่ืนความถี่ที่จ่ายให้ ผู้ประกอบการเจ้าของคล่ืนความถี่ โดยค่าใช้จ่ายการขายส่งบริการอาจมีสดัส่วน

สงูถึงร้อยละ 70 ของต้นทุนทั้งหมด จึงมีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของ MVNO ที่ด าเนินธุรกิจใน

ตลาดโทรศัพท์เคล่ือนที่ที่มีการแข่งขันรุนแรงในปัจจุบัน ปัจจัยดังกล่าวแสดงให้เหน็ถึงความจ าเป็นของ 

MVNO ที่จะจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์จากช่องทางการขายและช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีอยู่เดิมให้เกิด

ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเพ่ือให้มีค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายน้อยที่สุด โดย MVNO สามารถลด

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าใช้จ่ายพนักงานได้โดยการเสนอบริการประเภทเติมเงิน หรือ

ให้บริการลูกค้าใช้บริการผ่านอนิเทอร์เนต็เทา่นั้น 
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3. ปัญหาและวิเคราะหปั์ญหากฎหมายเกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจโทรศพัทเ์คลื่อนที่แบบ

โครงข่ายเสมือน 

3.1 วิเคราะหปั์ญหาความไม่ชดัเจนในการเขา้เป็นผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่บบโครงข่ายเสมือน 

จากการที่มีผู้ประสงค์จะเข้ามาประกอบธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่าย

เสมือน (MVNO) เป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีทั้งผู้ที่เข้ามาขอใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องกับ ส านักงาน 

กสทช. แต่กมี็ให้เห็นบางกรณีที่ยังเป็นประเดน็สงสัยว่าจะเป็นผู้ประกอบการ โทรศัพท์เคล่ือนที่แบบ

โครงข่ายเสมือนที่จะต้องเข้าข่ายหลักเกณฑ์เป็นผู้ประกอบการโทรศัพท์เคล่ือนที่ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของ

ตนเองหรือไม่ ตัวอย่างที่ปรากฏได้ชัดเจนในปัจจุบันกคื็อ กรณี “ไลน์โมบาย (LINE MOBILE)”1 ซ่ึง

ปรากฎข้อเทจ็จริงว่ามีการเปิดให้บริการไลน์โมบายบนเวบ็ไซต์และการประชาสัมพันธใ์นช่องทางต่าง ๆ 

เม่ือพิจารณาจากพฤติกรรมการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายใต้ช่ือ “ Line Mobile” ที่

ปรากฏตามสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และจากเวบ็ไซต์ของผู้ให้บริการ2พบว่ามีการแสดงออกให้ผู้ใช้บริการ

หรือบุคคลทั่วไปเข้าใจว่าเป็นการให้บริการโดยหน่วยธุรกิจภายใต้ช่ือ “LINE MOBILE” แต่เมื่อพิจารณา

ข้อเทจ็จริงจากสัญญาระหว่างบริษัท ไลน์ กับบริษัท ดีแทคฯ ที่มีข้อก าหนดในสัญญาว่าเป็นใช้ตรา

สัญลักษณ์และมีการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันในลักษณะของค่าสิทธิ (Royal Fee) ก าหนดให้บริษัท 

ดีแทคฯ คือผู้ให้บริการโทรคมนาคมและมีหน้าที่ต้องดูแลลูกค้าและแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนต่างๆ ของ

ผู้บริโภค รวมทั้งจากค าช้ีแจงของบริษัท ที่ ยืนยันว่าการให้บริการดังกล่าวเป็นบริการ ในลักษณะ

เคร่ืองหมายการค้าที่สอง (Second Brand) เป็นเพียงหน่ึงในบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Packages) ของ

บริษัท เท่าน้ัน อย่างไรกดี็ เน่ืองจากการกระท าที่จะเข้าข่ายการประกอบกิจการแบบใดข้ึนอยู่กบัพฤติกรรม

ที่แสดงให้เข้าใจว่าการให้บริการไลน์โมบาย (Line Mobile) เสมือนเป็นผู้ให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบ

โครงข่ายเสมือนรายหน่ึง และมีพฤติกรรมท าให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนว่าใครคือผู้ให้บริการ บริษัท 

ดีแทคฯ จึงต้องด าเนินการแสดงออกให้ผู้บริโภคทราบโดยชัดแจ้งว่าบริษัท ดีแทคฯ คือผู้ให้บริการไลน์โม

บาย (Line Mobile) และ กสทช. จ าต้องติดตามตรวจสอบการด าเนินการโดยใกล้ชิดต่อไป 

เมื่อศึกษาเปรียบเทยีบกบัประเทศสหราชอาณาจักร ซ่ึงได้นิยาม “ผู้ให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่ 

(Mobile Network Operator หรือ MNO)” หมายถึง ผู้ให้บริการที่มีโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่เป็นของ

ตนเอง (a provider which owns a cellular mobile network) และได้นิยาม “ผู้ให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่

แบบโครง ข่ายเสมือน (Mobile Virtual Network Operator หรือ MNVO) หมายถึ ง  ผู้ ใ ห้บ ริการ

โทรศัพท์เคล่ือนที่ที่ไม่มีคล่ืนความถี่เป็นของตนเอง และไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง โดยให้บริการใน

ลักษณะขายต่อบริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แก่ผู้ใช้บริการทั่วไป 

จากประเดน็ปัญหาที่เกิดข้ึนดังกล่าวจะเหน็ได้ว่า กรณี ไลน์โมบาย ยังมีความไม่ชัดเจนในการ

เข้าเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน ตามประกาศ กสทช. เ ร่ือง บริการ

โทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. 2556 หรือไม่อย่างไร หรือเป็นการใช้เคร่ืองหมายการค้าเพ่ือ

                                                           
1
 คณะท างานตรวจสอบข้อเทจ็จริง, ส านักงาน กสทช., รายงานผลการตรวจสอบข้อเทจ็จริงกรณีการ

ให้บริการไลน์โมบาย (Line Mobile). (พฤศจิกายน 2560). 
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ผลประโยชน์ทางธุรกิจ กรณีจึงยังมีประเดน็การก าหนดนิยามของบริการโครงข่ายเสมือน ที่อาจจะยังไม่

ครอบคลุมถึงรูปแบบการบริการต่างๆที่อาจเกดิดังเช่นกรณีปัญหาข้างต้น 

3.2 วิเคราะหปั์ญหาเกีย่วกบัหน่วยงานทีม่ีหนา้ทีก่ ากบัดูแล 

การด าเนินกิจการของหน่วยธุรกิจภายใต้ช่ือ “LINE MOBILE” อาจะมีผลกระทบที่เกี่ยวข้อง

กับการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. ที่ต้องพิจารณา ประเดน็กระทบต่อผู้บริโภค โดยตาม

ประกาศ กทช. เร่ือง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ข้อ 6 ก าหนดว่า “ผู้

ให้บริการมีหน้าที่ต้องแจ้งรายละเอียดของการให้บริการโทรคมนาคมในแต่ละบริการอย่างชัดเจน และ

ครบถ้วน ผ่านสื่อที่ ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายเพ่ือให้ผู้บริโภคทราบและใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการตัดสนิใจในการเข้าท าสญัญาและเลือกใช้บริการได้อย่างถูกต้อง” ประกอบกบัประกาศ กสทช. 

เร่ือง การกระท าที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือ

การโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้าก าไรเกินควรหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ พ.ศ. 2558 ข้อ 5 

วรรคสอง (1) และ (3) ก าหนดว่า “การด าเนินการตามแนวทางดังต่อไปน้ีถือเป็นการกระท าในประการที่

น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างชัดเจนและครบถ้วนเพ่ือให้ผู้บริโภคทราบและใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการเข้าท าสัญญาและเลือกใช้บริการได้อย่างถูกต้อง และการโฆษณาในลักษณะ

ก่อให้เกดิความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกบับริการทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม” 

เม่ือเปรียบเทียบกับการก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบ

โครงข่ายเสมือน (MVNO) ในประเทศอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การดูแลกิจกรรมการด าเนินงานของผู้ให้บริการ

โทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน เช่น ในประเทศอังกฤษที่ใช้การก ากับดูแลแบบ “hands-off” 

กล่าวคือปล่อยให้ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจการให้บริการ

โทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนเองโดยหน่วยงานผู้มีหน้าที่ก  ากับดูแลมีนโยบายหลีกเล่ียงที่จะเข้า

มาก ากับดูแลโดยตรง หรือการก ากับดูแลที่ก  าหนดกฎเกณฑ์โดยใช้หลักความเท่าเทียมกันเพ่ือส่งเสริมให้

เกิดการบรรลุเป้าหมายที่ต้ังข้ึนซ่ึงเป็นการก ากับดูแลที่ใช้ใน ประเทศออสเตรเลีย หรือในประเทศสิงค์โปร

ซ่ึงมีการก ากับดูแลที่สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนโดย

เฉพาะที่ใช้เพียงมาตรการเสริมเพ่ิมเติมจากการออกใบอนุญาตและการก ากับดูแลภายใต้ข้อบังคับอย่าง

กว้าง อย่างไรกดี็ ผลการศึกษาในประเทศตัวอย่างแสดงให้เหน็ถึงการเติบโตที่เข้มแขง็ของการให้บริการ

โทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน 

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทยีบกบัประเทศสหราชอาณาจักรผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลขอบเขตการ

ออกข้อบังคับที่เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจการให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนโดยผู้มีหน้าที่

ก  ากับดูแลจะก าหนดภาระหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ มีโครงข่ายเป็นของตนเองและผู้ให้บริการ

โทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน 

3.3 วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกบัการออกใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่แบบ

โครงข่ายเสมือน 

เน่ืองจากใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เนต็ใน

ปัจจุบันมีรวมกันถึง 11 แบบกล่าวคือ กลุ่มใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประกอบด้วย 
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ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หน่ึง ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่

ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของ

ตนเอง ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามทั้งน้ี ขณะที่กลุ่มใบอนุญาตการให้บริการ

อนิเทอร์เนต็ มีแบบใบอนุญาตที่ประกอบด้วย ใบอนุญาตการให้บริการอนิเทอร์เนต็แบบที่หน่ึง ใบอนุญาต

การให้บริการอนิเทอร์เนต็แบบที่สอง ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ใบอนุญาตการให้บริการอนิเทอร์เนต็ 

อินเทอร์เนต็เกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เนต็แบบที่สอง ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของ

ตนเอง ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ใบอนุญาตการ

ให้บริการอินเทอร์เนต็อนิเทอร์เนต็เกตเวย์ระหว่างประเทศและ บริการชุมสายอินเทอร์เนต็แบบที่สอง ที่มี

โครงข่ายเป็นของตนเอง ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สาม ใบอนุญาตการให้บริการ

อนิเทอร์เนต็อนิเทอร์เนต็เกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอนิเทอร์เนต็แบบที่สาม 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเร่ืองก าหนด

ลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2548 เพ่ือจ าแนกประเภทของกิจการโทรคมนาคมก็

ตาม แต่พบว่าในทางปฏิบัติน้ัน การไม่แยกประเภทของบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน 

(MVNO) ซ่ึงก่อให้เกิดความสับสนในการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่มาก โดย

การแบ่งใบอนุญาตตามประเภทและลักษณะการให้บริการดังกล่าวข้างต้นท าให้เกิดความแตกต่างกันใน

ข้อก าหนดในเร่ืองเดียวกัน เช่น ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต ข้อก าหนดเกี่ยวกับ

เอกสารประกอบการพิจารณา ข้อก าหนดเกี่ยวกบัข้ันตอนในการช าระค่าธรรมเนียม เป็นต้น 

พิจารณาเปรียบเทียบกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ จะเห็นได้ว่า สิงคโปร์มีการให้ใบอนุญาต

ผสมผสาน (Convergent Licensing) รูปแบบใบอนุญาตของสาธารณรัฐสิงคโปร์ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการ

ประกอบการที่อิงตามสิ่งอ านวยความสะดวกและอิงตามการให้บริการโทรคมนาคมโดยรูปแบบใบอนุญาต

ของสิงคโปร์เป็นรูปแบบการให้ใบอนุญาตตามการด าเนินการให้บริการระบบโทรคมนาคมโดยแบ่งเป็น 2 

ประเภทคือใบอนุญาตส าหรับการด าเนินการอิงตามสิ่ งอ านวยความสะดวก (Facilities – Based 

Operations: FBO) และใบอนุญาตส าหรับการด าเ นินการอิงตามการบริการ ( Services – Based 

Operations: SBO) 

ใบอนุญาตประเภทการด าเนินการอิงตามสิ่ งอ านวยความสะดวก (Facilities – Based 

Operations: FBO) จะครอบคลุมถึงการใช้งานและการด าเนินงานของเครือข่ายระบบ หรือสิ่งอ านวยความ

สะดวกด้านโทรคมนาคมใดๆ โดยบุคคลใดเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

และ/หรือออกอากาศนอกเขตแดนของตนเองต่อบุคคลที่สามซ่ึงอาจรวมถึงผู้ประกอบการโทรคมนาคม

รายอื่นที่ได้รับอนุญาตลูกค้าทางธุรกิจหรือประชาชนทั่วไป ฝ่ายที่ประสงค์ด าเนินการให้บริการดังกล่าว

จะต้องมีใบอนุญาต FBO จากหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงเครือข่ายระบบและสิ่งอ านวยความสะดวกโทรคมนาคม

ดังกล่าวน้ันรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโทรคมนาคมใดๆ ส าหรับการขนส่งทางโทรคมนาคมหรือการ

ออกอากาศ โดยอาจอยู่ในรูปแบบข้ามพรมแดนหรือในท้องถิ่นและเครือข่ายอาจครอบคลุมทั่วประเทศ

หรือจ ากดัเฉพาะพ้ืนที่ในสงิคโปร์ ระบบเหล่าน้ีอาจรวมถึงระบบการสื่อสารเคล่ือนที่ (เช่นสถานีฐานส าหรับ

โทรศัพท์เคล่ือนที่) ที่ใช้ส าหรับให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ วิทยุสื่อสารหรือบริการข้อมูลมือถือ และ
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ระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบถาวร (เช่น ระบบใยแก้วน าแสง ระแบบท่อใต้ดิน ระบบเคเบิลใต้น า้เคเบิล

ระหว่างประเทศ และเกตเวย์ดาวเทียม) ส าหรับให้บริการด้านเสียงและข้อมูลในประเทศและระหว่าง

ประเทศ  

ส าหรับใบอนุญาตอกีประเภทคือใบอนุญาตส าหรับการด าเนินการองิตามการบริการ (Services 

– Based Operations: SBO) จะใช้ส าหรับกรณีที่ผู้ให้บริการประสงค์จะให้เช่าโครงข่ายโทรคมนาคม (เช่น 

บริการเช่ือมโยงเครือข่าย และบริการสลับเปล่ียนเครือข่าย) จากผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตFBO จาก

หน่วยงานของรัฐ เพ่ือน ามาให้บริการด้านโทรคมนาคมของตนเองหรือเพ่ือขายบริการด้านโทรคมนาคม

ของ FBO ให้แก่บุคคลที่สาม โดยผู้ให้บริการที่ติดต้ังระบบเครือข่ายระบบและสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน

โทรคมนาคมภายในเขตแดนของตนเอง แต่ต้องการให้บริการด้านโทรคมนาคมแก่บุคคลที่สามซ่ึงอาศัยอยู่

ในเขตทรัพย์สินของตนต้องย่ืนขอใบอนุญาต SBO เช่นกันการแบ่งประเภทใบอนุญาตเป็นสองประเภท

ดังกล่าวเช่นน้ีท าให้ง่ายต่อการก ากับดูแลมากกว่า ไม่สับสน และไม่มีความทบัซ้อนกันอย่างกฎเกณฑ์ของ

ประเทศไทย 

3.4 วิเคราะหปั์ญหาการระงบัขอ้พิพาทระหว่างผูป้ระกอบการที่มีโครงข่ายกบัผูป้ระกอบธุรกิจการ

ใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่บบโครงข่ายเสมือน 

ข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบกิจการให้บริการโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นการใช้โครงข่าย

โทรคมนาคม การเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection) การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม

ร่วมกันส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Telecom Infrastructure Sharing) บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่

แบบโครงข่ายเสมือน (MVNO) หรือการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์ เคล่ือนที่ภายในประเทศ 

(National Roaming) โดยปัจจุบัน การระงับข้อพิพาทในกิจการโทรคมน้ันท าได้ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ

เป็นการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม ศาลปกครอง การเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ การเสนอข้อ

พิพาทต่อคณะกรรมการของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติหรือการไกล่เกล่ียกันในช้ันคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แต่วิธีการระงับข้อพิพาทที่กล่าวมา

ทั้งหมดข้างต้น กยั็งมีปัญหาในการพิพากษา หรือการตัดสินช้ีขาด ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าในกระบวน

พิจารณาซ่ึงอาจส่งผลกระทบกับการด าเนินธุรกิจการให้บริการ โทรคมนาคม โดยตามประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การใช้และ

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 ได้มีการก าหนดกระบวนการระงับข้อพิพาทในเร่ือง การเจรจา

ที่เกี่ยวกับสัญญาการใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ไว้ แต่ทั้งน้ีไม่ได้ครอบคลุมถึงข้อพิพาทอื่นๆ 

ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมระหว่างผู้ให้บริการด้วยกัน เช่น ข้อพิพาทที่มีลักษณะเป็นการละเมิด ซ่ึงจาก

ข้อเทจ็จริง เม่ือเกิดข้อพิพาทที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติดังกล่าว กจ็ะต้องน าเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทตามปกติ เช่น การฟ้องคดี ต่อ

ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง การเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยส าหรับการน าข้อพิพาทเข้า

สู่กระบวนการระงับข้อพิพาทตามปกติน้ัน จะขาดผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่เข้าใจธรรมชาติ

ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ท าให้อาจเกิดค าช้ีขาดที่ไม่สอดคล้องกับสภาพของธุรกิจโทรคมนาคมได้ 

ดังน้ันโดยส่วนใหญ่ในกรณีของข้อพิพาทระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคมด้วยกันเองน้ัน จะมีการตกลงให้
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ใช้สถาบันอนุญาโตตุลาการในการตัดสนิ และแม้ว่าระยะเวลาในการระงับข้อพิพาทในทางอนุญาโตตุลาการ

จะสั้นกว่ากระบวนการทางศาล แต่กมี็ข้ันตอนกระบวนการที่กินเวลาโดยที่ผ่านประมาณ 1-2 ปีขึ้นไป ซ่ึง

ตามข้อเทจ็จริงน้ัน คู่พิพาทสามารถควบคุมระยะเวลาได้ด้วยวิธีการพิจารณา เน่ืองจากไม่มีการก าหนด

ระยะเวลาในการวินิจฉัยช้ีขาดไว้แน่นอน และที่ส าคัญอีกประการหน่ึง คือเม่ืออนุญาโตตุลาการได้ท าค าช้ี

ขาดแล้ว คู่พิพาทสามารถขอเพิกถอนค าช้ีขาดได้โดยย่ืนต่อศาลที่มีเขตอ านาจ ซ่ึงในทางปฏบัิติจะมีการย่ืน

คัดค้านดังกล่าว เพราะข้อพิพาทโทรคมนาคมส่วนใหญ่น้ัน มีความเกี่ยวเน่ืองกบัการให้บริการต่อประชาชน

ท าให้เข้าเหตุแห่งการเพิกถอนตามมาตรา 40 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 

กล่าวคือ การยอมรับหรือการบังคับตามค าช้ีขาดน้ันจะเป็นการขัดต่อความสงบ เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนั

ดีของประชาชน ซ่ึงหากเป็นสัญญาทางแพ่งกจ็ะมีการย่ืนเพิกถอนที่ศาลแพ่งที่มีเขตอ านาจ หากเป็นสัญญา

ทางปกครองกจ็ะมีการเพิกถอนต่อศาลปกครอง เมื่อผลคดีออกมาเป็นอย่างไรกจ็ะมีการย่ืนอุทธรณ์ฎีกาต่อ 

ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา หรือศาลปกครองสงูสุดต่อไป ท าให้จุดประสงค์ในการน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการ

อนุญาโตตุลาการเพ่ือความรวดเรว็ของกระบวนการระงับข้อพิพาทน้ันไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อกีทั้งยัง

ล่าช้ากว่าเดิม ซ่ึงสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (The International Telecommunication Union : 

ITU) ได้เคยท าการศึกษาพบว่า ความล่าช้าในการระงับข้อพิพาทสามารถส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ

ตลาดโทรคมนาคม ซ่ึงจะเห็นได้ว่าปัญหาหลักๆ คือ ข้อจ ากัดที่ ว่าประกาศคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติฯ พ.ศ. 2549 น้ัน สามารถในการระงับข้อพิพาทที่สามารถระงับข้อพิพาท

โทรคมนาคมได้เพียงบางประเภทเท่าน้ัน และมีปัญหาในเร่ืองความเข้าใจในสภาพอุตสาหกรรม

โทรคมนาคมของผู้ระงับข้อพิพาท และความล่าช้าในการระงับข้อพิพาท โดยปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มี

การจัดต้ังหน่วยงานข้ึนมาเป็นตัวกลางในการไกล่เกล่ีย และวินิจฉัยข้อพิพาทโทรคมนาคมระหว่าง

ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ซ่ึงรวมถึงผู้ประกอบการให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน เป็น

การเฉพาะ ท าให้กระบวนการระงับข้อพิพาทล่าช้าและไม่มีประสทิธภิาพ 

จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยยังขาดหน่วยงานที่ท  าหน้าที่ช้ีขาดข้อพิพาทที่มีทั้งคุณสมบัติ

ของผู้ไกล่เกล่ีย และผู้วินิจฉัยรวมไปถึงกระบวนการระงับข้อพิพาทที่ชัดเจน และมีก าหนดระยะเวลาที่

แน่นอน และมีสภาพบังคับเพ่ือให้ไม่เกิดความล่าช้าอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจการให้บริการ

อนิเทอร์เนต็ได้ 

 

4. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาพบว่า มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมก ากบัดูแลผู้ประกอบธุรกิจโทรศัพท์

เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนของประเทศไทยน้ันยังไม่ครอบคลุมและให้ความคุ้มครองได้อย่างเพียงพอ

และมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ประเทศไทยจึงควรปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจ

โทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนและผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุดเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์

ของกฎหมาย ซ่ึงประเดน็ที่ท  าการแก้ไข และเน้ือหากฎหมายที่ท  าการแก้ไข และก าหนดมาตรการที่เพ่ิมข้ึน 

มีรายละเอยีดดังน้ี  
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4.1 แก้ไขเพ่ิมเติมนิยามศัพท์หรือค าจ ากัดความของค าว่าโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนจากค า

นิยาม ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ว่าด้วยการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. 2556 ค า ว่า “ผู้ให้บริการ

โทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบที่

หน่ึงซ่ึงไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และไม่มีสิทธิในการบริหารจัดการคล่ืนความถี่ทั้งหมดหรือ

บางส่วนในการให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต” ซ่ึงจากค านิยามดังกล่าวจะเหน็ได้

ว่าเป็นการระบุถึงเง่ือนไขในการขอเป็นผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน หรือ 

MVNO ซ่ึงจากที่ได้กล่าวมาแล้วว่าผู้ประกอบการธุรกิจเคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนมีหลายประเภททั้งผู้

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่มีโครงข่ายอยู่แล้วและผู้ประกอบธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบ

โครงข่ายเสมือน 

ดั้งน้ันเพ่ือมิให้เกิดปัญหาความไม่ชัดเจนจึงเสนอให้เพ่ิมค านิยาม ในประกาศคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการให้บริการ

โทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. 2556 ดังน้ี 

แก้ไขค านิยาม ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. 2556 ซ่ึงนิยาม

ค าว่า “ผู้ให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบที่หน่ึงซ่ึงไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และไม่มีสทิธใินการบริหารจัดการคล่ืนความถี่

ทั้งหมดหรือบางส่วนในการให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต” 

โดยขอเสนอให้เ พ่ิมเติมข้อความในวรรคที่ สองเป็น “ทั้ ง น้ีไม่รวมถึง ผู้ประกอบการ

โทรคมนาคมที่มีโครงข่ายอยู่แล้ว” ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาประกอบ

ธุรกิจโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนอย่างแท้จริงอันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศ กสทช.ฯ 

ดังกล่าว 

4.2 ก าหนดขอบเขตของสิทธิหน้าที่ของการประกอบธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่และบทบังคับให้

ผู้ประกอบการเจ้าของคล่ืนความถี่หรือผู้ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองต้องจัดสรรหรือแบ่งคล่ืนความถี่ของ

ตนเองส่วนหน่ึงให้กบัผู้ประสงค์จะประกอบธุรกจิโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน เน่ืองจากประกาศ

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการให้บริการ

โทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. 2556 มิได้มีข้อก าหนดหรือบทบังคับให้ผู้ประกอบการ

เจ้าของคล่ืนความถี่หรือผู้ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองต้องขายส่งบริการหรือให้ผู้อื่นเช่าใช้โครงข่าย

โทรคมนาคม  

ดังน้ันจึงเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. 2556

โดยก าหนดบทบังคับให้ผู้ประกอบการที่มีโครงข่ายหรือได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ต้องจัดให้มีการเช่า

ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของตนหรือจัดสรรคล่ืนความถี่ให้กบัผู้ที่ประสงค์ประกอบธุรกจิโทรศัพทเ์คล่ือนที่
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แบบโครงข่ายเสมือนเพ่ือให้ตรงตามเจตนารมณ์ตามกฎหมายให้มีการด าเนินธุรกิจโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบ

โครงข่ายเสมือนเพ่ิมมากขึ้นในประเทศไทย  

4.3 แก้ไขปรับปรุงรูปแบบการออกใบอนุญาตแบบเดิมโดยแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ.2544หมวด 1 ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และยกเลิกประกาศ

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตการให้บริการ

อินเทอร์เนต็ พ.ศ. 2548 ทั้งน้ีเพ่ือรวมการก ากับดูแลในเร่ืองใบอนุญาตไว้ให้ครอบคลุม ไม่ซับซ้อน โดย

แบ่งประเภทการขอขอรับใบอนุญาตออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ใบอนุญาตประกอบกจิการที่องิตามสิ่ง

อ านวยความสะดวก (Facilities – Based Operations: FBO) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการที่อิงตาม

ประเภทของการบริการ (Services – Based Operations: SBO)นอกจากน้ีเห็นควรก าหนดอนุญาตให้

ผู้ประกอบการแต่ละรายอาจย่ืนการขออนุญาตประเภทการให้บริการต่างๆ เพ่ิมเติมได้ ซ่ึงรวมถึงการ

ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจ

โทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนในรูปแบบต่างๆ และลดความทบัซ้อนกันของการออกใบอนุญาต

การประกอบกจิการโทรคมนาคมดังกล่าว 

4.4 การออกกฎหมายเกี่ยวกบัการระงับข้อพิพาททางโทรคมนาคมระหว่างผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่มี

โครงข่ายกบัผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน ที่ครอบคลุมถึงข้อพิพาททุก

ประเภทที่เกิดข้ึนระหว่างคู่สัญญาทางโทรคมนาคม โดยน าข้ันตอนการระงับข้อพิพาทตามประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การใช้และ

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 มาปรับใช้ ทั้งน้ีเพ่ือให้กระบวนการระงับข้อพิพาทที่มี

ลักษณะเฉพาะอย่างข้อพิพาททางโทรคมนาคมไม่จ ากัดเฉพาะข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการใช้และเช่ือมต่อ

โครงข่ายเท่าน้ัน โดยให้มีคณะอนุกรรมการท าหน้าที่เป็นตัวกลางไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาท ซ่ึงควรมีการ

ก าหนดคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการให้มีความเช่ียวชาญตามลักษณะและพฤติการณ์ของข้อพิพาททาง

โทรคมนาคม ทั้งน้ีต้องมีการกล่ันกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อพิพาทต่อคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพ่ือให้มีความเป็นกลาง รัดกุม และ

สามารถตรวจสอบได้ โดยให้ถือว่าค าช้ีขาดของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นค าสั่งทางปกครอง ทั้งน้ีเพ่ือให้

แน่ใจว่าผู้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาทจะเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายโทรคมนาคมอย่าง

แท้จริง และสามารถให้ความยุติธรรมแก่ผู้ประกอบธุรกจิโทรคมนาคมที่เป็นผู้พิพาททั้งสองฝ่าย 
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