ร่าง
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖
------------------------------โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ าย
เสมือน เพื่อสนับสนุนการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายย่อย
อันเป็นการเพิ่มระดับการแข่งขันในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือก
ในการเข้าถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๓) (๖) (๒๔) มาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๘๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทา
ได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา
๑๒ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
โครงข่ายเสมือน ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และค าสั่ ง อื่ น ใด ในส่ ว นที่ มี ก าหนดไว้ แ ล้ ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในประกาศนี้ โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทการขายส่งบริการและบริการขายต่อบริการ

-๒ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
ที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีต่ ามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม
และให้ หมายความรวมถึงผู้ได้รับ อนุญาต สัมปทาน หรือสั ญญาให้ ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากบริษัท
ทีโอที จากัด (มหาชน) หรือบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ก่อน
วันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ใช้บังคับ
“การขายส่ งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ” หมายความว่า การที่ผู้รับใบอนุญาตขายบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนเพื่อนาไปให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
แก่ผู้ใช้บริการในนามของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน
“ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และไม่มีสิทธิในการบริหารจัดการคลื่น
ความถี่ทั้งหมดหรือบางส่วนในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต
หมวด ๑
หมวดทั่วไป
ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการก่อน โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องดาเนินการขออนุญาตประกอบกิจการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ผู้ใดประสงค์จะให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน จะต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการก่อน โดยจะต้องดาเนิ น การขออนุญาตประกอบกิจการตามหลั กเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ประกอบกิ จ การโทรคมนาคมแบบที่ ห นึ่ ง ภายใต้ ก ระบวนการออกใบอนุ ญ าตแบบอั ต โนมั ติ (Automatic
License) ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตที่ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
โครงข่ายเสมือนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในประกาศนี้
การขายส่ง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติต่อ ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ บบโครงข่ายเสมือนทุกรายอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตที่ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนทีม่ ีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามหมวด ๒
(๒) แจ้ งข้อมูล ที่จาเป็น และถูกต้องแก่ผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบโครงข่ายเสมือน
ทราบ เพื่อให้สามารถดาเนินการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ เมื่อได้รับการร้องขอ

-๓(๓) ดาเนินการเจรจาทาความตกลงในเงื่อนไขของสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ด้วยเจตนาสุจริต
(๔) ต้ อ งอ านวยความสะดวก เพื่ อ ให้ ก ารขายส่ ง บริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ เ ป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
(๕) ต้องประกันคุณภาพของการให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ต่ากว่าที่จัดให้แก่ผู้ใช้บริการ
ของตนและเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๖) ไม่กระทาการอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด ลดหรือจากัดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
(๗) ไม่กระทาการอันมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
โครงข่ายเสมือน
ข้อ ๘ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตอาจปฏิ เ สธการขายส่ ง บริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ไ ด้ เ ฉพาะในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอแก่การขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
(๒) การขายส่ ง บริ ก ารโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ มีปั ญหาทางเทคนิค ที่อ าจก่ อให้ เกิ ดการรบกวน
กิจการโทรคมนาคมหรือเป็นเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม
ให้ผู้รับใบอนุญาตซึ่งปฏิเสธไม่ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ชี้แจงหรือ
แสดงเหตุแห่งการปฏิเสธนั้น
ข้อ ๙ ค่าตอบแทนในการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่ อนที่ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้รับ
ใบอนุญาตที่ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนซึ่งได้ตกลง
ร่ ว มกั น ทั้ ง นี้ ค่ า ตอบแทนดั ง กล่ า วต้ อ งเป็ น อั ต ราที่ เ ป็ น ธรรม สมเหตุ ส มผล และไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ รวมทั้ ง
สมเหตุส มผลเมื่อเทียบกับ ราคาค้าปลีก ของผู้ รับใบอนุญาตที่ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เรียกเก็บจาก
ผู้ใช้บริการของตนเอง
ข้อ ๑๐ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน มีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) มีสิทธิ หน้าที่และความรับผิด ตามสั ญญาและกฎหมายอื่นใดต่อผู้ใช้บริการของตน
โดยตรง และไม่อาจปฏิเสธหน้าที่ หรือความรับผิด หรือกล่าวอ้างว่าเป็นหน้าที่หรือความรับผิดของผู้รับ
ใบอนุญาตที่ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
(๒) ต้องมีตราสินค้าและการแสดงสัญลักษณ์ทางการค้าของตนเอง
(๓) ต้องให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีต่ ามมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการตามที่ได้โฆษณา
ไว้ และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
หมวด ๒
ข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ข้อ ๑๑ ข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องจัดทาเป็นเอกสารแสดงเจตนาขายส่ง
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้

-๔(๑) รายละเอียดของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อกาหนดและเงื่อนไขสาหรับการให้บริการ
ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงกระบวนการและระยะเวลาการเจรจา ข้อตกลงการขายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
(๒) ข้อกาหนดและรายละเอียดทางเทคนิคสาหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
(๓) กระบวนการและวิธีการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
(๔) ค่าตอบแทนการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
(๕) ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ข ายส่ ง บริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษา
ความลับ การเปิดเผยข้อมูล และมาตรการด้านความปลอดภัย
(๖) เงื่ อ นไขและขั้ น ตอนการด าเนิ น การในกรณี ข องการขอขยาย เพิ่ ม เติ ม หรื อ ลดการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
(๗) ขั้ น ตอน วิ ธี ก าร และระยะเวลาด าเนิ น การของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ข ายส่ ง บริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มตี ่อข้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน
(๘) บทกาหนดความรับผิดกรณีผิดเงื่อนไขของสัญญา
(๙) บุคคลและสถานที่ที่ติดต่อได้
ข้อ ๑๒ ข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มีเงื่อนไขอันเป็นการเลือกปฏิบัติ แบ่งแยก หรือกีดกัน ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
โครงข่ายเสมือน
(๒) มีเงื่อนไขที่ไ ม่ส มเหตุส มผลที่อ าจเป็ นเหตุ ให้ เกิด การผู กขาด หรือ ลด หรือจากัดการ
แข่งขันในการให้บริการโทรคมนาคม
(๓) มีค่าตอบแทนการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่เป็นธรรม ไม่สมเหตุสมผล หรือเลือก
ปฏิบัติ
(๔) มีเงื่อนไขทาให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์
ข้อ ๑๓ ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีหน้าที่เปิดเผยข้อเสนอการขาย
ส่งบริการโทรศัพท์เคลื่ อนที่เป็นการทั่วไป และจัดส่งสาเนาข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้
คณะกรรมการภายในกาหนดเวลาดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มี
ผลใช้บังคับ ให้จัดส่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
(๒) ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายหลังจากวันที่ประกาศ
นี้มีผลใช้บังคับ
(๒.๑) ให้จัดส่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับอนุญาตให้ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
สาหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

-๕(๒.๒) ให้จัดส่งภายในเก้าสิบวันนับแต่ วันเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สาหรับผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายหลังจากวันที่ประกาศนี้มี
ผลใช้บังคับ
หมวด ๓
ขั้นตอนและกระบวนการเจรจา
สัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ข้อ ๑๔ ผู้ให้บ ริ การโทรศัพท์เคลื่ อนที่แบบโครงข่ายเสมือนที่ประสงค์จะซื้อ บริการขายส่ ง
บริ การโทรศัพท์เคลื่ อนที่ จ ะต้องจั ดทาเป็ นหนังสือแสดงเจตจานงโดยชัดแจ้งและด้วยเจตนาสุจริตแก่ผู้ รับ
ใบอนุ ญ าตที่ ข ายส่ ง บริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ว่ า มี ค วามประสงค์ จ ะขอท าสั ญ ญาการขายส่ ง บริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนทีต่ ามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ข้อ ๑๕ ผู้รับใบอนุญาตที่ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องไม่กระทาการดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิเสธไม่ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตามกฎหมาย
(๒) ละเลย ประวิงเวลา หรือทาให้ล่าช้าในการเจรจาหรือการทาสัญญาการขายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
(๓) ปฏิเสธที่จะให้หรือเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและจาเป็นในการขายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
(๔) ก าหนดเงื่ อ นไขการขายส่ ง บริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การกี ด กั น การ
ให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน
ข้อ ๑๖ ผู้รับใบอนุญาตที่ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบโครงข่ายเสมือนจะต้องเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามแนวทางในข้อเสนอ
การขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้ ให้ถือว่าวันที่ผู้รับใบอนุญาตที่ ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับ
หนังสือขอซือ้ บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นวันเริ่มต้นของการเจรจา
ข้อ ๑๗ สั ญญาการขายส่ งบริการโทรศัพท์เคลื่ อนที่จ ะต้องมีการกาหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบระหว่างคู่สัญญาที่ชัดเจน และไม่ทาให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์ ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ แบ่งแยก
หรื อกีดกันผู้ ให้บ ริการโทรศัพท์เคลื่ อนที่แบบโครงข่ายเสมือนรายอื่น และไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขอันมี
ลักษณะเป็นการผูกขาด ลด หรือจากัดการให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนหรือ
การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

-๖หมวด ๔
กระบวนการระงับข้อพิพาท
และการกากับดูแล
ข้อ ๑๘ หากผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ข ายส่ ง บริ ก ารโ ทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ ละ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเริ่มต้นของการ
เจรจา ให้ถือว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้น
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ คู่กรณีมีสิทธิ
ร้องขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด โดยยื่นคาร้องเป็นหนังสือ พร้อมรายละเอียดข้อเท็จจริง และหลักฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ข้อพิพาท ในกรณีไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้ขยายระยะเวลาการพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาดออกไปอีกได้ตามความจาเป็น แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันครบกาหนดเวลาดังกล่าว
ข้อ ๒๐ กรณี ที่ มี ข้ อ พิ พ าทเกี่ ย วกั บ ค่ า ตอบแทนการขายส่ ง บริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่
คณะกรรมการจะน าหลั ก การค านวณจากต้ น ทุน ที่ เกิ ด ขึ้น จริง โดยวิ ธี การจัด สรรต้ นทุ น ทั้ง หมด (fully
distributed cost) และความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับราคาค้าปลี กที่ผู้รับใบอนุญาตที่ขายส่ งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนทีเ่ รียกเก็บจากผู้ใช้บริการของตนเอง มาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตที่ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่จัดส่งสาเนาสัญญาการขาย
ส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้คณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการลงนามในสัญญา และต้อง
เปิดเผยสัญญาและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นการทั่วไป
ในกรณีที่มีการยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการขายส่งบริการ
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ หรื อ ระงั บ การขายส่ ง บริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ข ายส่ ง บริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่จัดส่งสาเนาสัญญาและเปิดเผยสัญญา โดยให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดย
อนุโลม
ข้อ ๒๒ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการเห็ น ว่ า สั ญ ญาและเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การ ขายส่ ง บริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนทีไ่ ม่เป็นไปตามที่กาหนดในประกาศนี้ หรือขัดต่อกฎหมาย คณะกรรมการอาจสั่งให้ดาเนินการ
แก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด
ประกาศ ณ วันที่
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