
 
 
 
 

- ร่าง - 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์

และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 
เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. .... 

------------------------------- 
  
    โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่าย
เสมือน เพ่ือสนับสนุนการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายย่อย     
อันเป็นการเพ่ิมระดับการแข่งขันในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือก    
ในการเข้าถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้น  
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๓) (๖) (๒๔) มาตรา ๒๙ และมาตรา ๘๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ 
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทํา
ได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา 
๑๒ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎมาย  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
โครงข่ายเสมือน ไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์    
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ....”  

ข้อ ๒  ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่ง อ่ืนใด ในส่วนที่มี กําหนดไว้แล้ว          

ในประกาศน้ี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศน้ี ให้ใช้ประกาศน้ีแทน   
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนให้เป็นไปตามข้อกําหนดในประกาศน้ี 

โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การประกอบกิจการ
โทรคมนาคมประเภทการขายส่งบริการและบริการขายต่อบริการ 

 



- ๒ - 
 

ข้อ ๔  ในประกาศน้ี  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม      

ที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
และให้หมายความรวมถึงผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากบริษัท       
ทีโอที จํากัด (มหาชน) หรือบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ก่อน
วันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ใช้บังคับ  

“การขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่” หมายความว่า การที่ผู้รับใบอนุญาตขายบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนเพ่ือนําไปให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
แก่ผู้ใช้บริการในนามของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน   

“ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่หน่ึง ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และไม่มีสิทธิในการบริหารจัดการคลื่น
ความถี่ทั้งหมดหรือบางส่วนในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต  

 
หมวด ๑ 

หมวดทั่วไป 
 

ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการก่อน โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องดําเนินการขออนุญาตประกอบกิจการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ผู้ใดประสงค์จะให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน จะต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการก่อน โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องดําเนินการขออนุญาตประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หน่ึงภายใต้กระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic 
License) ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตที่ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
โครงข่ายเสมือนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในประกาศน้ี 

การขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามวรรคหน่ึง ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติต่อผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนทุกรายอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตที่ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ดังต่อไปน้ี  
(๑)  จัดทําข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ตามหมวด ๒  
(๒) แจ้งข้อมูลที่จําเป็นและถูกต้องแก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน

ทราบ เพ่ือให้สามารถดําเนินการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ เมื่อได้รับการร้องขอ 
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(๓) ดําเนินการเจรจาทําความตกลงในเง่ือนไขของสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ด้วยเจตนาสุจริต 

(๔) ต้องอํานวยความสะดวก เพ่ือให้การขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นไปอย่าง          
มีประสิทธิภาพ  

(๕) ต้องประกันคุณภาพของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ตํ่ากว่าที่จัดให้แก่ผู้ใช้บริการ
ของตนและเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  

(๖)  ไม่กระทําการอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด ลดหรือจํากัดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(๗)  ไม่กระทําการอันมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ

โครงข่ายเสมือน  
ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตอาจปฏิเสธการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เฉพาะในกรณี 

ดังต่อไปน้ี 
(๑) โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอแก่การขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  
(๒) การขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีปัญหาทางเทคนิคที่อาจก่อให้เกิดการรบกวน

กิจการโทรคมนาคมหรือเป็นเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม 
ให้ผู้รับใบอนุญาตซึ่งปฏิเสธไม่ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามวรรคแรกมีหน้าที่พิสูจน์ถึง

เหตุแห่งการปฏิเสธนั้น 
ข้อ ๙  ค่าตอบแทนในการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้รับ

ใบอนุญาตที่ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนซึ่งได้ตกลง
ร่วมกัน ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องเป็นอัตราที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ รวมท้ัง
สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับราคาค้าปลีกของผู้รับใบอนุญาตที่ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เรียกเก็บจาก
ผู้ใช้บริการของตนเอง 

ข้อ ๑๐ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน มีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปน้ี  
(๑) มีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดตามสัญญาและกฎหมายอ่ืนใดต่อผู้ใช้บริการของตน

โดยตรง และไม่อาจปฏิเสธหน้าที่หรือความรับผิด หรือกล่าวอ้างว่าเป็นหน้าที่หรือความรับผิดของผู้รับ
ใบอนุญาตที่ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  

(๒) ต้องมีตราสินค้าและการแสดงสัญลักษณ์ทางการค้าของตนเอง 
(๓) ต้องให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการตามที่ได้โฆษณา

ไว้ และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 

หมวด ๒ 
ข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที ่

 
ข้อ ๑๑ ข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องจัดทําเป็นเอกสารแสดงเจตนาขายส่ง

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปน้ี    
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(๑)  รายละเอียดของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อกําหนดและเง่ือนไขสําหรับการให้บริการ
ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงกระบวนการและระยะเวลาการเจรจา ข้อตกลงการขายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่  

(๒)  ข้อกําหนดและรายละเอียดทางเทคนิคสําหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(๓)  กระบวนการและวิธีการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(๔)  ค่าตอบแทนการขายส่งบริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ 
(๕)  ข้อกําหนดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตที่ขายส่งบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน รวมทั้งเง่ือนไขเก่ียวกับการรักษา
ความลับ การเปิดเผยข้อมูล และมาตรการด้านความปลอดภัย 

(๖)  เง่ือนไขและขั้นตอนการดําเนินการในกรณีของการขอขยาย เพ่ิมเติมหรือลดการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  

(๗) ขั้นตอน วิ ธีการ และระยะเวลาดําเนินการของผู้รับใบอนุญาตที่ขายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีต่อข้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน  

(๘)  บทกําหนดความรับผิดกรณีผิดเง่ือนไขของสัญญา 
(๙)  บุคคลและสถานที่ที่ติดต่อได้ 
ข้อ ๑๒ ข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี 
(๑)  มีเง่ือนไขอันเป็นการเลือกปฏิบัติ แบ่งแยก หรือกีดกันผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ

โครงข่ายเสมือน 
(๒)  มีเง่ือนไขที่ไม่สมเหตุสมผลที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการ

แข่งขันในการให้บริการโทรคมนาคม 
(๓)  มีค่าตอบแทนการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่เป็นธรรม ไม่สมเหตุสมผล หรือเลือก

ปฏิบัติ 
(๔)  มีเง่ือนไขทําให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์ 
ข้อ ๑๓ ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อเสนอการขาย

ส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นการทั่วไป และจัดส่งสําเนาข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้
คณะกรรมการภายในกําหนดเวลาดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ก่อนวันที่ประกาศน้ีมี
ผลใช้บังคับ ให้จัดส่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับน้ีมีผลใช้บังคับ 

(๒) ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายหลังจากที่ประกาศน้ี
มีผลใช้บังคับ ให้จัดส่งภายใน เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ขายส่ง 
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หมวด  ๓ 
ขั้นตอนและกระบวนการเจรจา 

สัญญาการขายส่งบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ 
 

ข้อ ๑๔ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนที่ประสงค์จะซื้อบริการขายส่ง
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องจัดทําเป็นหนังสือแสดงเจตจํานงโดยชัดแจ้งและด้วยเจตนาสุจริตแก่ผู้รับ
ใบอนุญาตที่ขายส่งบริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ว่ามีความประสงค์จะขอทําสัญญาการขายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  

 
ข้อ ๑๕ ผู้รับใบอนุญาตที่ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องไม่กระทําการดังต่อไปน้ี 
(๑) ปฏิเสธไม่ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตามกฎหมาย 
(๒)  ละเลย ประวิงเวลา หรือทําให้ล่าช้าในการเจรจาหรือการทําสัญญาการขายส่งบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(๓)  ปฏิเสธท่ีจะให้หรือเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและจําเป็นในการขายส่งบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(๔)  กําหนดเง่ือนไขการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีลักษณะเป็นการกีดกันการ

ให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน 
ขอ้ ๑๖ ผู้รับใบอนุญาตที่ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

แบบโครงข่ายเสมือนจะต้องเจรจาเก่ียวกับสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามแนวทางในข้อเสนอ
การขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งน้ี ให้ถือว่าวันที่ผู้รับใบอนุญาตที่ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับ
หนังสือขอซื้อบริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นวันเริ่มต้นของการเจรจา 

ข้อ ๑๗ สัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องมีการกําหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบระหว่างคู่สัญญาที่ชัดเจน และไม่ทําให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์ ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ แบ่งแยก 
หรือกีดกันผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนรายอ่ืน และไม่มีข้อกําหนดหรือเง่ือนไขอันมี
ลักษณะเป็นการผูกขาด ลด หรือจํากัดการให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนหรือ
การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 
 

หมวด  ๔ 
กระบวนการระงับข้อพิพาท 

และการกํากับดูแล 
 

ข้อ ๑๘ หากผู้ รั บ ใบอ นุญาตที่ ข ายส่ งบ ริการ โทรศัพท์ เ คลื่ อนที่ แ ละผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันเริ่มต้นของการ
เจรจา ให้ถือว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้น 
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ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นเก่ียวกับการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ คู่กรณีมีสิทธิ
ร้องขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาด โดยยื่นคําร้องเป็นหนังสือ พร้อมรายละเอียดข้อเท็จจริง และหลักฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี คณะกรรมการจะพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ 
ข้อพิพาท ในกรณีไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้ขยายระยะเวลาการพิจารณา
วินิจฉัยช้ีขาดออกไปอีกได้ตามความจําเป็น แต่ทั้งน้ี ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

ข้อ ๒๐ กรณีที่มีข้อพิพาทเก่ียวกับค่าตอบแทนการขายส่งบริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ 
คณะกรรมการจะนําหลักการคํานวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงโดยวิธีการจัดสรรต้นทุนทั้งหมด (fully 
distributed cost) และความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับราคาค้าปลีกที่ผู้รับใบอนุญาตที่ขายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการของตนเอง มาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน  

ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตที่ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่จัดส่งสําเนาสัญญาการขาย
ส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้คณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการลงนามในสัญญา และต้อง
เปิดเผยสัญญาและเง่ือนไขเกี่ยวกับการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นการทั่วไป 

ในกรณีที่มีการยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือเง่ือนไขเก่ียวกับการขายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระงับการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ขายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่จัดส่งสําเนาสัญญาและเปิดเผยสัญญา โดยให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับโดย
อนุโลม  

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าสัญญาและเง่ือนไขเก่ียวกับการขายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดในประกาศนี้ หรือขัดต่อกฎหมาย คณะกรรมการอาจสั่งให้ดําเนินการ
แก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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