เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูล
เลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย
๑. หลักการ
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การจั ดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศั พท์เคลื่ อนที่ที่เป็น เลขหมายสวย และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถครอบครองเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการ
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ เ ป็ น เลขหมายสวยอย่ า งเท่ า เที ย มและทั่ ว ถึ ง กั น และก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ รั ฐ
สอดคล้องกับข้อ ๑๙ และข้อ ๘๑ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรรและบริ ห ารเลขหมายโทรคมนาคม ซึ่ ง ก าหนดให้
คณะกรรมการกิจ การกระจายเสี ย ง กิจ การโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) กาหนด
หลั ก เกณฑ์แ ละวิธีก ารพิเ ศษส าหรั บ การจัด สรรเลขหมายโทรศัพ ท์ส าหรั บบริการโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ที่ เป็ น
เลขหมายสวยที่ ยั ง มิไ ด้ด าเนิ น การจั ด สรรตามประกาศคณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื่อ ง
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

๒. รายการเลขหมาย กาหนดวัน เวลา และสถานที่ประมูล
ส านั กงานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จการโทรทั ศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ
(สานักงาน กสทช.) จะมีการประกาศกาหนดวันประมูล จานวนเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่ เ ป็ น เลขหมายสวย (เลขหมายสวย) ที่ จ ะประมู ล และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ประมู ล
ในแต่ละครั้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงาน กสทช.

๓. วิธีการประมูล
การประมูลจะใช้วิธีเสนอราคาผ่านระบบ web based application ภายในสถานที่ประมูลโดยผู้เข้าร่วม
การประมูลสามารถเข้าถึงระบบการประมูลและการเสนอราคาผ่านอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น สมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค เป็นต้น) ทั้งนี้ รายละเอียดการประมูลให้เป็นไปตามกฎการประมูลทีส่ านักงาน กสทช. ประกาศให้ทราบ

๔. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประมูล
๔.๑ เป็นบุคคลธรรมดา
๔.๒ เป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ จั ด ตั้ง ขึ้ น ตามกฎหมายไทย หรือ นิติ บุ คคลที่ ไ ม่ไ ด้จั ด ตั้ง ขึ้น ตามกฎหมายไทย
และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๔๒
๔.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามคาสั่งศาล ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
ภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓
๔.๔ ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ ี่เป็นเลขหมายสวย หน้า ๑/๑๔

๔.๕ ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใดๆ กับการประมูลในครั้งนี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่สามารถเป็นผู้รับมอบอานาจดาเนินการใดๆ ทุกกรณี
๔.๖ ไม่เป็นผู้ที่ปรากฏชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมาย
โทรศั พ ท์ ส าหรั บ บริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ เ ป็ น เลขหมายสวย และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เงื่ อ นไขการประมู ล
กฎการประมูล เช่น การผิดเงื่อนไขการชาระเงินประมูลเลขหมายสวย การกระทาอันเป็นการกีดกันการประมูล
หรือก่อให้เกิดการประมูลที่ไม่เหมาะสม หรือมีลักษณะเป็นการสมยอมราคา เป็นต้น

๕. การเตรียมตัวก่อนเข้าประมูล
ผู้ส นใจเข้า ร่ว มการประมูล ต้องศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูล และการดาเนินการประมูล
เลขหมายโทรศั พท์ ส าหรั บ บริ ก ารโทรศั พท์ เ คลื่ อ นที่ ที่เ ป็ น เลขหมายสวยฉบับ นี้ กฎการประมูล ประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศั พท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดรายละเอียดได้จาก http://auction.nbtc.go.th

๖. ช่องทางการลงทะเบียน
๖.๑ การลงทะเบียนล่วงหน้า
ในการประมูลแต่ละครั้งผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตามวัน เวลา
และสถานทีท่ ี่สานักงาน กสทช. ประกาศกาหนด โดยการลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถดาเนินการได้ ดังนี้
(๑) ระบบออนไลน์ ๒๔ ชั่วโมง ทาง http://auction.nbtc.go.th
(๒) ลงทะเบียน ณ สานักงาน กสทช. (สานักงานใหญ่) (ในระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
เฉพาะวันทาการ)
ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับสิทธิในการใช้อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับการเข้าระบบ
การประมูลและการเสนอราคาที่สานักงาน กสทช. จัดเตรียมไว้ให้ (หากประสงค์)
๖.๒ การลงทะเบียนในวันประมูล
ผู้ส นใจเข้าร่ว มการประมูล สามารถลงทะเบีย นในวันประมูล ได้ต ามเวลาที่สานักงาน กสทช.
กาหนด ณ สถานที่จัดการประมูล

๗. การลงทะเบียน
ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลจะต้องดาเนินการ ดังนี้
๗.๑ ขั้นตอนการลงทะเบียน
๗.๑.๑ กรอกข้อมูลและจัดส่งเอกสารหลักฐาน (อัพโหลดเอกสารผ่านระบบออนไลน์ หรือ ยื่น
ณ สานักงาน กสทช.)
๗.๑.๒ วางหลักประกันการประมูล
เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ ี่เป็นเลขหมายสวย หน้า ๒/๑๔

เมื่ อ ผู้ ส นใจเข้ า ร่ ว มการประมู ล ด าเนิ น การตามข้ อ ๗.๑.๑ และ ข้ อ ๗.๑.๒ เรี ย บร้ อ ยและ
สานักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนแล้ว ผู้สนใจเข้าร่วม
การประมูลจะได้รับ แจ้ง Username และ Password เพื่อใช้สาหรับการบริหารจัดการข้อมูล ผู้เข้า ร่วมการ
ประมูล การบริหารจัดการการวางหลักประกัน และการทดลองใช้ระบบซอฟต์แวร์การประมูล ทั้งนี้ สานักงาน
กสทช. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนา username และ password ไปใช้นับแต่วัน
ที่ผู้เข้าร่วมการประมูลได้รับแจ้งจากสานักงาน กสทช.
๗.๒ เอกสารการลงทะเบียน
๗.๒.๑ เอกสารหลักฐานการแสดงตนของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล มีดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดา
๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลที่ไม่ถือ
สัญชาติไทย) หรือเอกสารแสดงตนที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ของเอกสาร
๒) กรณี มอบอานาจให้ บุคคลอื่นกระทาการแทน จะต้องจัดส่ ง หนังสื อมอบอานาจ
(ลส. ๑) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ (สามสิบ) บาท พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีบุคคลที่ไม่ถือสัญชาติไทย) หรือเอกสารแสดงตนที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร
กรณีนิติบุคคล
๑) หนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลที่ มี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น ๙๐ (เก้ า สิ บ ) วั น
นับจากวันที่นาส่งเอกสาร พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารโดยผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
๒) ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ ส าเนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี บุ ค คลที่
ไม่ถือสัญชาติไทย) หรือเอกสารแสดงตนที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร
๓) กรณี มอบอานาจให้ บุคคลอื่นกระทาการแทน จะต้องจัด ส่ งหนังสื อมอบอานาจ
(ลส.๑) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ (สามสิบ) บาท พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีบุคคลที่ไม่ถือสัญชาติไทย) หรือเอกสารแสดงตนที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร
๗.๒.๒ สาเนาเอกสารหลักฐานแสดงการวางหลักประกันการประมูลผ่านช่องทางและวิธีการต่างๆ
ตามตารางแนบท้าย
๗.๒.๓ สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ที่ร ะบุชื่อเจ้าของบัญชี เลขที่บัญชี (กรณีผู้เข้าร่วม
การประมูลแจ้งความประสงค์ให้ สานักงาน กสทช. คืนเงินวางหลักประกันโดยวิธีการโอนเข้าบัญชี)

เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ ี่เป็นเลขหมายสวย หน้า ๓/๑๔

๗.๓ การวางหลักประกันการประมูล
๗.๓.๑ หลักประกันการประมูลแบ่งตามรูปแบบเลขหมายสวยที่จะนามาประมูล ซึ่งผู้เข้าร่วม
การประมูลสามารถวางหลักประกัน หรือวางหลักประกันเพิ่มเติม เช่น แคชเชียร์เช็ค โอนเงินเข้าบัญชีของสานักงาน
กสทช. หรือชาระด้วยเงินสด เป็นต้น ได้ตามที่ปรากฏในตารางแนบท้าย หรือช่องทางอื่นใดตามที่สานักงาน
กสทช. ประกาศกาหนดเพิ่มเติม
๗.๓.๒ ผู้เข้าร่ ว มการประมูล ต้องมีห ลักประกันการประมูล ในระบบการประมูล ที่เพียงพอกับ
กลุ่มเลขหมายทีป่ ระสงค์จะประมูลและหากเป็นผู้ชนะการประมูล หลักประกันการประมูลของผู้ชนะการประมูล
จะถูกหักออกจากระบบการประมูลทันที ตามมูลค่าหลักประกันการประมูลของกลุ่มเลขหมายนั้น ซึ่งมูลค่าหลักประกัน
การประมูลจะเป็นไปตามทีส่ านักงาน กสทช. ประกาศกาหนด
๗.๓.๓ ผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถเพิ่มหลักประกันการประมูลได้ตลอดระยะเวลาการประมูล
ตามช่องทางและวิธีการชาระหลักประกันการประมูลตามที่ปรากฏในตารางแนบท้าย

๘. ข้อปฏิบัติการแสดงตนในวันประมูล
ผู้เข้าร่วมการประมูลหรือผู้รับมอบอานาจให้กระทาการแทน (แล้วแต่กรณี) ต้องแสดงตนในวันประมูล
ณ จุดลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานที่ทสี่ านักงาน กสทช. กาหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้
๘.๑ กรณีที่มีการลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว
ให้ผู้เข้าร่วมการประมูลแสดงตนพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๘.๑.๑ บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลที่ไม่ถือสัญชาติไทย)
หรือเอกสารแสดงตนที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการของผู้ที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้
๘.๑.๒ กรณีผู้เข้าร่วมการประมูลได้มอบอานาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประมูลแทน ซึ่งไม่ใช่
บุคคลเดียวกันกับที่ระบุในหนังสือมอบอานาจ (ลส.๑) ที่ได้ยื่นในการลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ ให้ผู้รับมอบอานาจ
ที่จะเข้าร่วมการประมูลแทนจัดส่ง หนังสือมอบอานาจฉบับจริง (ลส.๑) ซึ่งจัดทาขึ้นเพิ่มเติม พร้อมติดอากร
แสตมป์ ๓๐ (สามสิบ) บาท และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลที่ไม่ถือ
สัญชาติไทย) หรือเอกสารแสดงตนที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ พร้อม
ลงนามรับรองความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร ณ จุดลงทะเบียนที่กาหนด
๘.๑.๓ กรณีผู้ เข้าร่ ว มการประมูล ที่แ สดงความประสงค์จะใช้อุปกรณ์สื่ อ สารอิ เล็ กทรอนิก ส์
ที่สานักงาน กสทช. จัดเตรียมไว้สาหรับการประมูล สามารถรับอุปกรณ์ดังกล่าว ณ จุดลงทะเบียนที่สานักงาน
กสทช. กาหนด โดยจะต้องเข้าร่วมการประมูลในสถานที่หรือพื้นที่ที่ เจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้เท่านั้นซึ่งถือเป็น
พื้นที่เปิดเผย เพื่อความโปร่งใสในการดาเนินการประมูล
เมื่ อ การประมู ล เสร็ จ สิ้ น ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประมู ล ที่ รั บ บริ ก ารใช้ อุ ป กรณ์ สื่ อ สาร
อิเล็กทรอนิกส์ จากสานักงาน กสทช. นาอุปกรณ์ดังกล่าวคืนในสภาพสมบูรณ์ ณ จุดลงทะเบีย น หากผู้ใดไม่
นามาคืนตามที่กาหนด สานักงาน กสทช. จะดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
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๘.๒ กรณีลงทะเบียนในวันประมูล
๘.๒.๑ ให้ผู้เข้าร่วมการประมูลนาเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามข้อ ๗.๒ มาดาเนินการ
ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน
๘.๒.๒ ผู้เข้าร่วมการประมูลหรือผู้รับมอบอานาจให้กระทาการแทนต้องลงนามในหนังสือรับรอง
ตนและให้ความยินยอมของผู้เข้าร่วมการประมูล (ลส.๒) ด้วยตนเอง

๙. การเสนอราคาประมูล
๙.๑ ในการประมูลแต่ละครั้งสานักงาน กสทช. จะจัดทากฎการประมูล ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด
ของเลขหมายที่จะนามาประมูล ราคาเริ่มต้น วิธีการและขั้นตอนของการเสนอราคา ตลอดจนกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่ใช้สาหรับการประมูล โดยผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถศึกษาได้จากเว็บไซด์ http://auction.nbtc.go.th
หรือช่องทางอื่นใดตามที่สานักงาน กสทช. ประกาศเผยแพร่
๙.๒ วิธีการเสนอราคาสาหรับการประมูล มีดังนี้
๙.๒.๑ การประมูลเลขหมายใดในครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ จะใช้วิธีการเสนอราคาแบบเพิ่มขึ้น
๙.๒.๒ การประมูลเลขหมายใดในครั้งที่ ๓ และครั้งที่ ๔ เพราะเหตุเลขหมายนั้นไม่มีผู้เสนอราคา
ในการประมูลที่ผ่านมา จะใช้วิธีการเสนอราคาลดลง โดยจะกาหนดราคาขั้นต่า (Floor) ร้อยละ ๗๕ และร้อยละ ๕๐
ของราคาเริ่มต้นสาหรับการประมูลครั้งที่ ๓ และครั้งที่ ๔ ตามลาดับ
๙.๒.๓ ในกรณีที่มีการประมูลเลขหมายนั้นมาแล้ว ๔ ครั้ง ปรากฏว่ายังไม่มีผู้เสนอราคาเพื่อประมูล
เลขหมายนั้น หรือในกรณีอื่นใดที่ กสทช. เห็นสมควร สานักงาน กสทช. ประกาศให้ทราบถึงรูปแบบและวิธีการ
ที่ใช้ในการประมูลให้ทราบล่วงหน้าต่อไป

๑๐. การดาเนินการภายหลังการประมูล
๑๐.๑ กรณีผู้ชนะการประมูล
๑๐.๑.๑ ผู้ช นะการประมูล มีห น้าที่ต้องช าระเงินประมูล ตามราคาที่ผู้ ช นะการประมูล เสนอไว้
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันนับแต่วันที่
สานักงาน กสทช. รับรองผลการประมูล โดยถือว่าหลักประกันการประมูลเป็นส่วนหนึ่งในการชาระเงินประมูล
และให้ชาระเงินประมูลในส่วนที่เหลือตามช่องทางที่ระบุในตารางแนบท้าย ทั้งนี้ หากผู้ชนะการประมูลมีความประสงค์
จะให้ น าหลั กประกัน คงเหลื อไปชาระเงิน การประมูล ในกรณีที่มีหลั กประกัน การประมูล คงเหลื อ ให้ แสดง
ความยินยอมลงในแบบฟอร์มที่สานักงาน กสทช. กาหนด ได้ในวันประมูลหรือภายหลังวันประมูลซึ่งสานักงาน
กสทช. ได้ประกาศรับรองผลเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ให้นาเอกสารหลักฐานฉบับจริงตามรายการเอกสารที่ได้ยื่นไว้
ตามข้อ ๗.๒ มายื่น ณ สานักงาน กสทช. ด้วย เว้นแต่ได้ยื่นเอกสารฉบับจริงประกอบการลงทะเบียนไว้แล้ว
๑๐.๑.๒ ผู้ชนะการประมูลทีไ่ ม่ชาระเงินการประมูลให้ถูกต้องครบถ้วน จะมีผลดังนี้
(๑) ให้ถือว่าผู้ชนะการประมูลรายดังกล่าวเป็นผู้ สละสิทธิ์ในเลขหมายนั้น (ผู้สละสิทธิ์)
โดยสานักงาน กสทช. จะริบ เงินหลักประกันการประมูลของเลขหมายที่สละสิทธิ์ นั้น และสานักงาน กสทช.
จะมีห นั งสื อ แจ้ งการสละสิ ท ธิ์ในเลขหมายดั งกล่ า วให้ ผู้ ส ละสิ ทธิ์ท ราบภายใน ๗ วั นทาการนั บแต่วั นครบ

เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ ี่เป็นเลขหมายสวย หน้า ๕/๑๔

กาหนดการชาระเงินการประมูลตามข้อ ๑๐.๑.๑ ทั้งนี้ ผู้สละสิทธิ์ไม่สามารถนาเงินหลักประกัน การประมูลเลข
หมายสวยที่สละสิทธิ์มาชาระเป็นส่วนหนึ่งของเงินการประมูลเลขหมายสวยอื่นที่ชนะการประมูลได้
(๒) ในกรณีที่สานักงาน กสทช. นาเลขหมายสวยที่มีการสละสิทธิ์ออกประมูลใหม่แล้ว
ไม่มีผู้ประมูล หรือมีผู้ประมูลแต่ได้ราคาต่ากว่าราคาที่ประมูลเดิม ผู้สละสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนต่าง
ที่เกิดขึ้น โดยการคานวณส่วนต่างแบ่งเป็น ๒ กรณีดังนี้
(๒.๑) กรณีไม่มีผู้ประมูล ให้ถือว่าส่วนต่างเท่ากับราคาที่ชนะประมูลเดิมเต็มจานวน
(๒.๒) กรณีมีผู้ประมูลแต่ได้ราคาต่ากว่าราคาที่ประมูลเดิม ให้ถือว่าส่วนต่างเท่ากับ
ราคาที่ชนะการประมูลเดิมหักด้วยราคาที่ชนะการประมูลใหม่
ทั้งนี้ การคานวณส่วนต่าง จะไม่นาเงินหลักประกันการประมูลที่ถูกริบตาม ๑๐.๑.๒ (๑)
มาหักจากราคาที่ชนะการประมูลเดิม โดยสานักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้งจานวนส่วนต่างที่ผู้สละสิทธิ์ต้อง
รั บ ผิ ด ชอบข้างต้น ภายใน ๗ วั น ทาการนับแต่วัน ที่สิ้ นสุ ดการนาเลขหมายดัง กล่ า วออกประมูล ใหม่ หาก
ผู้สละสิ ทธิ์ไม่ดาเนิน การชาระส่วนต่างภายใน ๗ วันทาการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง สานักงาน กสทช.
จะดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
(๓) ผู้สละสิทธิ์จะถูกขึ้นบัญชีรายชื่อของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. และเงื่อนไข
การประมูลจนกว่าผู้สละสิทธิ์นั้นจะดาเนินการตามที่กาหนดครบถ้วน ทั้งนี้ สานักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้ง
การพ้นสภาพจากการขึ้นบัญชีรายชื่อดังกล่าวต่อไป
๑๐.๑.๓ เมื่ อ ผู้ ช นะการประมู ล ได้ ช าระเงิ น การประมู ล ครบถ้ ว นแล้ ว ให้ ผู้ ช นะการประมู ล
นาหนังสือรับรองการเป็นผู้ชนะการประมูล พร้อมใบเสร็จรับเงินจากสานักงาน กสทช. ไปดาเนินการติดต่อ
ลงทะเบี ย นผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ณ ศู น ย์ ใ ห้ บ ริ ก ารของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ ส านั ก งาน กสทช. ก าหนด
โดยจะต้องลงทะเบียนในนามของบุคคลหรือ นิติบุคคลที่ชนะการประมูลเท่านั้นภายใน ๙๐ (เก้าสิบ) วันนับแต่
วันที่ผู้ชนะการประมูลได้ดาเนินการชาระเงินการประมูลครบถ้วนแล้ว โดยการใช้บริการเลขหมายสวยดังกล่าว
ให้เป็นไปตามสัญญาการให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้ หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่า
ผู้ชนะการประมูลสละสิทธิ์ในเลขหมายที่ประมูลได้ เพื่อให้สานักงาน กสทช. นามาประมูลใหม่ โดยสานักงาน
กสทช. จะไม่คืนเงินการประมูลที่ผู้ชนะการประมูลดังกล่าวได้ชาระไว้
๑๐.๒ กรณีผู้ที่ไม่ชนะการประมูล
เมื่อสิ้นสุดการประมูลแล้ว ผู้ที่ไม่ชนะการประมูลต้องแสดงความจานงในการขอคืนหลักประกันการ
ประมูล โดยสามารถติดต่อขอรับหลักประกันการประมูลคืนได้ตามช่องทาง ดังนี้
๑๐.๒.๑ โอนเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ หรือ
๑๐.๒.๒ เช็คขีดคร่อมสั่ งจ่ายชื่อผู้ที่ไม่ชนะการประมูล โดยในกรณีที่ประสงค์ขอรับเช็คขีดคร่อม
สามารถติดต่อขอรับคืนได้ที่ สานักการคลัง สานักงาน กสทช. (สานักงานใหญ่) ภายใน ๑๘๐ (หนึ่งร้อยแปดสิบ)
วันนับแต่วันที่สานักงาน กสทช. รับรองผลการประมูลครั้งนั้น
สานักงาน กสทช. จะคืนหลักประกันการประมูลภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันนับแต่วันที่สานักงาน
กสทช. ได้ รั บ แจ้ ง ความจ านง เว้ น แต่ ผู้ ที่ ไ ม่ ช นะการประมู ล ได้ ว างหลั ก ประกั น การประมู ล ผ่ า นช่ อ งทาง
บัตรเครดิต สานักงาน กสทช. จะคืนหลักประกันการประมูลผ่านช่องทางดังกล่าวเท่านั้น
เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ ี่เป็นเลขหมายสวย หน้า ๖/๑๔

ทั้งนี้ หากผู้ที่ไม่ชนะการประมูลไม่ติดต่อขอรับหลักประกันการประมูลคืนภายใน ๑๘๐ (หนึ่งร้อย
แปดสิบ) วันนับแต่วันที่สานักงาน กสทช. รับรองผลการประมูล ครั้งนั้น ให้ถือว่าผู้ที่ไม่ชนะการประมูลแสดง
เจตนาสละสิทธิ์ในการรับหลักประกันการประมูลคืน และสานักงาน กสทช. จะนาหลักประกัน การประมูล
ดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

๑๑. เงื่อนไขอื่น
๑๑.๑ เลขหมายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ที่ นามาประมู ลเป็ น เลขหมายที่ ระบุ ผู้ ให้ บริ การไว้ แ ล้ ว ในกรณี ที่
ผู้ชนะการประมูลมีความประสงค์จะโอนย้ายเลขหมายไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่น สามารถใช้
บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ โดยติดต่อศูนย์ให้ บริการของผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ทีผ่ ู้ชนะการประมูลประสงค์จะโอนย้ายไป
๑๑.๒ สานักงาน กสทช. อาจพิจารณาตัดสิทธิการประมูลของผู้เข้าร่วมการประมูลในครั้งต่อๆ ไป
หากผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่สานักงาน กสทช. กาหนด เช่ น การผิดเงื่อนไข
การชาระเงิน การประมูล การกระทาอันเป็นการกีดกันการประมูลหรือก่อให้เกิดการประมูลที่ ไม่เหมาะสม
หรื อมี การกระทาที่มี ลั กษณะเป็ น การสมยอมราคา เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ ห มายความรวมถึงกรรมการผู้ จัดการ
ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น รวมทั้งผู้รับมอบอานาจในการเข้าร่วม
การประมูลในกรณีที่เป็นการประมูลในนามของนิติบุคคลด้วย
๑๑.๓ กรณีผู้ชนะการประมูลถึงแก่ความตาย แต่ยังชาระเงินการประมูลไม่ครบถ้วน ให้สิทธิและหน้าที่
ใดอันเกิดขึ้น หรือเกี่ย วข้องกับการประมูล ของผู้นั้นเป็นอันระงับไป และให้ สานักงาน กสทช. นาเลขหมาย
ดังกล่าวออกดาเนินการประมูลใหม่ เว้นแต่ทายาทหรือผู้จัดการมรดกแจ้งการสืบสิทธิการใช้เลขหมายดังกล่าว
ให้สานักงาน กสทช.ทราบ พร้อมกับชาระเงินการประมูลที่ค้างอยู่ให้ครบถ้วนภายในกาหนดเวลา ๖๐ (หกสิบ)
วันนับแต่วันที่ผู้ชนะการประมูลถึงแก่ความตาย
๑๑.๔ สานักงาน กสทช. จะดาเนินการออกเอกสารหรือหลั กฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล
เลขหมายสวย เช่น ใบเสร็จรับเงิน /ใบกากับภาษี หนังสือรับรองการเป็นผู้ชนะการประมูล เป็นต้น ในนามของ
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลเท่านั้น

๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์
๑๒.๑ กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจาเป็น ซึ่งมิได้เกิดจากการกระทาของสานักงาน กสทช. จนส่งผล
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการประมูลตามเงื่อนไขและกฎการประมูล ได้ สานักงาน กสทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการ
หยุด พัก หรือยกเลิกการประมูล หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการประมูลนั้นตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สานักงาน กสทช.
ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าเสียโอกาสของผู้เข้าร่วมการประมูลที่เกิดจากเหตุข้างต้น
ในทุกกรณี
๑๒.๒ กรณีที่สานักงาน กสทช. เห็นว่าในการประมูลมีเหตุ อันสมควรเชื่อได้ว่า มีการสมยอมราคา
ไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม หรือมีเหตุผลอื่ นอันสมควร ให้สานักงาน กสทช. เป็นผู้วินิจฉัยผลการประมูลนั้นและ
ให้ถือว่าคาวินิจฉัยของสานักงาน กสทช. ที่พิจารณาจากฐานข้อมูลหลัก (log file) เป็นที่สุด
๑๒.๓ สานักงาน กสทช. สงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคมตามความเหมาะสม
จาเป็นในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเลขหมายสวยที่นามาประมูลในครั้งนี้

เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ ี่เป็นเลขหมายสวย หน้า ๗/๑๔

ตารางแนบท้าย
ช่องทางและวิธีการ การวางหลักประกันการประมูลและการชาระเงินประมูล

ช่องทางและวิธีการ
แคชเชียร์เช็ค

บัตรเครดิต

บริการรับชาระเงิน
ค่าสินค้าและบริการ
(Bill Payment)
โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย
หรือธนาคารไทย
พาณิชย์

การโอนเงินผ่าน
ระบบบาทเนต
(Bahtnet) สามารถ
โอนจากทั้งกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัด

รายละเอียดการดาเนินการ
เฉพาะธนาคารในเขต Clearing กรุ งเทพฯขี ด คร่ อ ม
สั่ งจ่ า ยส านั ก งาน กสทช. ชื่ อ บั ญ ชี “ส านั ก งาน กสทช.
(เงินรายได้จากการประมูลเลขสวย)” โดยยื่นแคชเชียร์เช็ค
ณ สานักงาน กสทช.
ประเภทบัตร VISA และ MasterCard ผ่านระบบชาระเงิน
ออนไลน์ (ภายใน ๕ วันก่อนวันประมูล)
กรณีเป็นผู้ชนะการประมูล สานักงาน กสทช. จะเรียกเก็บ
เงินจากบัตรเครดิตนั้นทันทีในวันที่ชนะการประมูล โดย
ผู้ ชนะการประมู ล จะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบค่ า ธรรมเนี ย มและ
ภาษี มูล ค่ าเพิ่ ม ที่ จ ะเกิ ด ขึ้น ของหลัก ประกั น การประมู ล
เลขหมายที่ชนะการประมูล
เฉพาะธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี“สานักงาน กสทช. (เงินรายได้
จากการประมูลเลขสวย)” บัญชีประเภทออมทรัพย์ สาขา
สานักพหลโยธิน เลขที่บัญชี ๐๐๑-๓-๖๕๗๕๐-๕
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “สานักงาน กสทช. (เงิน
รายได้จากการประมูลเลขสวย)” บัญชีประเภทออมทรัพย์
สาขาสานักพหลโยธิน เลขที่บัญชี ๐๑๔-๒-๗๘๒๓๒-๒
ทั้งนี้ ผู้โอนจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล
บัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี“สานักงาน กสทช. (เงิน
รายได้จากการประมูลเลขสวย)” บัญชีประเภทออมทรัพย์
สาขาสานักพหลโยธิน เลขที่บัญชี ๐๐๑-๓-๖๕๗๕๐-๕

ทั้งนี้ ผู้ โอนจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล
เงินสด จานวนไม่เกิน ยื่นได้ ณ สานักการคลัง สานักงาน กสทช. (สานักงาน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ใหญ่) หรือ ณ จุดลงทะเบียน (ในวันประมูล)
(สองล้านบาทถ้วน)

วางหลักประกัน
วันลงทะเบียน
ล่วงหน้า

วางหลักประกัน
ในวันประมูล

ชาระเงิน
ประมูล





































หมายเหตุ ผู้ลงทะเบียนหรือผู้ชนะการประมูลเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตามที่ธนาคารกาหนด ซึง่ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ ี่เป็นเลขหมายสวย หน้า ๘/๑๔

ลส. ๑
ปิดอากร
แสตมป์

หนังสือมอบอานาจ
สาหรับการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย
เขียนที่...............................................................
วันที่.........เดือน..............................พ.ศ.............

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล/ชื่อนิติบุคคล) ..........................................................
เลขประจาตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ............................................................ อายุ ............ ปี
เชื้อชาติ ............. สัญชาติ ................ อยู่บ้านเลขที่/สานักงานใหญ่เลขที่ .......................................................
หมู่ท.ี่ .................แขวง/ตาบล. ...................เขต/อาเภอ .......................... จังหวัด .........................................
เบอร์โทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………………………………………………….……..
ขอมอบอานาจให้ นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ....................................................... อายุ ................... ปี เชื้อชาติ .....................
สัญชาติ ...................... อยู่บ้านเลขที่ ............... หมู่ที่..............แขวง/ตาบล .................................................
เขต/อาเภอ ........................... จังหวัด ................................. เบอร์โทรศัพท์ ………………………………………………..
เป็นผู้มีอานาจกระทาการใดๆ แทนข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
 ลงทะเบียน พร้อมทั้งวางหลักประกันการเข้าประมูลตามหลักเกณฑ์ที่ สานักงาน กสทช.
ประกาศกาหนด เท่านั้น
 ประมูลเลขหมายฯ ตามกฎการประมูล, เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูล
เลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย และประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์
การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย จนเสร็จสิ้นกระบวนการ
ประมูลเลขหมายสวย ตลอดจนการลงนามในหนังสือหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 แสดงความจานงในการรับหลักประกัน การประมูลคืน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่สานักงาน
กสทช. กาหนด แทนข้าพเจ้า เท่านั้น โดยให้สานักงาน กสทช. โอนเงินเข้าบัญชีผู้เข้าร่วมการประมูล โดยมี
“สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชี (ผู้เข้าร่ วมการประมูล) และเลขที่บัญชี ”
ตามที่แนบมาพร้อมนี้
 รับหลักประกันคืน (เช็คขีดคร่อม)

เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ ี่เป็นเลขหมายสวย หน้า ๙/๑๔

ข้าพเจ้ าขอรั บ ผิดชอบในการใดที่ผู้ รับมอบอานาจได้ กระทาไปตามที่มอบอานาจนี้เสมือน
ข้าพเจ้าได้กระทาการด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นสาคัญ ต่อ
หน้าพยานแล้ว พร้อมทั้งแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของข้าพเจ้าและผู้รับมอบอานาจซึ่งลงนามรับรอง
มาพร้อมนี้แล้ว

ลงชื่อ...................................................................ผู้มอบอานาจ

ตรา
ประทับ

(....................................................................) ตัวบรรจง

นิติบุคคล

ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอานาจ
(....................................................................) ตัวบรรจง

ลงชื่อ....................................................................พยาน
(....................................................................) ตัวบรรจง

ลงชื่อ....................................................................พยาน
(....................................................................) ตัวบรรจง

หมายเหตุ กรุณากรอกรายละเอียดข้อความข้างต้นให้ถูกต้องชัดเจน

เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ ี่เป็นเลขหมายสวย หน้า ๑๐/๑๔

ลส. ๒
หนังสือรับรองตนและให้ความยินยอมของผู้เข้าร่วมประมูล

เขียนที่ ..........................................................
วันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ. ....................
หนังสือให้ความยินยอมของผู้เข้าร่วมประมูลฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า..........................................
หมายเลขบัตรประชาชน ....................................... อยู่บ้านเลขที่ ................ หมู่ ............... แขวง/ตาบล ......................
เขต/อาเภอ ...................... จังหวัด ......................... เบอร์โทรศัพท์ .............................. โทรสาร ..............................
E-mail ....................................................... เป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย (การประมูลเลขหมายฯ) ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย
ข้าพเจ้ าขอรับ รองพร้ อมยืน ยั นว่า ได้อ่านและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกาหนด เงื่อนไขและวิธีการ
ประมูลเลขหมายฯ ทั้งหมดตามที่ได้ปรากฏอยู่ในหนังสือยินยอมฉบับนี้ เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการ
ประมูลเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย กฎการประมูล และประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จั ด สรรเลขหมายโทรศั พ ท์ ส าหรั บ บริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ เ ป็ น เลขหมายสวย และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกาหนดในเรื่องดังต่อไปนี้
กรณีข้าพเจ้ามีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประมูล
๑. เป็นบุคคลธรรมดา
๒. เป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายไทย หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ม่ ไ ด้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายไทย
และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. ไม่เป็นบุ คคลล้มละลายตามคาสั่งศาล หรือถูกพิทักษ์ ทรัพย์เด็ดขาดหรือถูกศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟู
กิจการ ภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓
๔ ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๕. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใดๆกับการประมูลในครั้งนี้ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่สามารถเป็นผู้รับมอบอานาจดาเนินการใดๆ ทุกกรณี
ลงชื่อ.........................................ผู้รับรองตนและให้ความยินยอม
เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ ี่เป็นเลขหมายสวย หน้า ๑๑/๑๔

๖. ไม่เป็นผู้ที่ปรากฏชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท์ส าหรับ บริ การโทรศัพท์เคลื่ อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย และเงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการ
ประมูล เลขหมายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ที่เป็ นเลขหมายสวย ของส านักงาน กสทช. ณ วันที่สานักงาน กสทช.
ออกประกาศ เรื่อง การประมูลและการประเมินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริก ารโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่เป็ น เลขหมายสวย เช่น การผิ ดเงื่อนไขการช าระเงินประมูล เลขหมายสวย การกระทาอันเป็นการกีดกัน
การประมูลหรือก่อให้เกิดการประมูลที่ไม่เหมาะสม หรือมีลักษณะเป็นการสมยอมราคา เป็นต้น
กรณีข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะการประมูลเลขหมายฯ
๗. เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าตกลงจะชาระเงินประมูลเลขหมายฯพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สานักงาน กสทช. มีหนังสือรับรอง
ผลชนะการประมูล และแจ้งแก่ข้าพเจ้าแล้ว ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ส านักงาน กสทช. กาหนด โดยถื อว่า
เงินหลักประกันการประมูลเป็นส่วนหนึ่งในการชาระเงินประมูลเลขหมายฯ
๘. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ชาระเงินประมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนด ข้าพเจ้าตกลงให้มีผลเป็นดังนี้
๘.๑ ข้ าพเจ้ าขอสละสิ ทธิ์ ในเลขหมายสวยที่ ประมู ล ได้ นั้ นและให้ ส านั กงาน กสทช. ริ บเงิ น
หลักประกันการประมูลเลขหมายฯ ของข้าพเจ้า และให้สานักงาน กสทช. นาเลขหมายสวยดังกล่าวออกดาเนินการ
ประมูลใหม่ได้
๘.๒ ในกรณีที่สานักงาน กสทช. นาเลขหมายสวยดังกล่าวไปดาเนินการประมูลใหม่แล้วไม่มี
ผู้เข้าประมูลหรือมีผู้เข้าประมูลแต่ได้ราคาประมูลต่ากว่าราคาประมูลที่ข้าพเจ้าได้ประมูลไว้เดิม ข้าพเจ้าตกลง
จะเป็นผู้รับผิดชอบชาระเงินส่วนต่างแก่สานักงาน กสทช. กล่าวคือ กรณีไม่มีผู้ประมูล ให้ถือว่าส่วนต่างเท่ากับ
ราคาที่ชนะประมูลเดิมเต็มจานวน หรือ กรณีมีผู้ประมูลแต่ได้ราคาต่ากว่าราคาที่ประมูลเดิม ให้ถือว่าส่วนต่าง
เท่ากับราคาที่ชนะประมูลเดิมหักด้วยราคาที่ชนะประมูลใหม่
๙. กรณีข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย แต่ยังชาระเงินประมูลไม่ครบถ้วน ให้สิทธิและหน้าที่ใดอันเกิดขึ้น
หรือเกี่ยวข้องกับการประมูลเลขหมายฯ ของข้าพเจ้าเป็นอันระงับไป และให้สานักงาน กสทช.นาเลขหมายสวย
ดังกล่าวไปดาเนินการประมูลใหม่ เว้นแต่ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้าแจ้งการสืบสิทธิการใช้
เลขหมายสวยดังกล่าวให้สานักงาน กสทช. ทราบ พร้อมกับชาระเงินประมูลที่ค้างชาระอยู่ให้ครบถ้วนภายใน
กาหนดเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย
๑๐. ข้าพเจ้าจะดาเนินการติดต่อลงทะเบียนผู้ใช้บริการและเปิดใช้บริการเลขหมายที่ประมูลได้กับ
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ ส านั ก งาน กสทช. ก าหนด ภายใน ๙๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ
หนังสือรับรองผลชนะการประมูล โดยข้าพเจ้าตกลงจะใช้บริการเลขหมายสวยดังกล่าวให้เป็นไปตามสั ญญา
การให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายนั้น ทั้งนี้ หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วข้าพเจ้ามิได้
ดาเนินการตามข้อกาหนดในข้อนี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิ์ในเลขหมายสวยที่ประมูลได้ โดยข้าพเจ้าไม่ขอรับ
เงินประมูลที่ข้าพเจ้าได้ชาระไว้แล้วคืน และให้สานักงาน กสทช. นาเลขหมายสวยดังกล่าวมาประมูลใหม่ได้
ลงชื่อ.........................................ผู้รับรองตนและให้ความยินยอม
เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ ี่เป็นเลขหมายสวย หน้า ๑๒/๑๔

ภายหลั งจากที่ข้าพเจ้ าได้เปิดใช้บริการกับผู้ ให้บริการตามที่ กสทช. กาหนดไว้แล้ ว ข้าพเจ้า
รับทราบว่าหากข้าพเจ้าประสงค์จะโอนย้ายเลขหมายดังกล่าวไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่น ข้าพเจ้า
สามารถทาได้โดยการใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
๑๑. เมื่อข้าพเจ้าได้ลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้บริการเลขหมายสวยตามข้อกาหนดในข้อ ๑๐. แล้ว หากระหว่าง
การใช้บริ การข้าพเจ้ าไม่ปฏิบั ติตามสั ญญาการให้บริการของผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ซึ่งรวมถึงการไม่ช าระ
ค่าใช้บริการตามสัญญาการให้บริการจนเป็นเหตุให้เลขหมายสวยถูกระงับหรือถูกยกเลิกการใช้บริการ ข้าพเจ้า
จะไม่เรียกร้องขอรับคืนเลขหมายสวยดังกล่าวจากสานักงาน กสทช. แต่อย่างใด
กรณีข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ไม่ชนะการประมูลเลขหมายฯ
๑๒. ในกรณี ที่ ข้า พเจ้ า เป็ น ผู้ ที่ ไม่ ช นะการประมู ล ข้า พเจ้ า รั บ ทราบและเข้ าใจว่ าข้ า พเจ้ า จะต้ อ ง
ดาเนิ นการขอรั บเงินหลักประกันคืน ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ส านักงาน กสทช. รับรองผลการประมูล
หากพ้นกาหนดดังกล่าว ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการรับเงินหลักประกันการประมูลคืน และยินยอมให้สานักงาน
กสทช. นาเงินหลักประกันดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
การยอมรับข้อสงวนสิทธิ์
๑๓. ข้าพเจ้ายินยอมให้สานักงาน กสทช. พิจารณาตัดสิทธิการประมูลเลขหมายฯ ของข้าพเจ้าในครั้ง
ต่อๆ ไป หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สานักงาน กสทช. กาหนด เช่น การผิดเงื่อนไขการชาระเงินประมูล
เลขหมายฯ การกระทาอันเป็นการกีดกันการประมูลหรือก่อให้เกิดการประมูลที่ไม่เหมาะสม หรือมีลักษณะเป็น
การสมยอมราคา เป็ น ต้น ทั้ งนี้ ให้ ห มายความรวมถึ งกรรมการผู้ จั ดการ หรื อผู้ จัด การ หรื อบุ คคลใด ซึ่ ง
รับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น รวมทั้งผู้รับมอบอานาจในการเข้าร่วมประมูลในกรณีที่เป็นการ
ประมูลโดยนิติบุคคลด้วย
๑๔. ข้าพเจ้ายินยอมให้สานักงาน กสทช. สงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคมตาม
ความเหมาะสมจาเป็นในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเลขหมายสวยที่นามาประมูลในครั้งนี้
๑๕. ข้าพเจ้ายินยอมให้สานักงาน กสทช. นาข้อมูลของข้าพเจ้าไปใช้และเปิดเผยให้แก่บุคคลที่สาม
ที่ได้รับมอบหมายจากสานักงาน กสทช. เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมูลนี้
๑๖. ข้าพเจ้าขอสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการประมูลนี้
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
และได้รับสาเนาหนังสือรับรองตนและให้ความยินยอมของผู้เข้าร่วมประมูลฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐานแล้วจานวน ๑ ฉบับ
ลงชื่อ .............................................. ผู้รับรองตนและให้ความยินยอม
(................................................)
ลงชื่อ ................................................. พยาน
(..................................................)
ลงชื่อ ................................................. พยาน
(..................................................)
เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ ี่เป็นเลขหมายสวย หน้า ๑๓/๑๔

ลส. ๓

ใบสาคัญแสดงความจานงขอคืนหลักประกัน
การประมูลเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย
วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า (ชื่อ- นามสกุล/ชื่อนิติบุคคล) ......................................................................................
หมายเลขบัตรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล ...................................................................................................
หมายเลขผู้ประมูล ........................... ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล มีหลักประกันการประมูลคงเหลือในการ
ประมู ล หมายเลขโทรศั พท์ส าหรั บบริ การโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ ที่เป็ นเลขหมายสวย ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๑ วั นที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นจานวน ................................................................................................. ..... บาท
(......................................................................................) โดยมีความประสงค์ดังนี้
 ยินยอมให้นาเงินหลักประกันคงเหลือเป็นส่วนหนึ่งในการชาระเงินประมูลเลขหมายสวย
๑. หมายเลข ................................ จานวนเงิน ...................................................... บาท
๒. หมายเลข ................................ จานวนเงิน ...................................................... บาท
๓. หมายเลข ................................ จานวนเงิน ...................................................... บาท
 ขอคืนหลักประกันการประมูลหมายคงเหลือทั้งหมด เป็นจานวน .................................. บาท
(.............................................................................................) โดยประสงค์ขอรับคืนด้วยวิธี
 โอนเงินเข้าบัญชีผู้เข้าร่วมการประมูล โดยมี “สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชี
ธนาคารที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชี (ผู้เข้าร่วมการประมูล) และเลขที่บัญชี” ตามที่แนบมาพร้อมนี้
 เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้เข้าร่วมประมูล

ลงชื่อ .................................................................... ผู้เข้าร่วมการประมูล/ผู้รับมอบอานาจ
(...................................................................)
ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับเอกสาร
(...................................................................)

หมายเหตุ: ๑. สานักงาน กสทช. จะคืนหลักประกันภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งความจานง
๒. กรณี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประมู ล วางหลั ก ประกั น ผ่ า นช่ อ งทางบั ต รเครดิ ต ส านั ก งาน กสทช.
จะคืนหลักประกันผ่านช่องทางบัตรเครดิตเท่านั้น

เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ ี่เป็นเลขหมายสวย หน้า ๑๔/๑๔

