เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูล
เลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนทีท่ ี่เป็นเลขหมายสวย
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เลขที่ ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
เว็บไซต์: http://auction.nbtc.go.th
ฉบับวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

สารบัญ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

หลักการ
รายการเลขหมาย กาหนดวัน เวลา และสถานที่ประมูล
วิธีการประมูล
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประมูล
การเตรียมตัวก่อนเข้าประมูล
ช่องทางการลงทะเบียน
การลงทะเบียน
ข้อปฏิบัติในวันประมูล
การดาเนินการภายหลังการประมูล
เงื่อนไขอื่น
ข้อสงวนสิทธิ์
ตารางแนบท้าย ๑
ตารางแนบท้าย ๒

เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์
สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑
๑
๑
๒
๒
๓
๓
๕
๖
๗
๘
๙
๑๓

เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูล
เลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนทีท่ ี่เป็นเลขหมายสวย
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑. หลักการ
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ได้ประกาศลง
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ เี่ ป็น
เลขหมายสวยอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ สอดคล้ องกับข้อ ๑๙ และข้อ ๘๑
ของประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ซึ่งกาหนดให้ กสทช. อาจกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิเศษสาหรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยที่ยังมิได้
ดาเนินการจัดสรรตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

๒. รายการเลขหมาย กาหนดวัน เวลา และสถานที่ประมูล
ส านัก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสียง กิ จ การโทรทั ศน์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ง ชาติ
(ส านั ก งาน กสทช.) ก าหนดวั น ประมู ล เลขหมายโทรศั พ ท์ ส าหรั บ บริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ เ ป็ น
เลขหมายสวย (เลขหมายสวย) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ จ านวน ๙๕ เลขหมาย ในวัน อาทิ ตย์ ที่ ๒๖ พฤศจิก ายน
๒๕๖๐ โดยเริ่มต้นการประมูล ในเวลา ๐๙.๐๙ น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สานักงาน กสทช. (สานักงาน
ใหญ่ ) เลขที่ ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุง เทพมหานคร (รายการ
เลขหมายสวยที่จะนามาประมูลปรากฏตามตารางแนบท้าย ๑)

๓. วิธีการประมูล
๓.๑ การประมูล จะใช้วิธีเ สนอราคาผ่านระบบ web based application ภายในสถานที่ประมู ล
โดยผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถเข้าถึงระบบการประมูลและการเสนอราคาผ่านอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
(เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค เป็นต้น ) ทั้งนี้ รายละเอียดการประมูลให้เป็นไปตามกฎการประมูล ที่
สานักงาน กสทช. ประกาศให้ทราบ

เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์
สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หน้า ๑

๓.๒ ราคาเริ่มต้นของการประมูลเลขหมายสวย มีรายละเอียดดังนี้
รูปแบบเลขหมายสวย
๗ ตัวเหมือนติดกัน
๖ ตัวเหมือนติดกัน
๔ ตัวเหมือนติดกัน ๒ ชุด
รวม

รูปแบบ
๐x-Axxx-xxxx
๐x-AByy-yyyy
๐A-xxxx-yyyy

จานวน (เลขหมาย)
๑๓
๗๗
๕
๙๕

ราคาเริ่มต้น (บาท)
๓,๐๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ : ราคาเริ่มต้นของการประมูลและราคาที่ผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๔. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประมูล
๔.๑ เป็นบุคคลธรรมดา
๔.๒ เป็น นิติบุคคลที่ จัดตั้ง ขึ้นตามกฎหมายไทย หรือนิติบุ คคลที่ ไม่ ได้ จัดตั้ง ขึ้นตามกฎหมายไทย
และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุร กิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๔๒
๔.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามคาสั่งศาล ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
ภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓
๔.๔ ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๔.๕ ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใดๆ กับการประมูลในครั้งนี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่สามารถเป็นผู้รับมอบอานาจดาเนินการใดๆ ทุกกรณี
๔.๖ ไม่เป็นผู้ที่ปรากฏชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท์ส าหรับบริก ารโทรศัพ ท์เ คลื่อ นที่ ที่เ ป็นเลขหมายสวย และเงื่อนไขการประมูล และการดาเนินการ
ประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ของสานักงาน กสทช. ณ วันที่สานักงาน กสทช. ออก
ประกาศ เรื่อง การประมูลและการประเมินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ เี่ ป็น
เลขหมายสวย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เช่น การผิดเงื่อนไขการชาระเงินประมูลเลขหมายสวย การกระทาอันเป็นการ
กีดกันการประมูลหรือก่อให้เกิดการประมูลที่ไม่เหมาะสม หรือมีลักษณะเป็นการสมยอมราคา เป็นต้น

๕. การเตรียมตัวก่อนเข้าประมูล
ผู้ส นใจเข้าร่วมการประมูล ต้อ งศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูล และการดาเนินการประมู ล
เลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็น เลขหมายสวยฉบับนี้ กฎการประมูล และประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพ ท์ ส าหรั บ บริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่อ นที่ ที่ เ ป็น เลขหมายสวย ซึ่ง สามารถดาวน์โ หลด
รายละเอียดได้จาก http://auction.nbtc.go.th
เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์
สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หน้า ๒

๖. ช่องทางการลงทะเบียน
๖.๑ การลงทะเบียนล่วงหน้า
ผู้ส นใจเข้าร่วมการประมู ล สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผ่านช่องทางดังนี้
(๑) ระบบออนไลน์ ๒๔ ชั่วโมง ทาง http://auction.nbtc.go.th
(๒) ลงทะเบี ย น ณ อาคาร ๒ ชั้ น ๓ ส านั ก งาน กสทช. (ส านั ก งานใหญ่ ) ในระหว่ า ง
เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (เฉพาะวันทาการ)
ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า จะได้รับสิทธิในการใช้อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับการเข้า
ระบบการประมูล และการเสนอราคาที่สานักงาน กสทช. จัดเตรีย มไว้ให้ (หากประสงค์) ทั้งนี้ อุปกรณ์
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ มีจานวนจากัด
๖.๒ การลงทะเบียนในวันประมูล
ผู้ส นใจเข้าร่ วมการประมู ล สามารถลงทะเบียนในวันประมู ล วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๘ น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุมชั้น ๒ สานักงาน กสทช. (สานักงานใหญ่)

๗. การลงทะเบียน
ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้
๗.๑ ขั้นตอนการลงทะเบียน
๗.๑.๑ กรอกข้อมูลและจัดส่งเอกสารหลักฐาน (อัพโหลดเอกสารผ่านระบบออนไลน์ หรือยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ของสานักงาน กสทช. แล้วแต่กรณี)
๗.๑.๒ วางหลักประกันการประมูล
เมื่อผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลดาเนินการตามข้อ ๗.๑.๑ และ ข้อ ๗.๑.๒ เรียบร้อยแล้ว และ
สานักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบความถูกต้องของการลงทะเบียนแล้ว จะได้รับแจ้ง Username และ Password
เพื่อใช้สาหรับการบริหารจัดการข้อมูลผู้เข้า ร่วมการประมูล การบริหารจัดการการวางหลักประกัน และการ
ทดลองใช้ระบบซอฟต์แวร์การประมูล ทั้งนี้ สานักงาน กสทช. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
จากการใช้ Username และ Password นับแต่วันที่ผู้เข้าร่วมการประมูลได้รับแจ้งจากสานักงาน กสทช.

เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์
สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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๗.๒ เอกสารการลงทะเบียน
๗.๒.๑ เอกสารหลักฐานกรณีบุคคลธรรมดาและกรณีนิติบุคคล มีดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดา
๑) สาเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาหนัง สือเดินทาง (กรณีบุคคลที่ไม่ถือ
สัญชาติไทย) หรือเอกสารแสดงตนที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ พร้อมลงนามรับรองเอกสารถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์
๒) กรณี มอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทน จะต้องจัดส่งหนังสือมอบอานาจ
(ลส. ๑) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ (สามสิบ) บาท โดยแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีบุคคลที่ไม่ถือสัญชาติไทย) หรือเอกสารแสดงตนที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ พร้อมลงนามรับรองเอกสารถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
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 พร้อมลงนามรับรองเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคล และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
๒) สาเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลที่ไม่ถือ
สัญชาติไทย) หรือเอกสารแสดงตนที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อม
ลงนามรับรองเอกสารถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
๓) กรณี มอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทน จะต้องจัดส่งหนังสือมอบอานาจ
(ลส.๑) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ (สามสิบ) บาท โดยแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีบุคคลที่ไม่ถือสัญชาติไทย) หรือเอกสารแสดงตนที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ พร้อมลงนามรับรองเอกสารถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
๗.๒.๒ สาเนาเอกสารหลักฐานแสดงการวางหลักประกันการประมูลผ่านช่องทางต่างๆ
๗.๒.๓ สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ที่ร ะบุชื่อเจ้าของบัญชี เลขที่บัญชี (กรณีผู้เข้าร่วม
การประมูลแจ้งความประสงค์ให้ สานักงาน กสทช. คืนเงินวางหลักประกันโดยวิธีการโอนเข้าบัญชี)
๗.๓ การวางหลักประกันการประมูล
๗.๓.๑ หลักประกันการประมูลแบ่งตามรูปแบบเลขหมายสวย ดังนี้
รูปแบบเลขหมายสวย
๗ ตัวเหมือนติดกัน
๖ ตัวเหมือนติดกัน
๔ ตัวเหมือนติดกัน ๒ ชุด

รูปแบบ
หลักประกันการประมูล (บาท) ต่อ ๑ เลขหมาย
๐x-Ayyy-yyyy
๓๐๐,๐๐๐
๐x-AByy-yyyy
๕๐,๐๐๐
๐A-xxxx-yyyy
๕๐,๐๐๐
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๗.๓.๒ ผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถวางหลักประกัน หรือวางหลักประกันเพิ่มเติม ตามช่องทาง
และวิธีการวางหลักประกันการประมูลที่ปรากฏตามตารางแนบท้าย ๒

๘. ข้อปฏิบัติในวันประมูล
ผู้เข้าร่วมการประมูลหรือผู้รับมอบอานาจให้กระทาการแทน (แล้วแต่กรณี) ต้องแสดงตนในวันประมูล
ณ จุดลงทะเบียนที่กาหนด (อาคารหอประชุมชั้น ๒ สานักงาน กสทช. (สานักงานใหญ่)) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๘ น.
เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอนดังนี้
๘.๑ กรณีลงทะเบียนล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมการประมูลแสดงตนพร้อมเอกสารหลักฐาน
ดังนี้
๘.๑.๑ บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลที่ไม่ถือสัญชาติไทย)
หรือเอกสารแสดงตนที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ
๘.๑.๒ กรณีผู้เข้าร่วมการประมูลได้มอบอานาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประมูลแทน ซึ่งไม่ใช่
บุคคลเดียวกันกับ ที่ร ะบุในหนังสือมอบอ านาจ (ลส.๑) ที่ได้ยื่นในการลงทะเบียน ให้ผู้รับมอบอานาจที่ จ ะ
เข้าร่วมการประมูลแทนจัดส่งหนังสือมอบอานาจฉบับจริง (ลส.๑) ซึ่งจัดทาขึ้นเพิ่มเติม พร้อมติดอากรแสตมป์
๓๐ (สามสิบ) บาท และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลที่ไม่ถือสัญชาติ
ไทย) หรือเอกสารแสดงตนที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ พร้อมลงนาม
รับรองเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ณ จุดลงทะเบียนที่กาหนด
๘.๑.๓ กรณีผู้เข้าร่วมการประมู ล ที่แสดงความประสงค์จ ะใช้อุป กรณ์ สื่อสารอิเ ล็ก ทรอนิก ส์
ที่สานักงาน กสทช. จัดเตรียมไว้สาหรับการประมูล สามารถรับอุปกรณ์ดังกล่าว ณ จุด ลงทะเบียนที่สานักงาน
กสทช. กาหนด โดยจะต้องเข้าร่วมการประมูลในสถานที่หรือพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้เท่านั้นซึ่งถือเป็น
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 จุดลงทะเบียน หากผู้ใดไม่
นามาคืนตามที่กาหนด สานักงาน กสทช. จะดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
๘.๒ กรณีลงทะเบียนในวันประมูล
๘.๒.๑ ให้ผู้เข้าร่วมการประมูลนาเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามข้อ ๗.๒ มาดาเนินการ
ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน
๘.๒.๒ ผู้เข้าร่วมการประมูลหรือผู้รับมอบอานาจให้กระทาการแทนต้องลงนามในหนังสือรับรอง
ตนและให้ความยินยอมของผู้เข้าร่วมการประมูล (ลส.๒) ด้วยตนเอง
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๙. การดาเนินการภายหลังการประมูล
๙.๑ กรณีผู้ชนะการประมูล
๙.๑.๑ ผู้ชนะการประมูลมีหน้าที่ต้องชาระเงินประมูลตามราคาสูงสุดที่ผู้ชนะการประมูลเสนอไว้
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันนับแต่วันที่
สานักงาน กสทช. รับรองผลการประมูล โดยถือว่าหลักประกันการประมูลเป็นส่วนหนึ่งในการชาระเงินประมูล
และให้ชาระเงินประมูลในส่วนที่เหลือ ตามช่องทางที่ระบุในตารางแนบท้าย ๒ ทั้งนี้ หากผู้ชนะการประมูลมี
ความประสงค์จะให้นาหลักประกันคงเหลือไปใช้ชาระเงินประมูลในกรณีที่มีหลักประกันคงเหลือ ให้แสดงความ
ยินยอมตามที่สานักงาน กสทช. กาหนด ทั้งนี้ ให้นาเอกสารหลักฐานฉบับจริง ตามรายการเอกสารที่ได้มีการยื่น
ไว้ตามข้อ ๗.๒ มายื่นต่อ เจ้าหน้าที่ ของส านัก งาน กสทช.ด้วย เว้ นแต่ได้ยื่นเอกสารฉบับจริ งประกอบการ
ลงทะเบียนไว้แล้ว
๙.๑.๒ ผู้ชนะการประมูลที่ไม่ชาระเงินประมูลให้ถูกต้องครบถ้วน จะมีผลดังนี้
(๑) ให้ถือว่าผู้ชนะการประมูลรายดังกล่าวเป็นผู้สละสิทธิ์ในเลขหมายนั้น (ผู้สละสิทธิ์)
โดยสานักงาน กสทช. จะริบเงินหลักประกันการประมูลของเลขหมายที่สละสิทธิ์นั้น และสานักงาน กสทช. จะ
มีหนังสือแจ้งการสละสิทธิ์ในเลขหมายดังกล่าวให้ผู้สละสิทธิ์ทราบภายใน ๗ วันทาการ
ทั้งนี้ ผู้สละสิทธิ์ไม่สามารถนาเงินหลักประกันเลขหมายสวยที่สละสิทธิ์มาชาระเป็น
ส่วนหนึ่งของเงินประมูลเลขหมายสวยอื่นที่ชนะการประมูลได้
(๒) ในกรณีที่สานักงาน กสทช. นาเลขหมายสวยที่มีการสละสิทธิ์ออกประมูลใหม่แล้ว
ไม่มีผู้ประมูล หรือมีผู้ประมูลแต่ได้ราคาต่ากว่าราคาที่ประมูลเดิม ผู้สละสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนต่าง
ที่เกิดขึ้น โดยการคานวณส่วนต่างแบ่งเป็น ๒ กรณีดังนี้
(๒.๑) กรณีไม่มีผู้ประมูล ให้ถือว่าส่วนต่างเท่ากับราคาที่ชนะประมูลเดิมเต็มจานวน
(๒.๒) กรณีมีผู้ประมูลแต่ได้ราคาต่ากว่าราคาที่ประมูลเดิม ให้ถือว่าส่วนต่างเท่ากับ
ราคาที่ชนะประมูลเดิมหักด้วยราคาที่ชนะประมูลใหม่
ทั้งนี้ การคานวณส่วนต่าง จะไม่นาเงินหลักประกันการประมูลที่ถูกริบ ตาม (๑) มา
หัก จากราคาที่ ชนะประมู ล เดิม โดยส านัก งาน กสทช. จะมีห นัง สือแจ้ง จ านวนส่วนต่างที่ ผู้ส ละสิท ธิ์ต้อง
รับผิดชอบข้างต้น ภายใน ๗ วันทาการนับแต่วันที่สิ้นสุดการนาเลขหมายดังกล่าวออกประมูลใหม่ หากผู้สละ
สิท ธิ์ไม่ ดาเนินการชาระส่วนต่างภายใน ๗ วันท าการนับ แต่วันที่ ได้รับ หนัง สือแจ้ง ส านัก งาน กสทช. จะ
ดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
(๓) ผู้สละสิทธิ์จะถูกขึ้นบัญชีรายชื่อของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช.ฯ และเงื่อนไข
การประมูลฯ จนกว่าผู้สละสิทธิ์นั้นจะดาเนินการตามที่กาหนดครบถ้วน ทั้งนี้ สานักงาน กสทช. จะมีหนังสือ
แจ้งการพ้นสภาพจากการขึ้นบัญชีรายชื่อดังกล่าวต่อไป
๙.๑.๓ เมื่อผู้ชนะการประมูลได้ชาระเงินประมูลครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ชนะการประมูล นาหนังสือ
รับรองการเป็นผู้ชนะการประมูล พร้อมใบเสร็จรับเงินจากสานักงาน กสทช. ไปดาเนินการติดต่อลงทะเบียน
ผู้ใช้บริการ โดยจะต้องลงทะเบียนในนามของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ชนะการประมูล เท่านั้น และเปิดใช้บริการ
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กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เ คลื่อนที่ ที่ กสทช. กาหนด ภายใน ๙๐ (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ชนะการประมูลได้
ดาเนินการชาระเงิน ประมู ล ครบถ้ วนแล้ว โดยการใช้บ ริ ก ารเลขหมายสวยดัง กล่าวให้เ ป็น ไปตามสัญ ญา
การให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้ หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้ชนะการประมูล
สละสิทธิ์ในเลขหมายที่ประมูลได้ เพื่อให้สานักงาน กสทช. นามาประมูลใหม่ โดยสานักงาน กสทช. จะไม่คืน
เงินประมูลที่ผู้ชนะการประมูลดังกล่าวได้ชาระไว้
๙.๒ กรณีผู้ที่ไม่ชนะการประมูล
เมื่อสิ้นสุดการประมูลแล้ว ผู้ที่ ไม่ชนะการประมูลต้อ งแสดงความจานงในการขอคืนหลักประกัน
โดยสามารถติดต่อขอรับหลักประกันการประมูลคืนได้ตามช่องทางที่ได้ระบุความประสงค์ไว้ ดังนี้
(๑) โอนเงินเข้าบัญชีที่ระบุไว้ หรือ
(๒) เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ที่ไม่ชนะการประมูล โดยในกรณีที่ประสงค์ขอรับเช็คขีดคร่อมสามารถ
ติดต่อขอรับคืนได้ที่ สานักการคลัง อาคาร ๒ ชั้น ๒ สานักงาน กสทช. (สานักงานใหญ่) ภายใน ๑๘๐ (หนึ่ง
ร้อยแปดสิบ) วัน นับแต่วันที่สานักงาน กสทช. รับรองผลการประมูล
สานักงาน กสทช. จะคืนหลักประกันการประมูลภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันนับแต่วันที่สานักงาน
กสทช. ได้รั บ แจ้ ง ความจ านง เว้ นแต่ ผู้ ที่ ไม่ ชนะการประมู ล ได้วางหลัก ประกั นผ่า นช่อ งทางบัต รเครดิ ต
สานักงาน กสทช. จะคืนหลักประกันผ่านช่องทางดังกล่าวเท่านั้น
ทั้งนี้ หากผู้ที่ไม่ชนะการประมูลไม่ติดต่อขอรับหลักประกันการประมูลคืนภายใน ๑๘๐ (หนึ่งร้อย
แปดสิบ) วันนับแต่วันที่สานักงาน กสทช. รับรองผลการประมูล ให้ถือว่าผู้ที่ไม่ชนะการประมูลนั้นแสดงเจตนา
สละสิทธิ์ในการรับหลักประกันการประมูลคืน และสานักงาน กสทช. จะนาหลักประกันดังกล่าวส่งเป็นรายได้
แผ่นดินต่อไป

๑๐. เงื่อนไขอื่น
๑๐.๑ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่นามาประมูลเป็นหมายเลขที่ระบุผู้ให้บริการตามตารางแนบท้าย ๑
ไว้แล้ว ในกรณีที่ ผู้ชนะการประมู ลมีความประสงค์จะโอนย้ายเลขหมายไปยัง ผู้ให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่
รายอื่น สามารถใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ โดยติดต่อศูนย์ให้บ ริการของผู้ให้บริการที่
ประสงค์จะโอนย้ายไป
๑๐.๒ สานัก งาน กสทช. อาจพิจ ารณาตัดสิท ธิการประมูลของผู้เข้าร่วมการประมู ลในครั้งต่อๆ ไป
หากผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สานักงาน กสทช. กาหนด เช่น การผิดเงื่อนไขการชาระเงิน
ประมูล การกระทาอันเป็นการกีดกันการประมูลหรือก่อให้เกิดการประมูลที่ ไม่เหมาะสม หรือมีการกระทาที่มี
ลักษณะเป็นการสมยอมราคา เป็นต้น ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น รวมทั้งผู้รับมอบอานาจในการเข้าร่วมประมูลในกรณีที่เป็น
การประมูลในนามนิติบุคคลด้วย
๑๐.๓ กรณีผู้ชนะการประมูลถึงแก่ความตาย แต่ยังชาระเงินประมูลไม่ครบถ้วน ให้สิทธิและหน้าที่ใด
อันเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการประมูลของผู้นั้นเป็นอันระงับไป แล้วให้สานักงาน กสทช. นาเลขหมายดังกล่าว
เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์
สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หน้า ๗

ออกดาเนินการประมูลใหม่ เว้นแต่ทายาทหรือผู้จัดการมรดกแจ้งการสืบสิทธิการใช้เลขหมายดังกล่าวให้ทราบ
พร้อมกับ ชาระเงินประมู ลที่ ค้างอยู่ให้ครบถ้วนภายในก าหนดเวลา ๖๐ (หกสิบ ) วัน นับ แต่วันที่ผู้ชนะการ
ประมูลถึงแก่ความตาย
๑๐.๔ สานักงาน กสทช. จะดาเนินการออกเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมูลเลขหมายสวย เช่น
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี หนังสือรับรองการเป็นผู้ชนะการประมูล เป็นต้น ในนามของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม
การประมูลเท่านั้น

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์
๑๑.๑ กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจาเป็นอื่น ซึ่งทาให้ไม่สามารถดาเนินการประมูลตามเงือ่ นไขและกฎ
การประมูล สานักงาน กสทช. สงวนสิทธิ์ในการหยุด พัก หรือยกเลิกการประมูล หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ประมูลตามความเหมาะสม
๑๑.๒ กรณีที่สานักงาน กสทช. เห็นว่า ในการประมูลมี เหตุ อันสมควรเชื่อได้ว่า มี การสมยอมราคา
ไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม หรือมีเหตุผลอื่นอันสมควร ให้สานักงาน กสทช. เป็นผู้วินิจฉัยผลการประมูลนั้นและ
ให้ถือว่าคาวินิจฉัยของสานักงาน กสทช. เป็นที่สุด
๑๑.๓ สานักงาน กสทช. สงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคมตามความเหมาะสม
จาเป็นในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเลขหมายสวยที่นามาประมูลในครั้งนี้

เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์
สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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ตารางแนบท้าย ๑
รายการเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย
จานวน ๙๕ เลขหมาย
สาหรับการจัดการประมูล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๑ : ๗ ตัวเหมือนติดกัน
หมายเลข
090-666-6666
092-555-5555
093-666-6666
096-555-5555
096-999-9999
098-666-6666
061-555-5555
061-888-8888
062-666-6666
062-888-8888
063-666-6666
063-888-8888
064-555-5555

บริษัท
บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
บริษัท เรียล มูฟ จากัด
บริษัท เรียล มูฟ จากัด

กลุ่มบริษัท
DTAC
AIS
AIS
TRUE
CAT
AIS
AIS
DTAC
DTAC
DTAC
AIS
TRUE
TRUE

บริษัท
บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด

กลุ่มบริษัท
DTAC
CAT
CAT
CAT
TOT
AIS
AIS

กลุ่มที่ ๒ : ๖ ตัวเหมือนติดกัน
หมายเลข
090-566-6666
091-788-8888
091-833-3333
091-844-4444
091-966-6666
092-366-6666
093-366-6666

เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์
สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หน้า ๙

หมายเลข
093-955-5555
094-155-5555
094-166-6666
094-255-5555
094-266-6666
094-511-1111
094-544-4444
094-566-6666
095-055-5555
095-155-5555
095-166-6666
095-188-8888
095-199-9999
095-255-5555
095-288-8888
095-388-8888
095-466-6666
095-566-6666
095-644-4444
095-655-5555
095-966-6666
095-977-7777
096-055-5555
096-155-5555
096-288-8888
096-366-6666
096-566-6666
096-655-5555
096-955-5555
097-955-5555
098-088-8888
098-166-6666

บริษัท
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด

เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์
สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กลุ่มบริษัท
TRUE
TRUE
TRUE
DTAC
DTAC
DTAC
DTAC
DTAC
DTAC
AIS
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
CAT
CAT
AIS
AIS
AIS
หน้า ๑๐

หมายเลข
098-355-5555
098-366-6666
098-799-9999
098-899-9999
098-955-5555
099-055-5555
099-099-9999
099-255-5555
099-266-6666
099-355-5555
099-388-8888
099-566-6666
099-599-9999
099-655-5555
099-699-9999
061-455-5555
061-499-9999
061-899-9999
062-199-9999
062-399-9999
062-455-5555
062-655-5555
063-699-9999
064-155-5555
064-199-9999
064-244-4444
064-255-5555
064-566-6666
064-599-9999
064-655-5555
065-055-5555
065-099-9999

บริษัท
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จากัด
บริษัท เรียล มูฟ จากัด
บริษัท เรียล มูฟ จากัด
บริษัท เรียล มูฟ จากัด
บริษัท เรียล มูฟ จากัด
บริษัท เรียล มูฟ จากัด
บริษัท เรียล มูฟ จากัด
บริษัท เรียล มูฟ จากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด

เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์
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กลุ่มบริษัท
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
DTAC
DTAC
DTAC
DTAC
DTAC
DTAC
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
AIS
AIS
DTAC
AIS
AIS
AIS
DTAC
Penguin
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
AIS
AIS
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หมายเลข
065-155-5555
065-455-5555
065-466-6666
065-688-8888
065-955-5555
065-966-6666

บริษัท
บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด

กลุ่มบริษัท
Penguin
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS

บริษัท
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
บริษัท เรียล มูฟ จากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด

กลุ่มบริษัท
CAT
TRUE
TRUE
AIS
AIS

กลุ่มที่ ๓ : ๔ ตัวเหมือนติดกัน ๒ ชุด
หมายเลข
095-5559999
099-9995555
064-4445555
065-5554444
065-5556666

เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์
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ตารางแนบท้าย ๒
ช่องทางและวิธีการ
การวางหลักประกันการประมูล และการชาระเงินประมูล
สาหรับการจัดการประมูล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ช่องทางและวิธีการ
แคชเชียร์เช็ค
บัตรเครดิต

รายละเอียดการดาเนินการ
เฉพาะธนาคารในเขต Clearing กรุงเทพฯ ขีดคร่อม สั่งจ่ายสานักงาน
กสทช. ชื่อ บัญ ชี “ส านั ก งาน กสทช. (เงิน รายได้จ ากการประมู ล
เลขสวย)” โดยยื่นแคชเชียร์เช็ค ณ สานักงาน กสทช.
ประเภทบัตร VISA และ MasterCard
ผ่านระบบชาระเงิน ออนไลน์ (ตั้ ง แต่วั นอัง คารที่ ๒๑ พฤศจิก ายน
๒๕๖๐ เป็นต้นไปเท่านั้น)
กรณีเป็นผู้ชนะการประมูล สานักงาน กสทช. จะเรียกเก็บเงินจากบัตร
เครดิตนั้นทันที ในวันที่ชนะการประมูล โดยผู้ชนะการประมูลจะต้อง
รั บ ผิ ด ชอบค่ า ธรรมเนี ย มและภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ของ
หลักประกันการประมูลเลขหมายที่ชนะการประมูล

บริ ก ารรั บ ช าระเงิ น ค่ า สิ น ค้ า และ เฉพาะธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์
บริการ (Bill Payment)
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญ ชี“สานัก งาน กสทช. (เงินรายได้จากการ
หรือธนาคารไทยพาณิชย์
ประมู ล เลขสวย)” บัญชีป ระเภทออมทรัพย์ สาขาส านัก พหลโยธิน
เลขที่บัญชี ๐๐๑-๓-๖๕๗๕๐-๕
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “สานักงาน กสทช. (เงินรายได้จากการ
ประมู ล เลขสวย)” บัญชีป ระเภทออมทรัพย์ สาขาส านัก พหลโยธิน
เลขที่บัญชี ๐๑๔-๒-๗๘๒๓๒-๒
ทั้ ง นี้ ผู้ โ อ นจ ะ ต้ อง ส่ ง หลั ก ฐ าน ก าร โ อ นเ งิ น พร้ อ ม ระ บุ ชื่ อ
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล
การโอนเงิ น ผ่ า นระบบบาทเนต บัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี“สานักงาน กสทช. (เงินรายได้จาก
(Bahtnet) สามารถโอนจากทั้ ง การประมูลเลขสวย)” บัญชีประเภทออมทรัพย์ สาขาสานักพหลโยธิน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
เลขที่บัญชี ๐๐๑-๓-๖๕๗๕๐-๕
ทั้งนี้ ผู้โอนจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อผู้ลงทะเบียน
เข้าร่วมการประมูล
เงินสด จานวนไม่ เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ยื่น ณ สานักการคลัง อาคาร ๒ ชั้น ๒ สานักงาน กสทช. (สานักงาน
บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ใหญ่) หรือ ณ จุดลงทะเบียน (ในวันประมูล)
หมายเหตุ ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่ เกิดขึ้ นเป็นไปตามที่ธนาคารกาหนด อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง
เงื่อนไขการประมูลและการดาเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์
สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หน้า ๑๓

