ลส. ๒
หนังสือรับรองตนและใหความยินยอมของผูเขารวมประมูล
เขียนที่ ..........................................................
วันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ. ....................
หนังสือใหความยินยอมของผูเขารวมประมูลฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา ขาพเจา..........................................
หมายเลขบัตรประชาชน ....................................... อยูบานเลขที่ ................ หมู ............... แขวง/ตําบล ......................
เขต/อําเภอ ...................... จังหวัด ......................... เบอรโทรศัพท .............................. โทรสาร ..............................
E-mail ....................................................... เปนผูลงทะเบียนเขารวมการประมูลเลขหมายโทรศัพทสําหรับบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่เปนเลขหมายสวย (การประมูลเลขหมายฯ) ตามประกาศคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทสําหรับบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่เปนเลขหมายสวย
ข า พเจ า ขอรั บ รองพร อ มยื น ยั น ว า ได อ า นและตกลงที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขและวิ ธี ก ารประมู ล
เลขหมายฯ ทั้งหมดตามที่ไดปรากฏอยูในเงื่อนไขการประมูลและการดํา เนินการประมู ลเลขหมายโทรศัพท
สําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เปนเลขหมายสวย กฎการประมูล และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทสําหรับ
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เปนเลขหมายสวย อยางเครงครัดโดยเฉพาะอยางยิ่งขอกําหนดในเรื่องดังตอไปนี้
กรณีขาพเจามีคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประมูล
๑. เปนบุคคลธรรมดา
๒. เป น นิ ติ บุ ค คลที่ จัด ตั้ ง ขึ้ นตามกฎหมายไทย หรื อนิ ติบุ ค คลที่ ไ ม ไ ด จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายไทย
และไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจในประเทศไทย ภายใตพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. ไมเปนบุคคลลมละลายตามคําสั่งศาล หรือถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือถูกศาลมีคําสั่งใหฟนฟู
กิจการ ภายใตพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.๒๔๘๓
๔ ไมเปนบุคคลไรความสามารถตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
๕. ไมเปนเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของใดๆกับการประมูลในครั้งนี้ รวมทั้ง เจาหนาที่หรือ
ผูปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไมสามารถเปนผูรับมอบอํานาจดําเนินการใดๆ ทุกกรณี
๖. ไมเปนผูที่ปรากฏชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูเขารวมการประมูลที่ไมปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเลขหมาย
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โทรศัพท สํ าหรับบริ การโทรศัพ ทเคลื่อนที่ที่เปนเลขหมายสวย และเงื่อนไขการประมู ลและการดํา เนินการ
ประมู ลเลขหมายโทรศัพ ทเ คลื่อนที่ที่เปน เลขหมายสวย ของสํา นั กงาน กสทช. ณ วั นที่สํ า นักงาน กสทช.
ออกประกาศ เรื่อง การประมูลและการประเมินการประมูลเลขหมายโทรศัพทสําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
ที่ เป นเลขหมายสวย เชน การผิดเงื่ อนไขการชํา ระเงินประมู ลเลขหมายสวย การกระทํ าอั นเปนการกีดกัน
การประมูลหรือกอใหเกิดการประมูลที่ไมเหมาะสม หรือมีลักษณะเปนการสมยอมราคา เปนตน
กรณีขาพเจาเปนผูชนะการประมูลเลขหมายฯ
๗. เมื่อขาพเจาเปนผูชนะการประมูล ขาพเจาตกลงจะชําระเงินประมูลเลขหมายฯพรอมภาษีมูลคาเพิ่ม
และคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหครบถวนภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่สํานักงาน กสทช. มีหนังสือรับรอง
ผลชนะการประมูลและแจงแกขา พเจาแลว ตามเงื่อนไขและวิธีการที่สํานักงาน กสทช. กําหนด โดยถือว า
เงินหลักประกันการประมูลเปนสวนหนึ่งในการชําระเงินประมูลเลขหมายฯ
๘. ในกรณี ที่ข า พเจ า ไม ชํ า ระเงิน ประมู ล ให ค รบถ ว นตามเงื่ อ นไขที่กํ า หนด ข า พเจ า ตกลงให
มีผลเปนดังนี้
๘.๑ ข า พเจ า ขอสละสิ ท ธิ์ ใ นเลขหมายสวยที่ ป ระมู ล ได นั้ น และให สํ า นั ก งาน กสทช.
ริบเงินหลักประกันการประมูลเลขหมายฯ ของขาพเจา และใหสํานักงาน กสทช. นํา เลขหมายสวยดังกลาว
ออกดําเนินการประมูลใหมได
๘.๒ ในกรณีที่สํ า นักงาน กสทช. นํา เลขหมายสวยดังกลา วไปดํ า เนิ น การประมูลใหมแ ลว ไม มี
ผูเขาประมูลหรือมีผูเขาประมูลแตไดราคาประมูลต่ํากวาราคาประมูลที่ขาพเจาไดประมูลไวเดิม ขาพเจาตกลง
จะเปนผูรับผิดชอบชําระเงินสวนตางแกสํานักงาน กสทช. กลาวคือ กรณีไมมีผูประมูล ใหถือวาสวนตางเทากับ
ราคาที่ชนะประมูลเดิมเต็มจํานวน หรือกรณีมีผูประมูลแตไดราคาต่ํากวาราคาที่ประมูลเดิม ใหถือวาสวนตาง
เทากับราคาที่ชนะประมูลเดิมหักดวยราคาที่ชนะประมูลใหม
๙. กรณีขาพเจาถึงแกความตาย แตยังชําระเงินประมูลไมครบถวน ใหสิทธิและหนาที่ใดอันเกิดขึ้นหรือ
เกี่ยวของกับการประมูลเลขหมายฯ ของขาพเจาเปนอันระงับไป และใหสํานักงาน กสทช.นําเลขหมายสวย
ดังกลาวไปดําเนินการประมูลใหม เวนแตทายาทโดยธรรมหรือผูจัดการมรดกของขาพเจาแจงการสืบสิทธิการใช
เลขหมายสวยดังกลาวใหสํานักงาน กสทช. ทราบ พรอมกับชําระเงินประมูลที่คางชําระอยูใหครบถวนภายใน
กําหนดเวลา ๖๐ วัน นับแตวันที่ขาพเจาถึงแกความตาย
๑๐. ขาพเจา จะดํา เนินการติดตอลงทะเบียนผูใชบ ริการและเปดใชบริการเลขหมายที่ประมูลไดกั บ
ผูใ ห บ ริการโทรศัพ ท เ คลื่ อ นที่ ที่สํา นั ก งาน กสทช. กํ า หนด ภายใน ๙๐ วั น นั บ แต วั น ที่ ขา พเจา ได รั บ
หนังสือรับรองผลชนะการประมูล โดยขาพเจาตกลงจะใชบริการเลขหมายสวยดังกลาวใหเปนไปตามสัญญา
การใหบริการของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่รายนั้น ทั้งนี้ หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวขาพเจามิได
ดําเนินการตามขอกําหนดในขอนี้ ใหถือวาขาพเจาสละสิทธิ์ในเลขหมายสวยที่ประมูลได โดยขาพเจาไมขอรับ
เงินประมูลที่ขาพเจาไดชําระไวแลวคืน และใหสํานักงาน กสทช. นําเลขหมายสวยดังกลาวมาประมูลใหมได
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ภายหลังจากที่ขาพเจา ไดเปดใชบริการกับ ผูใหบริการตามที่ กสทช. กําหนดไวแ ลว ข า พเจ า
รับทราบวาหากขาพเจาประสงคจะโอนยายเลขหมายดังกลาวไปยังผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่รายอื่น ขาพเจา
สามารถทําไดโดยการใชบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่
กรณีขาพเจาเปนผูที่ไมชนะการประมูลเลขหมายฯ
๑๑. ในกรณี ที่ข า พเจา เปนผู ที่ไ มช นะการประมู ล ขา พเจา รั บทราบและเข า ใจว า ขา พเจ า จะตอ ง
ดํา เนินการขอรับเงินหลักประกัน คืนภายใน ๑๘๐ วัน นับ แตวันที่สํา นักงาน กสทช. รั บรองผลการประมู ล
หากพนกําหนดดังกลาว ขาพเจาขอสละสิทธิ์ในการรับเงินหลักประกันการประมูลคืน และยินยอมใหสํานักงาน
กสทช. นําเงินหลักประกันดังกลาวสงเปนรายไดแผนดิน
การยอมรับขอสงวนสิทธิ์

ลงชื่อ.........................................ผูรับรองตนและใหความยินยอม

๑๒. ขาพเจายินยอมใหสํานักงาน กสทช. พิจารณาตัดสิทธิการประมูลเลขหมายฯ ของขาพเจาในครั้ง
ตอๆ ไป หากขาพเจาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สํานักงาน กสทช. กําหนด เชน การผิดเงื่อนไขการชําระเงินประมูล
เลขหมายฯ การกระทําอันเปนการกีดกันการประมูลหรือกอใหเกิดการประมูลที่ไมเหมาะสม หรือมีลักษณะเปน
การสมยอมราคา เปนตน ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือบุคคลใด ซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น รวมทั้งผูรับมอบอํานาจในการเขารวมประมูลในกรณีที่เปนการ
ประมูลโดยนิติบุคคลดวย
๑๓. ขาพเจายินยอมใหสํานักงาน กสทช. สงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคมตาม
ความเหมาะสมจําเปนในอนาคต ซึ่งอาจสงผลกระทบตอเลขหมายสวยที่นํามาประมูลในครั้งนี้
๑๔. ข า พเจ า ยิ น ยอมให สํ า นั ก งาน กสทช. นํ า ข อ มู ล ของข า พเจ า ไปใช แ ละเป ด เผยให แ ก
บุคคลที่สามที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงาน กสทช. เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการประมูลนี้
๑๕. ขาพเจาขอสละสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ อันเกี่ยวของกับการประมูลนี้
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในหนังสือนี้ทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว
และไดรับสําเนาหนังสือรับรองตนและใหความยินยอมของผูเขารวมประมูลฉบับนี้ไวเปนหลักฐานแลวจํานวน ๑ ฉบับ
ลงชื่อ .............................................. ผูรับรองตนและใหความยินยอม
(................................................)
ลงชื่อ ................................................. พยาน
(..................................................)
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ลงชื่อ ................................................. พยาน
(..................................................)
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