บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน)
NATIONAL TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
แบบคําขอใชทอรอยสายสื่อสาร (Application form)
บริการทอรอยสายสื่อสาร
คําขอเลขที่ (Application no.)…………………………….…………..……
หมายเลขประจําตัวลูกคา (Customer ID no.)……………….…………

นิติบุคคล (For Juristic Person)
บมจ.(Public Company Limited)
บจก.(Limited Company)
หสน.(Ordinary Register Partnership)
หจก.(Limited Partnership)
อื่นๆ โปรดระบุ (Others, please specify)…………………………………………………………………………………………..
ชื่อนิติบุคคล(Juristic Entity‘s Name)……………………………………………………………………………………………………………
โดย (By) ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..
หมายเลขจดทะเบียนนิติบคุ คลเลขที่(Certificate of Juristic Person Registration)……………………………………………..
วันที่จดทะเบียน(Registration Date)
ทุนจดทะเบียน (Registered Capital )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิม่ (VAT Registration)
ไมเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (Non-VAT Registration)
ชื่อผูประสานงาน(Coordinator)…………………………….…………………………………………………………………………………………
โทรศัพท (Telephone) …………………………………………… มือถือ (Mobile Phone) ……………………………………………….
อีเมล (E-mail)……………………………………….………………………….……….………..…โทรสาร (Fax)……………….………………..
ประเภทธุรกิจ(Business type)
สื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication)

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ (Government / State
Enterprise)
อื่นๆ โปรดระบุ (Others, please specify)…………….…

สถานศึกษา (Education)

1. หลักฐานประกอบการขอใชบริการ ที่รับรองสําเนาถูกตองแลว (Document Certified Correct)
สําเนาหนังสือรับรองของบริษัทที่อายุไมเกิน 6 เดือน (Copy of Affidavit limited to 6 month period)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจผูกพันบริษัท (Copy of ID Card of authorized person)
สําเนาหนังสือเดินทาง และสําเนาใบอนุญาตทํางาน (Copy of Passport and Copy of Work Permit)
กรณีเปนชาวตางชาติ (For Foreigner)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (Copy of ID card of Assigned Person)
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สําเนาแบบ ภ.พ.20
สําเนาแบบ ภ.พ.01
สําเนาแบบ ภ.พ.09
(VAT as Phor. Phor.20 Form) (VAT as Phor. Phor.01 Form)
(VAT as Phor. Phor.09 Form)
ใบมอบอํานาจ (Power of Attorney)
อื่นๆ โปรดระบุ (Others, please specify)………………………………………………………………………………………………
2. ที่อยู (Address)
2.1 ที่อยูตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (Address from certificate of juristic person)
เลขที่ (House No.)…..……….หมูที่ (Moo) ……....อาคาร/หมูบาน (Building / Village) ..……………………….
ชั้น (Floor) ……………..ตรอก/ซอย (Soi) ………………….……………. ถนน (Street) ………………..………..……
แขวง/ตําบล (Subdistrict) ………………….…………………… เขต/อําเภอ (District) ……………………….…………
จังหวัด (Province) …………………………….……..……….. รหัสไปรษณีย (Area Code) ………………………….
โทรศัพท (Telephone) ………………….……………..…… มือถือ (Mobile Phone) …………………..……………..
อีเมล (E-mail)……………………………………………………..……………….โทรสาร (Fax)…………………………………
2.2 ที่อยูสําหรับสงใบแจงคาบริการ/เอกสารอื่นๆ เฉพาะกรณีที่แตกตางจาก 2.1 (Address for Billing/Mailing if
different from 2.1)
เลขที่ (House No.)…………….หมูท ี่ (Moo) …….....อาคาร/หมูบาน (Building / Village) ..…………………….
ชั้น (Floor) ……………..ตรอก/ซอย (Soi) ………….……………………. ถนน (Street) …………………………………
แขวง/ตําบล (Subdistrict) ………………….……..……………… เขต/อําเภอ (District) ………………….…………..…
จังหวัด (Province) …………………………..……………….. รหัสไปรษณีย (AreaCode)……………………………….
โทรศัพท (Telephone) ………………..………..………..…… มือถือ (Mobile Phone) ………………………………..
อีเมล (E-mail)……………………………………………………..………………….โทรสาร (Fax)…………………………….
2.3

ที่อยูสําหรับใชในการจัดทําใบกํากับภาษี (Tax Invoice address)
เลขที่ (House No.)……..…….หมูที่ (Moo) ……….....อาคาร/หมูบาน (Building/Village) ..…………………….
ชั้น (Floor) ………..…..ตรอก/ซอย (Soi) ……………..…………………. ถนน (Street) ………………………………..
แขวง/ตําบล (Subdistrict) ………………….………….…………… เขต/อําเภอ (District) ………………..……….…….
จังหวัด (Province) …………………………………….……….. รหัสไปรษณีย (Area Code) …………………………….
โทรศัพท (Telephone) ……………….……………………..…… มือถือ (Mobile Phone) …………………….…………..
อีเมล (E-mail)……………………………………………………………..……………….โทรสาร (Fax)……………………………….

3. มีความประสงคจะขอใชบริการทอรอยสายสื่อสารของ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ดังนี้
รายละเอียดการใชงาน แผนที่/แผนผัง (Service Detail)
บริการทอรอยสายหลัก ( Main Duct)
บริการทอรอยสายหลักรอยทอยอยพรอมใชงาน (Sub-duct in main duct)
ถนน ………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….
ตั้งแต (Start) ……………………………………………………….……. ถึง (End) ……………………………………………………………
แขวง/ตําบล (Subdistrict) ………………………………………... เขต/อําเภอ (District)…………………………………………..
จังหวัด (Province) ………………………………………….……………… รหัสไปรษณีย (Area Code)……………………………
จํานวน ………………….………..………… เสน ชนิดของสายสื่อสาร ………………………………………………………….…………
ขนาด …………………………………………… Core/คู ระยะทาง …………………………………………………….…….……….. เมตร
เสนผาศูนยกลาง ………… มิลลิเมตร อื่นๆ โปรดระบุ (Others, please specify) ………………………..………………………
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Latitude …………………………………………………………………. Longitude……………………………………………………………
วันที่ประสงคใชบริการ (Service Date) (วัน/เดือน/ป) ……..……./…………….……../…………….. (ลวงหนา30วัน)
ระยะเวลาการขอใชบริการ (Term of contract)………….… ป (Year(s))
4. ชื่อผูติดตอประสานงานในการขอใชบริการ
ชื่อและนามสกุล (First name/Last name) …………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท (Telephone) ………………………………. โทรศัพทมือถือ (Mobile Phone)……………………………………………
โทรสาร (Fax) ………………………………. อีเมล (E-mail) …………………………………………………………………………………
5. ชื่อผูติดตอประสานงานทางเทคนิคในการติดตั้ง
ชื่อและนามสกุล (First name/Last name) …………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท (Telephone) ………………………………. โทรศัพทมือถือ (Mobile Phone)……………………………………………
โทรสาร (Fax) ………………………………. อีเมล (E-mail) …………………………………………………………..…………………………
6. รายละเอียดการชําระเงิน (Method of Payment)
เงินสด (Cash)
เช็ค (Cheque)
อื่นๆ……………………………………………………
โอนเงิน (Wire Transfer) ผานธนาคาร (Bank) …………………….บัญชีเลขที่ (Account No.) ………………….
หักบัญชี /ธนาคาร (To deduct from Bank)……………………………………………………………………………………..
ประเภทบัญชี (Type of Account) ………………..…..…….. เลขที่บัญชี (Account No.)…………………………………….

แผนที/่ แผนผัง
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ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการรวมถึงอัตราคาบริการตามเอกสารแนบทายคําขอใช
บริการฉบับนี้ และขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดที่ระบุในคําขอฉบับนี้เปนความจริงและถูกตอง และขาพเจาตกลงที่จะปฏิบตั ิ
ตามขอตกลง เงื่อนไข การใชบริการดังกลาวทุกประการ
I have read and understood the service under the terms and conditions stated above including the
attached rate charge, and hereby confirm that all of the above statements are true and correct, and I shall
comply to these terms and conditions in all respects.

ลงชื่อ (Signature) ………………………..……………………. ผูขอใชบริการ (Applicant)
(…………………………..……………….)
วันที่ยื่นขอใชบริการ (Date applied) ….….../……….……./…….…..

สําหรับเจาหนาที่ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) เทานั้น (Staff Only)
อัตราคาตอบแทนการใชทอรอยสายสื่อสาร (Rate charge)
รอยสายสื่อสารในทอรอยสายหลักรอยทอยอยพรอมใชงาน จํานวน ………… เสน ชนิดของสายสือ่ สาร …….……….………...…
ขนาด …………………………………………… Core/คู ระยะทาง ……………………………………………………….…….…. เมตร
รวมจํานวนทอยอย ………………………………………. ทอ ระยะทางรวม ………………………………….…………………. เมตร
อัตราคาใชบริการ …………..../1 ทอยอย/100 เมตร/เดือน รวมคาใชบริการ…….………/เดือน (Monthly Charge)
อัตราคาใชบริการ …….….…./1 ทอยอย/100 เมตร/ป
รวมคาใชบริการ………………………./ป (Years Charge)
รอยทอยอยในทอรอยสายหลัก จํานวน ………….…… ทอยอย ชนิดของทอยอย ………….…..…………………………………..…..…
ขนาด …………………………………………… มิลลิเมตร ระยะทาง …………………………………………………….…….…. เมตร
รวมจํานวนทอยอย ………………………………………. ทอ ระยะทางรวม ………………………………….…………………. เมตร
อัตราคาใชบริการ …………..../1 ทอยอย/100 เมตร/เดือน รวมคาใชบริการ…….………/เดือน (Monthly Charge)
อัตราคาใชบริการ …….….…./1 ทอยอย/100 เมตร/ป
รวมคาใชบริการ………………………./ป (Years Charge)
ไดตรวจสอบหลักฐานของผูใชบริการแลว
(Already checked all concerned document
of the application.)

เริ่มใชบริการเมื่อวันที่ (Effective Date) ……/….….…/…….

ลงชื่อ (signature)………………….…………………..ผูร ับคําขอ/ผูตรวจสอบหลงชื่อ (signature)……………………..……..…..ผูร ับแจงบริการ
(
) (Person in charge)
(
) (Receiver)
วันที่ (Date) ………./………./………

วันที่ (Date) ………./………./………
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ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ ท่อร้ อยสายสื่ อสาร
ขอตกลงนี้ใชบังคับ ระหวาง บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บมจ.โทรคมนาคม
แหงชาติ”) กับผูขอใชที่ระบุไวตามขอตกลงนี้ (ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา “ผูขอใช”) โดยผูขอใชยินยอมผูกพันและปฏิบัตติ าม
ขอตกลง ดังตอไปนี้
ขอ 1.1 ผูขอใช จะตองมีหนังสือแจงรายละเอียดเกี่ยวกับแบบ และวิธี การใชโครงขายสื่อสารโทรคมนาคม จํานวน
ขนาด และชนิดของสายสื่อสารที่จะติดตั้งในทอรอยสายสื่อสาร ตลอดจนระยะเวลาในการดําเนินการ เพื่อให บมจ.
โทรคมนาคมแหงชาติ) พิจารณาอนุมัติกอนเริ่มใชบริการ
ขอ 1.2 ผูขอใช ตองใชทอรอยสายสื่อสารใหครบกําหนดระยะเวลา หากผูขอใชไมประสงคจะใชสว นที่ใหใชตอไป
แลว ผูขอใชมีสิทธิบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาได โดยบอกกลาวเปนหนังสือไปยัง บมจ.โทรคมนาคม
แหงชาติ ทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญากรณีดังกลาว ผูขอใชตกลงยินยอมให บมจ.
โทรคมนาคมแหงชาติ ริบหลักประกันสัญญาเฉพาะเสนทางที่ยกเลิกกอนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา กรณีทําสัญญารวม
หลายเสนทางจะคํานวณเงินประกันคงเหลือคืนใหเมื่อสัญญาครบกําหนด
ขอ 1.3 กรณีผูขอใชเปนผูตดิ ตั้งทอรอยสายยอยในทอรอยสายหลัก เมื่อติดตั้งทอรอยสายยอยเรียบรอยแลว ผูขอใช
จะตองโอนทอรอยสายยอยทั้งหมดที่ติดตั้งให บมจ.โทรคมนาคมแหงชาติ และผูขอใชมีสิทธิใชทอรอยสายยอยไดตามจํานวนที่
ขอใชงานทอ โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1.3.1 ติดตั้งทอรอยสายยอยชนิด HDPE ขนาด ∅ 32 มิลลิเมตร จํานวน 3 ทอยอย ในทอรอยสายหลักชนิด
PVC ขนาด ∅ 100 มิลลิเมตร หรือจํานวน 4 ทอยอย ในทอรอยสายหลักชนิด HDPE ขนาด ∅ 125 มิลลิเมตร สามารถ
รอยสายสื่อสาร ขนาดไมเกิน ∅ 25 มิลลิเมตร จํานวน 1 เสน ตอ 1 ทอยอย
1.3.2 ติดตั้งทอรอยสายยอยชนิดผาสามารถรอยสายสื่อสาร ขนาดไมเกิน ∅ 25 มิลลิเมตร จํานวน 1 เสนตอ 1
ทอยอย
1.3.3 และ/หรืออื่น ๆ ตามที่มาตรฐานกําหนด
ขอ 1.4. การวัดระยะทางเพื่อคํานวณคาใชทอรอยสายสื่อสาร
1.4.1 ใหวัดระยะทางจากระยะเคเบิลของผูขอใชทอรอยสายทีอ่ ยูในทอรอยสายและบอพัก
1.4.2 การวัดระยะทางใหวัดเปนกิโลเมตร โดยวัดเปนชวงๆ ละ 100 เมตร สําหรับเศษของ 100 เมตร ใหคดิ
เปน 100 เมตร เชน ระยะเคเบิลที่อยูในทอรอยสาย 80 เมตร ระยะใชทอรอยสายเทากับ 100 เมตร คิดเปน 0.1 กิโลเมตร ใช
ในการคํานวณคาใชทอรอยสาย
ขอ 1.5 การนับระยะเวลาเพื่อคํานวณคาใชทอรอยสายสื่อสาร
1.5.1 กรณีระยะเวลาการใชติดตอกันนอยกวา 1 เดือน หรือใชติดตอกันคาบเกี่ยวระหวางเดือนแตไมเกิน 30
วัน ใหเรียกเก็บคาใชเต็มเดือน
1.5.2 กรณีระยะเวลาการใชตดิ ตอกันตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป ใหคาํ นวณคาใชเปนรายเดือนตามเดือนปฏิทินสําหรับ
เดือนแรกและเดือนสุดทายที่มีระยะเวลาการใชไมเต็มเดือนใหคํานวณคาใชเปนรายวัน วันละ 1/30 ของคาใชตอเดือน
ขอ 1.6 กรณีที่ บมจ.โทรคมนาคมแหงชาติ มีภาระคาเชา/ใชพื้นที่ ที่ดิน หรือคาใชจายอื่นๆ เพิ่มเติม บมจ.
โทรคมนาคมแหงชาติ สงวนสิทธิท์ ี่จะเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มเติมเปนรายกรณี โดยคํานวณอัตราเรียกเก็บตามภาระคาเชา/ใช
พื้นที่ ที่ดิน หรือคาใชจายอื่นๆ ของแตละป และจะเรียกเก็บพรอมกับคาใชทอรอยสายสื่อสาร โดยมีหลักเกณฑในการคํานวณ
คาใชจายอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้
จํานวนภาระคาเชา/ใชพื้นที่ ที่ดิน หรือคาใชจายอื่นๆ ของแตละเสนทาง
จํานวนทอยอยทั้งหมดของแตละเสนทาง-ทอรอยสายสํารอง 20%
ยกตัวอยางเชน กรณีคาํ นวณคาใชจายในพื้นที่เชาของหนวยงานการรถไฟฯ
โดยกําหนดใหจํานวนทอยอยของ 1 ทอหลัก = 3 ทอยอย
ขอ 1.7 อัตราคาตอบแทนการใชทอรอยสายสื่อสาร เปนอัตราที่ยังไมรวมภาษีมลู คาเพิม่ และไมรวมคาดําเนินการนํา
สายสื่อสารหรือสายเคเบิลหรืออุปกรณอื่นๆ ลงในทอรอยสายสื่อสาร และคาใชจายอื่นๆ
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