บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
แบบคําขอใช(บริการ (Application form)
บริการท4อร(อยสายสื่อสารใต(ดิน
คําขอเลขที่ (Application no.)…………………………….…………..……
หมายเลขประจําตัวลูกค%า (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) ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….…..
หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคลเลขที่(Certificate of Juristic Person Registration)…………………………………………..…..
วันที่จดทะเบียน(Registration Date)
ทุนจดทะเบียน (Registered Capital )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เปHนผู%ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคLาเพิ่ม (VAT Registration)
ไมLเปHนผู%ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคLาเพิ่ม (Non-VAT Registration)
ชื่อผู%ประสานงาน(Coordinator)…………………………….…………………………………………………………………………………..………
โทรศัพทT (Telephone) …………………………………………… มือถือ (Mobile Phone) ……………………………..………………….
อีเมลT (E-mail)……………………………………….………………………….……….………..…โทรสาร (Fax)……………….………….………..
ประเภทธุรกิจ(Business type)
สื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication)
สถานศึกษา (Education)

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ (Government / State Enterprise)
อื่นๆ โปรดระบุ (Others, please specify)…………….……….…
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1. หลักฐานประกอบการขอใช(บริการ ที่รับรองสําเนาถูกต(องแล(ว (Document Certified Correct)
สําเนาหนังสือรับรองของบริษัทที่อายุไมLเกิน 6 เดือน (Copy of Affidavit limited to 6 month period)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู%มีอํานาจผูกพันบริษัท (Copy of ID Card of authorized person)
สําเนาหนังสือเดินทาง และสําเนาใบอนุญาตทํางาน (Copy of Passport and Copy of Work Permit)
กรณีเปHนชาวตLางชาติ (For Foreigner)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู%รับมอบอํานาจ (Copy of ID card of Assigned Person)
สําเนาแบบ ภ.พ.20
(VAT as Phor. Phor.20 Form)

สําเนาแบบ ภ.พ.01
(VAT as Phor. Phor.01 Form)

สําเนาแบบ ภ.พ.09
(VAT as Phor. Phor.09 Form)

ใบมอบอํานาจ (Power of Attorney)
อื่นๆ โปรดระบุ (Others, please specify)………………………………………………………………………………………………
2. ที่อยู4 (Address)
2.1 ที่อยู4ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (Address from certificate of juristic person)
เลขที่ (House No.)…..……….หมูLที่ (Moo) ……....อาคาร/หมูLบ%าน (Building / Village) ..………..……………….
ชั้น (Floor) ……………..ตรอก/ซอย (Soi) ………………….……………. ถนน (Street) ………………..………..…..……
แขวง/ตําบล (Subdistrict) ………………….…………………… เขต/อําเภอ (District) ……………………….…………..…
จังหวัด (Province) …………………………….……..……….. รหัสไปรษณียT (Area Code) …………………………….….
โทรศัพทT (Telephone) ………………….……………..…… มือถือ (Mobile Phone) …………………..…….…………..
อีเมลT (E-mail)…………………………………………………….……..……………….โทรสาร(Fax)…………………………………
2.2 ที่อยูLสําหรับสLงใบแจ%งคLาบริการ/เอกสารอื่นๆเฉพาะกรณีที่แตกตLางจาก 2.1 (Address for Billing/Mailing if different from 2.1)

เลขที่ (House No.)…………….หมูLที่ (Moo) …….....อาคาร/หมูLบ%าน (Building / Village) ..………….…………….
ชั้น (Floor) ……………..ตรอก/ซอย (Soi) ………….……………………. ถนน (Street) …………………….………………
แขวง/ตําบล (Subdistrict) ………………….……..……………… เขต/อําเภอ (District) ………………….……..………..…
จังหวัด (Province) …………………………..………………….. รหัสไปรษณียT (Area Code) ……………………………….
โทรศัพทT (Telephone) ………………..………..………..…… มือถือ (Mobile Phone) …………………….……………..
อีเมลT (E-mail)……………………………………………………..……………………….โทรสาร(Fax)………..……………………….
2.3

ที่อยู4สําหรับใช(ในการจัดทําใบกํากับภาษี (Tax Invoice address)
เลขที่ (House No.)……..…….หมูLที่ (Moo) ……….....อาคาร/หมูLบ%าน (Building/Village) ..……………..………….
ชั้น (Floor) ………..…..ตรอก/ซอย (Soi) ……………..…………………. ถนน (Street) ………………………..…………..
แขวง/ตําบล (Subdistrict) ………………….………….…………… เขต/อําเภอ (District) ………………..……….…..…….
จังหวัด (Province) …………………………………….……….. รหัสไปรษณียT (Area Code) …………………………….….
โทรศัพทT (Telephone) ……………….……………………..…… มือถือ (Mobile Phone) …………………….…………..
อีเมลT (E-mail)……………………………………………………………..……………….โทรสาร (Fax)………….…………………..

-33. มีความประสงคPจะขอใช(บริการท4อร(อยสายสื่อสารของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ดังนี้
รายละเอียดการใช%งาน แผนที่/แผนผัง (Service Detail)
ร%อยสายในทLอร%อยสายลอดถนน (Wiring Through road-crossing cable conduits)
ร%อยสายในทLอร%อยสายลอดทางรถไฟ (Wiring Through railway cable conduits)
ร%อยสายในทLอร%อยสายเกาะสะพาน (Wiring Through bridge cable conduits)
ร%อยสายในทLอร%อยสายลอดแมLน้ํา (Wiring Through river-crossing cable conduits)
ร%อยสายในทLอร%อยสายลอดแนวถนน (Wiring Through road cable conduits)
ถนน ………………………………..………………….…………………………………………………………………………………………………….
ตั้งแตL (Start) ……………………………………………………….……. ถึง (End) …………………………………………………….…………
แขวง/ตําบล (Subdistrict) ………………………………………... เขต/อําเภอ (District) ……………………………………………..
จังหวัด (Province) ………………………………………….……………… รหัสไปรษณียT (Area Code) ………………………………
จํานวน ………………….………..………… เส%น ชนิดของสายสื่อสาร ………………………………………………………….…………..…
ขนาด …………………………………………… Core/คูL ระยะทาง …………………………………………………….…….……….. เมตร
เส%นผLาศูนยTกลาง ………… มิลลิเมตร อื่นๆ โปรดระบุ (Others, please specify) ………………………..………………………
Latitude …………………………………………………………………. Longitude ……………………………………………………………
วันที่ประสงคTใช%บริการ (Service Date) (วัน/เดือน/ปs) ……..……./…………….…………../……….…….. (ลLวงหน%า 30 วัน)
ระยะเวลาการขอใช%บริการ (Term of contract)……..… ปs (Year(s)) (ไมLน%อยกวLา 3 ปs) (Not less than 3 years)
4. ชื่อผู(ติดต4อประสานงานในการขอใช(บริการ
ชื่อและนามสกุล (Firstname/Lastname) …………………………………………………………..…………………………………………
โทรศัพทT (Telephone) ………………………………. โทรศัพทTมือถือ (Mobile Phone) ……………………………………………
โทรสาร (Fax) ………………………………. อีเมลT (E-mail) …………………………………………………………..…………………………
5. ชื่อผู(ติดต4อประสานงานทางเทคนิคเพื่อติดตั้งสายสื่อสารในท4อร(อยสาย
ชื่อและนามสกุล (Firstname/Lastname) …………………………………………………………..…………………………………………
โทรศัพทT (Telephone) ………………………………. โทรศัพทTมือถือ (Mobile Phone) ……………………………………………
โทรสาร (Fax) ………………………………. อีเมลT (E-mail) …………………………………………………………..…………………………
6. รายละเอียดการชําระเงิน (Method of Payment)
เงินสด (Cash)
เช็ค (Cheque)
โอนเงิน (Wire Transfer) ผLานธนาคาร (Bank) …………………….บัญชีเลขที่ (Account No.) ………………..……….
หักบัญชี /ธนาคาร (To deduct from Bank)…………………………………….……………………………………………………..
ประเภทบัญชี (Type of Account) ………………..…..…….. เลขที่บัญชี (Account No.)………………………..……………….

-4แผนที/แผนผัง

ข%าพเจ%าได%อLาน และเข%าใจข%อตกลงและเงื่อนไขการใช%บริการรวมถึงอัตราคLาบริการตามเอกสารแนบท%ายคําขอใช%
บริการฉบับนี้ และข%าพเจ%าขอรับรองวLารายละเอียดที่ระบุในคําขอฉบับนี้เปHนความจริงและถูกต%อง และข%าพเจ%าตกลงที่จะ
ปฏิบัติตามข%อตกลง เงื่อนไข การใช%บริการดังกลLาวทุกประการ
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) ………………………..……………………. ผู%ขอใช%บริการ (Applicant)
(…………………………..……………….)
วันที่ยื่นขอใช%บริการ (Date applied) ….….../……….……./…….…..
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สําหรับเจ(าหน(าที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เท4านั้น (Staff Only)
อัตราค4าใช(บริการ (Rate charge)
ร%อยสาย จํานวน ………………….…………… เส%น ชนิดของสายสื่อสาร ……………………………..……………………...…………..…
ขนาด …………………………………………… Core/คูL ระยะทาง ……………………………………………………….…….……….. เมตร
รวมจํานวนท4อย4อย ………………………………………. ท4อ ระยะทางรวม ………………………………….…………………. เมตร
อัตราค4าใช(บริการ …………..../1 ท4อย4อย/100 เมตร/เดือน รวมค4าใช(บริการ…….………/เดือน (Monthly Charge)
อัตราค4าใช(บริการ …….….…./1 ท4อย4อย/100 เมตร/ป_
รวมค4าใช(บริการ………………………./ป_ (Years Charge)

ได%ตรวจสอบหลักฐานของผู%ใช%บริการแล%ว

เริ่มใช%บริการเมื่อวันที่ (Effective Date) ……/….….…/……..

(Already checked all concerned document of the application.)

ลงชื่อ (signature)………………….…………………..ผู%รับคําขอ/ผู%ตรวจสอบหลักฐาน

(

) (Person in charge)

วันที่ (Date) ………./………./………

ลงชื่อ (signature)……………………..…………..…..ผู%รับแจ%งบริการ

(

) (Receiver)

วันที่ (Date) ………./………./………

-6-

ข้อตกลงและเงือนไขในการให้บริ การท่อร้อยสายสื อสารใต้ดิน
ข%อตกลงนี้ใช%บังคับระหวLาง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตLอไปนี้เรียกวLา “บริษัท”) กับผู%ขอใช%บริการที่
ระบุไว%ตามข%อตกลงนี้ (ซึ่งตLอไปนี้ เรียกวLา “ผู%ขอใช%บริการ”) โดยผู%ขอใช%บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข%อตกลง ดังตLอไปนี้
เงื่อนไขทั่วไป
ข%อ 1. ผู%ขอใช%บริการจะต%องมีหนังสือแจ%งรายละเอียดเกี่ยวกับแบบ และวิธี การใช%โครงขLายสื่อสารโทรคมนาคม จํานวน
ขนาด และชนิดของสายเคเบิลที่จะติดตั้งในโครงขLายสื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนระยะเวลาในการดําเนินการ เพื่อให%บริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติกLอนเริ่มใช%บริการโครงขLายสื่อสารโทรคมนาคม
ข%อ 2. ผู%ขอใช%บริการต%องใช%ทLอร%อยสาย มีกําหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปs หากผู%ขอใช%บริการยกเลิกการใช%ทLอร%อ ยสาย
กLอนระยะเวลา 3 (สาม) ปs ผู%ขอใช%บริการจะต%องชําระคLาขอใช%ทLอร%อยสายตามระยะเวลาที่เหลืออยูLจนครบถ%วน
ข%อ 3. การขอใช%บริการทL อร%อ ยสาย คิดระยะทางขั้นต่ํา 100 เมตร หากการขอใช%บริการระยะทางไมLถึ ง 100 เมตร
ให%คิดระยะทางอยLางต่ํา 100 เมตร และเศษไมLถึง 100 เมตร ให%คิดเปHน 100 เมตร
ข%อ 4. อัตราคLาใช%บริการทLอร%อยสาย เปHนอัตราที่ยังไมLรวมภาษีมูลคLาเพิ่ม
ข%อ 5. ผู%ข อใช%บริการที่ใช% ทLอ ร%อยสาย จะต%องเสียคLาดํ าเนิ นการ (สํารวจ ตรวจสอบ ควบคุมงานทLอ ร%อ ยสาย จัด ทํา
ฐานข%อมูล) จํานวนเงิน 43,000 บาท (ไมLรวมภาษีมูลคLาเพิ่ม)
ข%อ 6. ผู%ข อใช%บริการที่ใช%ทLอร%อยสายโดยไมLได%รับอนุญ าตจะต%องชําระคLาปรับในอัตรา 2 เทLาของอัตราปกติ โดยนับ
ตั้งแตLวันที่ละเมิดจนถึงวันที่ได%รับอนุญาต เว%นแตLไมLสามารถพิสูจนTทราบวันที่ละเมิดได%ให%คิดระยะเวลาการละเมิด 1 ปs
ข%อ 7. ผู%ขอใช%บริการ จะต% องชํ าระคLาใช% ทLอ ร%อ ยสาย ณ จุดรับชําระของบริษั ทฯ ภายในระยะเวลา 15 (สิบห%า ) วัน
นับจากวันที่ได%รับเอกสารเรียกเก็บ หากผู%ขอใช%บริการผิดนัดชําระหนี้ ผู%ขอใช%บริการตกลงจะชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร%อยละ
15 (สิบห%า) ตLอปs
ข%อ 8. ผู%ขอใช%บริการต%องวางเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาในวันขอใช%บริการ จํานวนร%อยละ 10 (สิบ) ของคLาใช%ทLอ
ร%อยสายรายปs
ข%อ 9. กรณีที่บริษัทฯ มีภาระคLาเชLา/ใช%พื้นที่ ที่ดิน หรือคLาใช%จLายอื่นๆ เพิ่มเติมบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคLาใช%ทLอ
ร%อยสาย และคLาใช%จLายอื่นๆ เพิ่มเติมเปHนรายกรณี
ข%อ 10. กรณีในทLอร%อยสายของบริษัทฯ ไมLได%ติดตั้งทLอร%อยสายยLอย (Sub duct) ไว% ผู%ขอใช%บริการจะต%องติดตั้งทLอร%อย
สายยL อ ย (Sub duct) ในทL อ ร%อ ยสายสํ า รอง หากทL อ ร%อ ยสายสํา รองมี ข นาด 100 มิ ลลิ เมตร จะต%อ งติ ดตั้ งทL อ ร%อ ยสายยL อ ย
(Sub duct) ขนาด 35 มิลลิเมตร จํานวน 3 ทLอยLอย และหากทLอร%อยสายสํารองมีขนาด 125 มิลลิเมตร จะต%องติดตั้งทLอร%อยสาย
ยLอย (Sub duct) ขนาด 33 มิลลิเมตร จํานวน 4 ทLอยLอย หลังติดตั้งทLอร%อยสายยLอยเรียบร%อยแล%ว ผู%ขอใช%บริการจะต%องโอนทLอ
ร%อยสายยLอยทั้งหมดที่ติดตั้งให%บริษัทฯ และผู%ขอใช%บริการมีสิทธิใช%ทLอร%อยสายยLอย จํานวน 1 ทLอยLอย ในอัตราพิเศษตามข%อ 3
ของตารางอัตราคLาใช%ทLอร%อยสาย เปHนระยะเวลา 3 ปs นับตั้งแตLวันที่เริ่มใช%งาน
ข%อ 11. ผู%ข อใช%บริการ ต%องใช%ความระมัดระวังในการติดตั้งสายเคเบิลใยแก%วนํ าแสง หรืออุปกรณT ใดๆ บนโครงขLา ย
สื่อสารโทรคมนาคม และต%องตรวจตราสภาพสายใยแก%วนําแสง หรืออุปกรณTใดๆ บนโครงขLายสื่อสารโทรคมนาคมให%อยูLในสภาพ
เรียบร%อยและปลอดภัย
ข%อ 12. ผู%ขอใช%บริการต%องไมLทําการดัดแปลง ตLอเติม หรือกระทําการใดๆ บนโครงขLายสื่อสารโทรคมนาคม เว%นแตLจะ
ได%รับอนุญาตจากบริษัทฯ ลLวงหน%าเปHนหนังสือกLอน
ในกรณีที่ผู%ขอใช%บริการได%ติดตั้งสายเคเบิลใยแก%วเกินกวLาที่ระบุไว%ในข%อ 1 ผู%ข อใช%บริการตกลงชําระคLาใช%ทLอ
ร%อยสายตามอัตราที่กําหนดให%แกLบริษัทฯ เพิ่มเติม

-7ข%อ 13. การใช%บริการโครงขLายสื่อสารโทรคมนาคมของผู%ขอใช%บริการ จะต%องไมLกLอให%เกิดความเสียหายหรือกระทําการ
ใดๆ อันเปHนการรบกวนตLอการให%บริการโครงขLายสื่อสารโทรคมนาคมของบริษัทฯ หรือผู%ใช%บริการรายอื่น หรือทําให%การให%บริการ
ของบริษัทฯ หรือผู%ใช%บริการรายอื่นด%อยประสิทธิภาพลง ไมLวLาโดยทางตรงหรือโดยทางอ%อม และจะต%องไมLทําอันตรายหรือสLงผล
กระทบความปลอดภัยหรือสุขภาพของบุคคลใดๆ ซึ่งรวมถึงพนักงาน ลูกจ%าง หรือคูLสัญญาอื่นของบริษัทฯ
ในกรณี ที่เกิดความเสียหาย หรือสูญหายแกLโครงขLา ยสื่อ สารโทรคมนาคม หรือ ทรัพยTสินอื่นใด ของบริษัทฯ
อั น เนื่ อ งมาจากความผิ ด ของผู% ข อใช% บ ริ ก าร ชL า งเทคนิ ค วิ ศ วกร หรื อ ตั วแทนของผู% ข อใช% บ ริก าร ผู% ข อใช% บ ริ ก ารจะต% อ งเปH น
ผู%รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายนี้ และจะต%องชําระคLาทดแทนหรือคLาเสียหายให%แกLบริษัทฯ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับ
แตLวันที่ได%รับแจ%งเปHนหนังสือจากบริษัทฯ
ข%อ 14. ผู%ขอใช%บริการจะต%องอํานวยความสะดวกให%แกLบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ ในการเข%าปฏิบัติงาน และ
ดําเนินการซLอมบํารุงโครงขLายสื่อสารโทรคมนาคม ตลอดระยะเวลาตามสัญญา
ข%อ 15. การสิ้นสุดการใช%บริการและผลของการสิ้นสุดการใช%บริการ
15.1 เมื่อ ครบกําหนดระยะเวลาการใช% บริการ เว%นแตL บมจ. กสท โทรคมนาคม มีความประสงคTจะใช%ทLอร%อ ย
สายตามคําขอใช%บริการข%อ 3 หรือมีความจําเปHนให%ผู%ขอใช%เลิกใช%ทLอร%อยสาย ตามข%อ 3. กLอนครบกําหนดอายุการใช%บริการตาม
ข%อ 3. บมจ. กสท โทรคมนาคม มีสิทธิบอกเลิกการใช%บริการได%โดยมีหนังสือบอกกลLาวให%ผู%ขอใช%ทราบลLวงหน%าไมLน%อยกวLา 30
(สามสิบ) วัน และผู%ขอใช%ไมLมีสิทธิโต%แย%ง และเรียกร%องคLาเสียหายใดๆ จากการบอกเลิกคําขอใช%บริการดังกลLาวจาก บมจ. กสท
โทรคมนาคม
15.2 กรณี ผู%ข อใช% ผิดเงื่อนไขการใช%บริการข%อ หนึ่ งข% อ ใด และไมL ได% แก%ไ ขให% แล% วเสร็จภายใน 30 (สามสิ บ)วั น
นั บ ตั้ ง แตL วั น ที่ ได% รั บ หนั งสื อ แจ% งจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม เกี่ ย วกั บ การผิ ด เงื่ อ นไขการใช% บ ริ ก ารดั ง กลL า ว บมจ. กสท
โทรคมนาคม มีสิทธิบอกเลิกคําขอใช%บริการฉบับนี้ได%
การบอกเลิกการใช%บริการตามข%อนี้ ไมLตัดสิทธิ บมจ. กสท โทรคมนาคม ในการใช%สิทธิริบเงินประกันหรือเรียกร%อง
คLาเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากผู%ขอใช% อันเนื่องมาจากการผิดเงื่อนไขการใช%บริการดังกลLาว นอกจากนี้ บมจ. กสท โทรคมนาคม
สงวนสิทธิ์ที่จะไมLคืนเงินคLาใช%ทLอร%อยสายซึ่งผู%ขอใช%ได%ชําระให%แกL บมจ. กสท โทรคมนาคม ไว%แล%ว
15.3 เมื่อการใช%บริการสิ้นสุดลง ผู%ขอใช%จะต%องรื้อถอนสายเคเบิลใยแก%วออกจากทLอร%อยสาย และเคลื่อนย%าย หรือ
ถอนวัสดุและอุ ปกรณT ใด ๆ ที่ ผู%ข อใช%นํา มาใช% เพื่ อการร%อยสายเคเบิ ลใยแก%วด% วยคLาใช%จLายของตนเองภายใน 45 (สี่สิบห%า ) วัน
นับตั้งแตLวันที่การใช%บริการสิ้นสุดลง หากมีความเสียหายหรือสูญหายเกิดขึ้นแกLทLอร%อยสายหรือโครงขLายสื่อสารโทรคมนาคมของ
บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือบุคคลภายนอก ในระหวLางการเคลื่อนย%ายหรือการรื้อถอน ผู%ขอใช%ตกลงรับผิดชอบตLอความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
15.4 ในกรณีที่ผู%ขอใช%ไมLได%ดําเนินการภายในระยะเวลาตามข%อ 15.3 ผู%ขอใช%ตกลงให% บมจ. กสท โทรคมนาคม
ดําเนิ นการรื้อถอนสายเคเบิลใยแก%วออกจากทLอร%อยสายและเคลื่อ นย%า ย หรือรื้อถอนวัสดุอุปกรณT ดังกลLา วตามที่ บมจ. กสท
โทรคมนาคม เห็นสมควร โดยผู%ขอใช%ตกลงรับผิดชอบคLาใช%จLายทั้งหมดที่เกิดขึ้น และตกลงชําระให%แกL บมจ. กสท โทรคมนาคม
ภายใน 15 (สิบห%า) วัน นับตั้งแตLวันที่ได%รับแจ%งเปHนหนังสือจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม
ข%อ 16. ผู% ขอใช% สัญญาวLาจะปฏิ บัติตามกฎหมายวLา ด%วย องคT กรจัดสรรคลื่ นความถี่และกํา กับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนT และกิจการโทรคมนาคม กฎหมายวLาด%วย การประกอบกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนประกาศ
คําสั่งที่เกี่ยวข%อง รวมทั้งข%อกําหนดและคําสั่งที่เกี่ยวกับการใช%ทLอร%อยสาย และการปรับอัตราคLาใช%ทLอร%อยสายของ บมจ. กสท
โทรคมนาคม ทุกประการ

