
ตารางอตัราคา่บรกิาร กรณีลกูคา้ตอ้งการเพิ�มเตมิจากการตดิต ั�งปกต ิ(มผีล 11 พ.ค. 2562 เป็นตน้ไป ) 

คา่ใชจ้า่ยกรณีลกูคา้ขอเดนิสาย LAN เทา่น ั�น 

No. ประเภท 
อปุกรณ์ / งาน ชนดิงาน หนว่ย จํานวน ราคา (บาท) Remarks 

1 LAN คา่ใชจ้า่ยสําหรับตดิตั �งสาย LAN ประเภท CAT5E ในวนัตดิต ั�ง ตอ่จดุ 1 500 
รวมสายไมเ่กนิ 15 เมตร + คา่ตดิต ั�ง หากระยะสายเกนิ 15 เมตรคดิเพิ)มเมตรละ 20 บาท (กรณีลกูคา้ตอ้งการใช ้
สาย LAN Outdoor คดิตั �งแตเ่มตรแรกเป็น 30 บาท) 

2 LAN คา่ใชจ้า่ยสําหรับตดิตั �งสาย LAN ประเภท CAT5E หลงัวนัตดิต ั�ง ตอ่จดุ 1 850 รวมสายไมเ่กนิ 15 เมตร + คา่ตดิต ั�ง + คา่เดนิทาง หากระยะสายเกนิ 15 เมตรคดิเพิ)มเมตรละ 20 บาท  (กรณี
ลกูคา้ตอ้งการใชส้าย LAN Outdoor คดิตั �งแตเ่มตรแรกเป็น 30 บาท) 

 
คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมินอกเหนอืการเดนิสาย LAN ในขอ้ที� 1-2 

เชน่ กรณีลกูคา้ตอ้งการเดนิสาย LAN ในขอ้ 2. แลว้ตอ้งการใหเ้ดนิรางครอบสายในขอ้ 13. เพิ)มดว้ย โดยมรีะยะความยาว 10 เมตร ลกูคา้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย 850 + 900 = 1750 บาท เป็นตน้ 
โดยกรณีที)ตอ้งการตดิตั �งตามตารางดา้นลา่งเพิ)มเตมิ ลกูคา้ตอ้งแจง้ความตอ้งการกอ่นเพื)อจะไดจ้ัดสรรทมีชา่งผูช้าํนาญใหก้บัลกูคา้ได ้

3 LAN คา่สาย LAN ประเภท CAT5E  Indoor + อปุกรณ์อื)น เมตร 1 20 รวมคา่วสัดใุนการตดิตั �งแลว้ 

4 LAN คา่สาย LAN ประเภท CAT5E  Outdoor + อปุกรณ์อื)น เมตร 1 30 รวมคา่วสัดใุนการตดิตั �งแลว้ 

5 LAN คา่สาย LAN ประเภท CAT6  Indoor + อปุกรณ์อื)น เมตร 1 30 รวมคา่วสัดใุนการตดิตั �งแลว้ 

6 ทอ่ คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทอ่ Flex เล็กออ่น (ขนาด 3/4") ฝ้าทบีาร ์ เมตร 1 65 รวมอปุกรณ์เชื)อมตอ่ + รอ้ยสาย 

7 ทอ่ คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทอ่ Flex เล็กออ่น (ขนาด 3/4") ใตฝ้้าฉาบเรยีบ เมตร 1 115 รวมอปุกรณ์เชื)อมตอ่ + รอ้ยสาย 

8 ทอ่ คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทอ่ PVC สขีาว (ขนาด 3/4") เมตร 1 90 รวมอปุกรณ์เชื)อมตอ่ + รอ้ยสาย 

9 ทอ่ คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทอ่ HDPE (ขนาด 3/4") เมตร 1 160 รวมอปุกรณ์เชื)อมตอ่ + รอ้ยสาย + คา่ขดุฝั)ง 

10 ทอ่ คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทอ่ EMT (ขนาด 3/4") เมตร 1 165 รวมอปุกรณ์เชื)อมตอ่ + รอ้ยสาย + คา่ดดัทอ่ 

11 ทอ่ คา่ใชจ้า่ยในการรอ้ยทอ่เดมิ (เกาะผนัง) เมตร 1 50 รวมคา่วสัดใุนการตดิตั �งแลว้ 

12 ทอ่ คา่ใชจ้า่ยในการรอ้ยทอ่เดมิใตด้นิ ตอ่จดุ 1 2000 ระยะไมเ่กนิ 20 เมตร หากเกนิคดิเพิ)มเมตรละ 100 บาท 

13 ราง คา่ใชจ้า่ยในการเดนิรางครอบสาย (Wire Way) เมตร 1 90 ตดิตั �งตามมาตรฐานของ AIS  
 

เกณฑก์ารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเดนิสาย LAN และงานเพิ�มเตมิตามคา่บรกิารสว่นเกนิสําหรบังาน Last Mile 
 
1. กรณีใชส้ายไมถ่งึระยะสายตอ่จดุ ไมส่ามารถนําระยะที)เหลอืมาทบกับจดุอื)นได ้โดยการตดิตั �งจะคดิราคาแบบตอ่จดุ 
2. คา่ใชจ้า่ยนอกเหนอืวันตดิตั �ง คดิราคา ตามอัตรานอกเหนอืวันตดิตั �ง ไมส่ามารถใชอ้ัตราคา่ใชจ้่ายในวันตดิตั �งได ้
3. หากลกูคา้ตอ้งการใหเ้ดนิสาย LAN ซึ)งเป็นของลกูคา้เอง ทางชา่งจะคดิราคาตามราคามาตรฐานคา่ตดิตั �ง 
4. ระยะการตดิตั �งสาย LAN ยาวสงูสดุไดไ้มเ่กนิ 70 เมตร 
5. การเดนิสาย LAN มกีารรับประกันการเดนิสาย 30 วนั หากสิ�นสดุระยะเวลารับประกัน แลว้ลกูคา้ตอ้งการเดนิสายใหม่ จะคดิคา่ใชจ้่ายตามอัตราคา่เดนิสายนอกเหนอืวันตดิตั �ง 
 
หมายเหต ุ
1. การใชง้าน AIS Fixed Line ลกูคา้จะตอ้งนําสายโทรศัพท ์(RJ 11) ตอ่เขา้กับ Port Phone1 ของ Router ดว้ยตนเองเทา่นั�น  
2. กรณีลกูคา้ตอ้งการใหช้า่งเขา้ไปเดนิสายโทรศัพทใ์ห ้(RJ 11) ใหแ้นะนําลกูคา้ตดิตอ่กับชา่งไฟฟ้าใกลบ้า้นเพื)อเดนิสายไดเ้ลย เนื)องจากปัจจบุัน AIS Fibre ยังไมม่บีรกิารชา่งสําหรับเดนิสายโทรศัพท ์

 


