
 
 

ชื่อบรษิทั ........................................................................................................................ ................................................ 

วนัทีย่ื่นคาํขอรบั/ต่ออายใุบอนุญาตการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต แบบทีห่น่ึง .......................................................................... 

 

เอกสาร มี ไม่มี 

1. แบบคาํขอ   

2. หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลและหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ   

 2.1 ใบจดทะเบยีนนิตบิุคคล   

 2.2 หนงัสอืรบัรองทะเบยีนการคา้   

 2.3 สดัสว่นการถอืหุน้   

 2.4 เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี   

 2.5 หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและอื่นๆ (โปรดระบ)ุ .....................................................................................   

3. หนงัสอืมอบอาํนาจใหด้าํเนินการยื่นขอรบัใบอนุญาต   

4. สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อีาํนาจกระทาํการผกูพนันิตบิุคคล   

5. สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บัมอบอาํนาจ   

6. รายละเอยีดรปูแบบการใหบ้รกิาร   

 6.1 บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบ Narrowband (Dial-Up Modem) โดยเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตผ่านสายโทรศพัท์

ในโครงขา่ยโทรศพัทพ์ืน้ฐาน (PSTN) 

  

 6.2 บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบ Broadband (Dial-Up Modem) โดยเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตผ่านสายโทรศพัทใ์น

โครงขา่ยระบบดจิติอล (ISDN) 

  

 6.3 บรกิารอนิเทอร์เน็ตแบบ ADSL (ADSL Modem) โดยเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตผ่านสายโทรศพัท์ใน

โครงขา่ยโทรศพัทพ์ืน้ฐาน (PSTN) 

  

 6.4 บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบสายเช่า (Leased Line) เฉพาะส่วนทีผู่ย้ ื่นขอใบอนุญาตฯ ขอเช่าใชโ้ครงข่าย

โทรคมนาคมจากผูใ้หบ้รกิารโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อนําไปใหบ้รกิารต่อลกูคา้ของผูย้ื่นขอใบอนุญาตฯ อกีต่อ

หน่ึง โดยผู้ขอใบอนุญาตฯ ไม่มอีํานาจควบคุมและ/หรอืบรหิารใดๆ ทัง้สิน้เหนือโครงข่ายโทรคมนาคม

ดงักล่าว รวมถงึไม่มอีาํนาจควบคุมเรื่องการปล่อยหรอืตดัสญัญาณดว้ย 

  

 6.5 บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบ WiFi ย่านความถี่วทิยุ 2.4 กกิะเฮริตซ ์กําลงัส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซ

ทรอปิก (Equivalent Isotropically Radiated Power : E.I.R.P) ไม่เกนิ 100 มลิลวิตัต ์

  

 6.6 บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบใหบ้รกิารผ่านโครงข่ายคลื่นความถี่ ไดแ้ก่ โครงข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบ

รวงผึง้ (Cellular) และโครงขา่ยโทรศพัทพ์ืน้ฐานใชง้านนอกสถานที ่PCT ในลกัษณะเคลื่อนที ่(Mobility) 

  

 6.7 บรกิารเสยีงผ่านการใหอ้นิเทอรเ์น็ต (Voice over Internet Protocol หรอื Internet telephony) เฉพาะ

การให้บริการจากคอมพิวเตอร์ถึงคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ถึงเครื่องโทรศพัท์ที่ไม่มีการใช้เลขหมาย

โทรศพัทใ์นการใหบ้รกิาร 

  

 6.8 บรกิารอื่นๆ ไดแ้ก่ Web Hosting, Mail Hosting, Dedication Server, Co-Location และ Back Up 

Server 

  

7. พืน้ทีใ่หบ้รกิาร ..............................................................    

ตารางตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 

ประกอบคาํขอรบั/ต่ออายใุบอนุญาตการให้บริการอินเทอรเ์น็ต แบบท่ีหน่ึง 
 



8. รายละเอยีดองคป์ระกอบโครงขา่ย   

 8.1 Network Diagram (ตัง้แต่ ผูใ้ชบ้รกิารถงึ IIG/NIX)   

 8.2 IIG จาํนวน Bandwidth …………. Mbps เชื่อมกบั .......................... จาํนวน ............. เสน้ทาง   

 8.3 NIX จาํนวน Bandwidth ………….. Mbps เชื่อมกบั .......................... จาํนวน ............. เสน้ทาง   

 8.4 โครงขา่ยสว่นทีเ่ชื่อมกบั IIG/NIX เช่าจาก .....................................................   

 8.5 โครงขา่ยสว่นทีเ่ชื่อมระหว่างผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตกบัผูใ้ชบ้รกิารเช่าจาก ........................................   

 8.6 หมายเหตุ .........................................................................................................   

9. รายละเอยีดอุปกรณ์ทีนํ่ามาใชใ้นการใหบ้รกิาร   

9.1 Switch  ตราอกัษร ......................... จาํนวน ............................. ตวั   

9.2 Router  ตราอกัษร ......................... จาํนวน ............................. ตวั   

9.3 Server  ตราอกัษร ......................... จาํนวน ............................. ตวั   

9.4 Firewall  ตราอกัษร ......................... จาํนวน ............................. ตวั   

9.5 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ...............................................................................   

10. เลขหมายโทรคมนาคมทีนํ่ามาใชใ้นการใหบ้รกิาร .............................................................   

11. เลขหมายไอพ ี(IP Address) ทีนํ่ามาใชใ้นการใหบ้รกิาร .............................................................   

12. คลื่นความถีท่ีนํ่ามาใชใ้นการใหบ้รกิาร .............................................................   

13. สถานทีต่ัง้อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร .............................................................   

14. แผนหรอืมาตรการรกัษาความปลอดภยั (Security Plan)   

 14.1 มรีะบบ Firewall   

14.2 มรีะบบ Authentication   

14.3 มรีะบบ Antivirus & Anti-spam   

14.4 อื่นๆ ............................................................   

15. ความน่าเชื่อถอืของโครงขา่ย (Reliability Plan)   

15.1 มกีารสาํรองอุปกรณ์ และ Link ทีส่าํคญั ๆ เช่น Router, Switch, Server และ IIG Link เป็นตน้   

15.2 มรีะบบไฟฟ้าสาํรอง   

 15.3 มรีะบบปรบัอากาศ และระบบดบัเพลงิ   

 15.4 อื่นๆ ............................................................   

16. แผนภยัพบิตัแิละเหตุฉุกเฉิน   

17. แผนคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิาร   

18. ผงัโครงสรา้งการบรหิาร (Organization Chart)   

19. ฐานะและผลการดาํเนินการดา้นการเงนิทีผ่่านมา   

 19.1 งบดุล   

 19.2 งบกาํไรขาดทุน   

 19.3 หมายเหตุประกอบการเงนิ   

20. แผนการตลาด แผนการสง่เสรมิการขาย และช่องทางการจดัจาํหน่าย   

21. แผนการใหบ้รกิาร และระยะเวลาทีจ่ะสามารถใหบ้รกิารไดห้ลงัไดร้บัใบอนุญาต   

22. แผนการเงนิและการลงทุน   

23. แผนการก่อสรา้งและตดิตัง้ระบบ   

24. แผนการจดัหาเงนิทุนและความสามารถในการจดัหาแหล่งเงนิทุน   

25. ความสามารถในการบรหิารจดัการของผูบ้รหิาร   



26. Soft File ของ Network Configuration และเอกสารประกอบคาํขอ   

กรณียื่นคาํขอต่ออายุใบอนุญาต (ล่วงหน้า 15 วนั ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ)   

27. สรุปผลการดาํเนินงานทีผ่่านมา (กรณีต่ออายุ)   

 27.1 บรกิารทีเ่ปิดใหบ้รกิาร ............................................................   

 27.2 เริม่ใหบ้รกิารเมื่อไร ............................................................   

 27.3 ช่องทางการตลาดของบรกิาร ............................................................   

 27.4 พืน้ทีท่ีใ่หบ้รกิารแลว้ ............................................................   

 27.5 การลงทุนในปีทีผ่่านมา ............................................................   

 27.6 รายไดเ้ฉพาะบรกิารทีไ่ดร้บัใบอนุญาตในปีทีผ่่านมา ............................................................   

 27.7 ทรพัยากรโทรคมนาคมทีใ่ช ้............................................................   

 27.8 การจา้งงาน ............................................................   

 27.9 จาํนวนลกูคา้ ............................................................   

 27.10 อื่นๆ ............................................................   

27.11 ปญัหา อุปสรรคในการประกอบกจิการ / ขอ้คดิเหน็ – ขอ้เสนอแนะ   

28. หนงัสอืยนืยนัการปฏบิตัติามเงื่อนไขแนบทา้ยใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม 

      (หนงัสอืรบัรองแบบ 1) 

  

 

ข้อคิดเหน็ของเจ้าหน้าท่ี 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ....................................................... ผูต้รวจสอบเอกสาร 

 (                                              ) 

 ................/................./..................... 

 

 

 

 

 ....................................................... 

 (                                              ) 

 อปก. 

 รบั ไม่รบั 

คาํสัง่ อปก.   


