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คํานํา
     ผูประสงคยื่นขอรับใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ต
ตามแบบและประเภทที่คณะกรรมการกําหนดไวตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขอรับใบอนุญาต
การใหบริการอินเทอรเน็ตตองยื่นขออนุญาตโดยกรอก
รายละเอียดตามแบบฟอรมนี้ และยื่นใหคณะกรรมการพิจารณา

คุณสมบัติผูขอรับใบอนุญาต
     ผูขอรับใบอนุญาตในแตละแบบจะตองมีคุณสมบัติตามที่
กําหนดไวตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมทั้งตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังตอไปนี้
๑. ผูขอรับใบอนุญาตจะตองมีสภาพนิติบุคคลซึ่งจัดต้ังขึ้น
ตามกฎหมายไทยหรือไดรับการรับรองสภาพนิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย
๒. ไมเคยถูกระงับ ยกเลิก หรือเพิกถอนใบอนุญาตโดย
คณะกรรมการมากอน เพราะเหตุที่ดําเนินการขัดตอเงื่อนไข
ในใบอนุญาต
๓. ไมเปนผูถูกพิทักษทรัพยตามคําสั่งศาล หรือถูกรองขอใหมี
การฟนฟูกิจการตามกฎหมายวาดวยลมละลาย อันเปนเหตุให
เจาหนี้หรือบุคคลที่สามซึ่งแตงต้ังโดยเจาหนี้ทําหนาที่บริหาร
แทนกรรมการชุดเดิม หรือเขาสูกระบวนการลมละลาย 
หรือถูกศาลพิพากษาและมีคําสั่งใหยึดทรัพยเพ่ือบังคับคดี
เหนือทรัพยสินของผูขอรับใบอนุญาตดวยประการใด
ตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความแพงอันเกี่ยวดวย
การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล 
๔. บุคคลผูเปนกรรมการ ผูจัดการหรือผูมีอํานาจในการจัดการ
ของผูขอรับใบอนุญาตตองไมเคยถูกศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด
วามีความผิดตามกฎหมายอันเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร กฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา ความผิดมูลฐานตามกฎหมาย
ฟอกเงิน ความผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติด ความผิด
เกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา หรือลมละลาย
หรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย

ขั้นตอนและวิธีการขอรับใบอนุญาต
๑. กรอกรายละเอียดในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้ 
โดยระบุวาขอรับใบอนุญาตแบบใด และตองแจง
ลักษณะหรือประเภทที่จะดําเนินการใหชัดเจน
๒. ยื่นคําขอที่กรอกรายละเอียด และเอกสาร
หลักฐานตางๆ ใหครบถวน พรอมทั้งสําเนา ๒ ชุด
มายังเจาหนาที่ดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย
ตอบรับ
๓. ชําระคาดําเนินการตามอัตราที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนดใหแลวเสร็จ ณ วันที่ยื่นคําขอและ
เอกสารหลักฐานตางๆ 
๔. คณะกรรมการมีหนังสือแจงผลการพิจารณา
อนุญาตใหผูยื่นขอรับใบอนุญาตทราบ และให
ผูยื่นขอรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
และคาใชจายอื่นใดตามอัตราที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนดใหแลวเสร็จภายใน ๑๔ วัน 
นับแตวันไดรับหนังสือแจงตอบจากคณะกรรมการ
มิเชนนั้นจะถือวาผูขอรับใบอนุญาตสละสิทธิ  
       ในกรณียื่นขอใบอนุญาตหลายแบบ ใหแยก
ดําเนินการยื่นขอใบอนุญาตแตละแบบออกจากกัน

เอกสารหลักฐานที่ตองยื่นประกอบการยื่นขออนุญาต
        ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ผูมี
ความประสงคขอรับใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตตองนําเสนอเอกสารหลักฐานเพ่ือใหคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติพิจารณา ดังตอไปนี้
๑. แบบคําขอที่กรอกรายละเอียดครบถวน ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
๒. เอกสารหลักฐานรับรองสภาพนิติบุคคลซึ่งจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยหรือไดรับการรับรองสภาพนิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลนิติบุคคล (Corporate profile)
๓. หนังสือมอบอํานาจใหดําเนินการยื่นขอใบอนุญาต
๔. รายละเอียดโดยสังเขปของรูปแบบบริการ พรอมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับองคประกอบเครือขาย (Network 
Configuration) และอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่จะใชในการใหบริการ
๕. แผนหรือมาตรการการรักษาความปลอดภัยและความนาเชื่อถือของโครงขาย (Network Security and 
Reliability Plan) ที่จะใชสําหรับการใหบริการ
๖. ผังโครงสรางการบริหารจัดการ (Organization Chart)
๗. กรณีเปนการตออายุใบอนุญาต ใหนําสงฐานะและผลดําเนินการดานการเงินที่ผานมาของผูรับอนุญาต
ประกอบการพิจารณา
๘. กรณีผูขอรับใบอนุญาตแบบที่สาม ใหยื่นขอเสนอการเชื่อมตอหรือใชโครงขายโทรคมนาคม และจุดที่
สามารถใหเชื่อมตอหรือใชโครงขาย (Point of Interconnection) ใหชัดเจน
        ในกรณีที่คณะกรรมการตองการขอมูลหรือรายละเอียดใดเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา  ผูยื่นขอ
รับใบอนุญาตจะตองสงขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการกําหนด
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แบบใบอนุญาตที่ยื่นขอรับ
      [     ] แบบที่ ๑  ประเภท ...................................................................
      [     ] แบบที่ ๒  ประเภท ...................................................................
               ...........................................................................................
      [     ] แบบที่ ๓  ประเภท ...................................................................
               ...........................................................................................

การยื่นขอใบอนุญาต
      [     ]  เปนการย่ืนขอใหม
      [     ]  เปนการย่ืนตออายุใบอนุญาต

สวนที่ ๑ ขอมูลผูขอรับใบอนุญาต
      ๑.๑ ชื่อนิติบุคคล....................................................................................
.................................................................................................................
      ๑.๒ ที่อยูปจจุบัน สถานที่ติดตอ  ................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
      ๑.๓ โทรศัพท .......................................................................................
      ๑.๔ โทรสาร .........................................................................................
      ๑.๕ ชื่อบุคคลที่สามารถติดตอได ...............................................................
              ตําแหนง ........................................................................................
              โทรศัพท .......................................................................................
              โทรสาร .........................................................................................

สวนที่ ๒ รายละเอียดบริการที่ยื่นขออนุญาต 
(ใหระบุรายละเอียดใหครบถวน ชัดเจน เพียงพอตอการทําความเขาใจรูปแบบ
การใหบริการ  ทั้งนี้ หากเนื้อที่ไมพอ ใหจัดทําเปนเอกสารแนบทายแบบคําขอ) 
....................................................................................................................
....................................................................................................................

สวนที่ ๓ รายละเอียดอุปกรณ และโครงขายโทรคมนาคมที่นํามาใชในการ
ใหบริการ (ใหระบุใหครบถวน ทั้งน้ี กรณีเปนการเชาหรือใชโครงขายจากบุคคลอื่น
ใหระบุรายละเอียดบุคคลที่เชาหรือใชดวย)   
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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สวนที่ ๔ สถานะทางการเงิน
     ๔.๑ เงินลงทุน หรือทุนจดทะเบียน รายละเอียดของผูถือหุน         
             ......................................................................................
             ......................................................................................
     ๔.๒ ชื่อ-สกุลผูมีอํานาจทําการผูกพันบริษัท 
             .....................................................................................
             .....................................................................................
             .....................................................................................
             .....................................................................................
     ๔.๓ แสดงงบดุลบัญชียอนหลัง ๕ ป และรายงานของผูสอบบัญชี (หากมี)
             ๔.๓.๑ พ.ศ. .................................(ปลาสุด)
                        รายรับ .........................................บาท
                        รายจาย ........................................บาท
            ๔.๓.๒ พ.ศ. .................................
                        รายรับ .........................................บาท
                        รายจาย ........................................บาท
            ๔.๓.๓ พ.ศ. .................................
                        รายรับ .........................................บาท
                        รายจาย ........................................บาท
            ๔.๓.๔ พ.ศ. .................................
                        รายรับ .........................................บาท
                        รายจาย ........................................บาท
            ๔.๓.๕ พ.ศ. .................................
                        รายรับ .........................................บาท
                        รายจาย ........................................บาท

สวนที่ ๕ ขอมูลทางดานเทคนิค
     ๕.๑ เลขหมายโทรคมนาคมที่นํามาใหบริการ
             .....................................................................................
             .....................................................................................
             .....................................................................................
     ๕.๒ กรณีเปนการใหบริการไรสาย ใหระบุคล่ืนความถี่ที่นํามาใช
             .....................................................................................
             .....................................................................................
     ๕.๓ วิธีการเชื่อมตอออกตางประเทศ (Gateway)
              ....................................................................................
              ....................................................................................
              ....................................................................................
     ๕.๔ ย่ีหอ รุน คุณสมบัติและจํานวนของเครื่องใหบริการ (server) พรอมสถานที่ต้ัง
             ......................................................................................
             ......................................................................................
             ......................................................................................
     ๕.๕ หมายเลขไอพี (IP address) ที่นํามาใชในการใหบริการ
             .....................................................................................
             .....................................................................................
             .....................................................................................
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สวนที่ ๖ คํารับรองของผูย่ืนขอรับใบอนุญาต

     ๖.๑ ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดทุกประการ
และขอมูลดังที่ปรากฏในแบบคําขอ พรอมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ
การพิจารณาอนุญาตถูกตอง ครบถวน และเปนความจริง  

     ๖.๒ กรณีปรากฏในภายหลังวาขาพเจาขาดคุณสมบัติขอหน่ึงขอใด หรือทํา
เอกสารหลักฐานอันเปนเท็จ ขาพเจายินยอมใหคณะกรรมการยกเลิก หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตไดทันที

     ๖.๓ ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ หรือขอกําหนดใดๆ อันเกี่ยวกับ
การจัดสรรรายไดจากการใหบริการ ใหแกกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคม
เพ่ือประโยชนสาธารณะ

     ๖.๔ ขาพเจาไดอานและเขาใจหลักเกณฑตามประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑ
การขอรับใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตทั้งหมดแลว และยินยอมปฏิบัติตาม
โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ 

ลงชื่อ ................................................ผูมีอํานาจทําการผูกพันบริษัท (๑)
         (                                             )
     วันที่ .........เดือน ....................พ.ศ. ............

ลงชื่อ ................................................ผูมีอํานาจทําการผูกพันบริษัท (๒)
         (                                            )
     วันที่ .........เดือน ....................พ.ศ. ............

ลงชื่อ ................................................ผูมีอํานาจทําการผูกพันบริษัท (๓)
         (                                              )
     วันที่ .........เดือน ....................พ.ศ. ............
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