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โครงการจัดให�มีบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีห�างไกล (Zone C) 

 

1. ความเป-นมาและหลักการเหตุผล 

การพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศมีส�วนสําคัญในการสนับสนุนให"เกิดการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติ เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการสื่อสารโทรคมนาคมจะเป*นป+จจัยสําคัญ
ในการเพ่ิมมูลค�าให"กับภาคอุตสาหกรรมต�าง ๆ ท้ังทางตรงและทางอ"อม ท้ังนี้ หากพิจารณาในมิติเชิงเศรษฐกิจ 
การสื่อสารโทรคมนาคมนับเป*นกลไกสําคัญในการช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดต"นทุน ปรับปรุงให"โครงสร"างและ
รูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมสาขาต�าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน นอกจากนี้ หากพิจารณาใน
เชิงสังคมจะพบว�าการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ�านระบบโทรคมนาคมจะก�อให"เกิดการ
แลกเปลี่ยนองค8ความรู" ข"อมูลข�าวสาร สามารถสร"างสังคมแห�งการเรียนรู"ได"อย�างกว"างขวาง ไม�จํากัดอยู�แค�
เพียงเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ ณ จุดใดจุดหนึ่ง สามารถสร"างโอกาสให"ประชาชนทุกพ้ืนท่ี ทุกกลุ�มชน
เข"าถึงข"อมูลข�าวสารได"อย�างมีประสิทธิภาพ มีความรู"ความสามารถเพ่ิมข้ึนอย�างมีประสิทธิภาพ ด"วยเหตุผล
ดังกล�าวจึงสามารถกล�าวได"ว�าระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป*นป+จจัยสําคัญในการสนับสนุนและส�งเสริมการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศ อันจะนําไปสู�การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน
ของประเทศได"ในท่ีสุด 

ด"วยบทบาทและความสําคัญของระบบสื่อสารโทรคมนาคมดังท่ีได"กล�าวมา รัฐบาลจึงได"
ประกาศนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ซ่ึงมีสาระสําคัญในการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช"เป*นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยมุ�งเน"นการลงทุน    
ด"านโครงสร"างพ้ืนฐานโทรคมนาคม โดยเฉพาะอย�างยิ่งได"กําหนดให"บริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงเป*น
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานท่ีรัฐต"องจัดเตรียมไว"ให"แก�ประชาชนทุกกลุ�มคนในทุกพ้ืนท่ีโดยให"มีการกระจาย  
อย�างท่ัวถึง ตลอดจนต"องดําเนินการสนับสนุนและส�งเสริมให"ประชาชนมีความรู"ในการใช"งาน สามารถเข"าถึง
ได" ตลอดจนสามารถพัฒนาและใช"ประโยชน8จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และบริการ
อินเทอร8เน็ตได"อย�างรู"เท�าทัน เพ่ือให"ประชาชนได"รับโอกาสในการสร"างรายได"และสามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตได"ในท"ายท่ีสุด 

ท้ังนี้ หากพิจารณาจากบทบาทหน"าท่ีของ กสทช. ซ่ึงเป*นหน�วยงานกํากับดูแลกิจการด"าน    
การสื่อสารของประเทศแล"วนั้น กล�าวได"ว�า กสทช. ถือเป*นหน�วยงานหนึ่งท่ีเป*นกลไกสําคัญต�อการบรรลุ
เปOาหมายการยกระดับด"านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และหากพิจารณาถึงในมิติด"านการลงทุนขยาย
โครงสร"างพ้ืนฐานด"านโทรคมนาคมในพ้ืนท่ีชนบทห�างไกลท่ีไม�มีผู"สนใจเข"าไปลงทุน  กสทช.ยังมีเครื่องมือ
สําคัญท่ีจะสนับสนุนการลงทุนในพ้ืนท่ีดังกล�าว ซ่ึงได"ถูกกําหนดไว"ใน พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ.2544 มาตรา 17 ท่ีกําหนดให" กสทช. มีหน"าท่ีในการจัดให"มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน
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โดยท่ัวถึง และมีอํานาจกําหนดให"ผู"รับใบอนุญาตต"องจัดให"มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงครอบคลุม
มิติเชิงพ้ืนท่ีและมิติเชิงสังคม ประกอบด"วย การจัดให"มีบริการโทรคมนาคมในพ้ืนท่ีชนบท หรือพ้ืนท่ี
ผลตอบแทนการลงทุนตํ่า หรือพ้ืนท่ีไม�มีผู"ให"บริการ หรือมีบริการแต�ไม�ท่ัวถึงและเพียงพอ และการจัดให"มี
บริการโทรคมนาคม ศาสนสถาน และสถานพยาบาล หน�วยงานท่ีให"ความช�วยเหลือสังคม รวมถึงการจัดให"มี
บริการสาธารณะ คนผู"มีรายได"น"อย คนพิการ เด็ก คนชรา และผู"ด"อยโอกาสทางสังคม ประกอบกับ 
พระราชบัญญัติองค8กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน8 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรา 27 (12) และมาตรา 50 กําหนดให" กสทช. มีอํานาจในการ
กําหนดมาตรการให"มีการกระจายบริการโทรคมนาคมให"ท่ัวถึงและเท�าเทียม โดยท่ีการดําเนินการดังกล�าว ให" 
กสทช.หารือกับหน�วยงานของรัฐอ่ืนท่ีเก่ียวข"อง โดยต"องสอดคล"องกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไว"ต�อสภา 

ภายใต"นโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) คณะรัฐมนตรีจึงได"มีมติ
เห็นชอบในหลักการ “โครงการยกระดับโครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศ” เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2559 โดยมีเปOาหมายเพ่ือขยายโครงข�ายอินเทอร8เน็ตความเร็วสูง           
ให"ครอบคลุมทุกหมู�บ"านของประเทศไทย โดยได"มอบหมายให"กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บูรณาการการดําเนินงานร�วมกับ สํานักงาน กสทช. เพ่ือให" “การดําเนินโครงการยกระดับโครงสร�างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ” ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1 มี
ความสอดคล"อง เชื่อมโยง และไม�เกิดความซํ้าซ"อนกับการดําเนินงานภายใต" “แผนการจัดให�มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม” ของ สํานักงาน กสทช.  

โดยท่ีภารกิจการจัดให"มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน (USO) ของ สํานักงาน กสทช. ได"ให"
ความสําคัญกับการเข"าถึงท้ังบริการโทรคมนาคมทางด"านเสียง (Voice Service) และบริการด"านข"อมูล 
(Broadband Internet Service) ดังนั้น ด"วยภารกิจท่ีได"รับมอบหมายได"จัดให"มีบริการอินเทอร8เน็ตความเร็ว
สูงเข"าถึงทุกหมู�บ"านนั้น กสทช.  จึงได"อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 แห�งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ปรับเพ่ิมขอบเขตการดําเนินงานให"ครอบคลุมถึงการจัดให"มีสัญญาณ
โทรศัพท8เคลื่อนท่ี (Mobile Service) ในพ้ืนท่ีโครงการท่ียังขาดแคลนสัญญาณ หรือมีแต�ยังไม�ท่ัวถึง หรือไม�มี
ประสิทธิภาพเพียงพอต�อการใช"งาน เพ่ือเติมเต็มโอกาสให"ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีเปOาหมายดังกล�าว
สามารถเข"าถึงบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานได"อย�างครบถ"วนในคราวเดียวกัน 

ต�อมา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1 และ สํานักงาน กสทช. ได"จัดต้ัง
“คณะทํางานพิจารณากําหนดพ้ืนท่ีเปOาหมายภายใต"การดําเนินโครงการยกระดับโครงสร"างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” ระหว�างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กับ สํานักงาน กสทช. เพ่ือพิจารณากําหนดพ้ืนท่ีเปOาหมายภายใต"การดําเนินโครงการยกระดับโครงสร"าง
                                           
1  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได"เปลี่ยนเป*น กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2559 



 
 

 

พ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงท่ีประชุมคณะทํางานร�วมระหว�างสํานักงาน 
กสทช และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ้ืนท่ีเปOาหมายแบ�งออกเป*น 3 ลักษณะ ดังนี้

1. Zone A และ 
2. Zone C จากระยะห�าง 
3. Zone C+ จากระยะห�าง 

 

 

ท้ังนี้ ผลท่ีได"จากการจําแนกพ้ืนท่ีเปOาหมายตามกรอบแนวทางข"างต"น สรุปได"ว�า 
เปOาหมายการดําเนินงานยกระดับอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงในระดับหมู�บ"านท่ัวประเทศ
44,352 แห�ง 

 

และโดยมติคณะทํางานร�วม ในคราวการประชุมครั้
ได"มีมติแบ�งพ้ืนท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินงานยกระดับอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงในระดับหมู�บ"าน
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พ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงท่ีประชุมคณะทํางานร�วมระหว�างสํานักงาน 
กสทช และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ณ ขณะนั้น) ได"ตกลงในหลักการถึงกรอบแนวทางในการจําแนก

ลักษณะ ดังนี้ 

ละ B ในรัศมี ex-node เป*นระยะ 3 กิโลเมตร 
จากระยะห�าง ex-node ระหว�าง 3 – 15 กิโลเมตร 
จากระยะห�าง ex-node ท่ีเกิน 15 กิโลเมตร เป*นต"นไป

 

ท้ังนี้ ผลท่ีได"จากการจําแนกพ้ืนท่ีเปOาหมายตามกรอบแนวทางข"างต"น สรุปได"ว�า 
เปOาหมายการดําเนินงานยกระดับอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงในระดับหมู�บ"านท่ัวประเทศ

และโดยมติคณะทํางานร�วม ในคราวการประชุมครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 
ได"มีมติแบ�งพ้ืนท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินงานยกระดับอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงในระดับหมู�บ"าน

พ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงท่ีประชุมคณะทํางานร�วมระหว�างสํานักงาน 
ได"ตกลงในหลักการถึงกรอบแนวทางในการจําแนก

กิโลเมตร เป*นต"นไป 

ท้ังนี้ ผลท่ีได"จากการจําแนกพ้ืนท่ีเปOาหมายตามกรอบแนวทางข"างต"น สรุปได"ว�า มีพ้ืนท่ีท่ีเป*น
เปOาหมายการดําเนินงานยกระดับอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงในระดับหมู�บ"านท่ัวประเทศ รวมเป*นจํานวน 

 

เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
ได"มีมติแบ�งพ้ืนท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินงานยกระดับอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงในระดับหมู�บ"าน         
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ท่ัวประเทศ โดยให"กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบดําเนินการในเขตพ้ืนท่ีห�างไกล
ไม�เกิน 15 กิโลเมตร (Zone C) จํานวน 40,432 หมู�บ"าน และ สํานักงาน กสทช. รับผิดชอบดําเนินการใน 
เขตพ้ืนท่ีห�างไกลมากเกินกว�า 15 กิโลเมตร (Zone C+) จํานวน 3,920 หมู�บ"าน ซ่ึงต�อมาเม่ือวันท่ี           
22 สิงหาคม 2559 หัวหน"าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ได"มีข"อสั่งการ “อนุมัติให" สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการภารกิจการจัดให"มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (USO) โดยให"
ร�วมกันกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินงานให"สอดคล"องกับแผนท่ีตกลงกันไว"” โดย
มอบหมายให" สํานักงาน กสทช. ดําเนินการในพ้ืนท่ีเปOาหมาย จํานวน 3,920 แห�ง (พ้ืนท่ี Zone C+) ซ่ึงต�อมา 
สํานักงาน กสทช. ใช"ชื่อว�าพ้ืนท่ีชายขอบ 

ต�อมา ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมได"มีมติมอบหมาย
ให"กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ และสังคม (ดศ.) ดําเนินการขยายโครงข�ายอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงให"
ครอบคลุม 24,700 หมู�บ"าน  โดยใช"เงินงบประมาณรายจ�ายประจําปlงบประมาณ พ.ศ. 2559 และมอบหมาย
ให" สํานักงาน กสทช. ดําเนินการในหมู�บ"านท่ีเหลือเพ่ิมเติมอีกจํานวน 15,732 หมู�บ"าน โดยใช"งบประมาณ
โครงการจัดให"มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (USO) ท้ังนี้ ให"ดําเนินการให"
เป*นไปตามเง่ือนไขท่ีสอดคล"องกับนโยบายรัฐบาลและท่ีกําหนดไว"ในรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2559 มาตรา 56 สํานักงาน กสทช. จะดําเนินโครงการต�อเนื่องโดยใช"ชื่อพ้ืนท่ีเปOาหมาย 15,732 
หมู�บ"านนี้ว�า “พ้ืนท่ีห�างไกล” และใช"วิธีดําเนินโครงการลักษณะเช�นเดียวกันกับการดําเนินโครงการในหมู�บ"าน
พ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+) จํานวนประมาณ 3,920 หมู�บ"านข"างต"น  โดยสํานักงาน กสทช. ได"มุ�งเน"นเฉพาะ
การขับเคลื่อนภารกิจการจัดให"มีบริการอินเทอร8เน็ตความเร็ว สูง (Broadband Internet Service) ใน
เบ้ืองต"นได"กําหนดรูปแบบประเภทบริการไว" 5 ประเภท ได"แก�  (1) การจัดให"มีบริการ Wi-Fi สาธารณะ
ประจําหมู�บ"าน (2) การจัดให�มีบริการศูนย�อินเทอร�เน็ตสาธารณะ (ศูนย� USO Net) (3) การจัดให�มี
บริการห�องอินเทอร�เน็ตสาธารณะ (USO Wrap) (4) การจัดให�มีบริการสัญญาณอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง
สําหรับโรงเรียน และ (5) การจัดให"มีบริการสัญญาณอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงสําหรับโรงพยาบาลส�งเสริม
สุขภาพประจําตําบล (รพ.สต.) (บริการอินเทอร8เน็ตในสถานศึกษา ได"แก�บริการ (2) (3) และ (4) ) 

2. วัตถุประสงค�หลักของโครงการ 

2.1 เพ่ือจัดให"มีบริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ในหมู�บ"านพ้ืนท่ี
ห�างไกล (Zone C) โดยมีพ้ืนท่ีเปOาหมายเป*นโรงเรียนในพ้ืนท่ีห�างไกลท่ีอยู�ในเหมู�บ"านโซน C 

2.2 สนับสนุนนโยบายดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับโครงสร"างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ขับเคลื่อนภารกิจการจัดให"มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ
บริการเพ่ือสังคมของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน8 และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
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2.3 เพ่ือให"หน�วยงานภาครัฐ และเอกชน ท่ีต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีท่ีไม�มีบริการ หรือ พ้ืนท่ีท่ีมีบริการแต�ไม�
เพียงพอ มีโอกาสในการเข"าถึงบริการโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถนํามาใช"เป*นเครื่องมือสําหรับ
การยกระดับคุณภาพการให"บริการประชาชนผ�านเครือข�ายโทรคมนาคมและสารสนเทศ 

3.  นิยาม/ความหมาย 
(1) การจัดให"มีบริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) หมายถึง การจัดให"มี

สัญญาณอินเทอร8เน็ตท่ีมีความเร็วในการดาวน8โหลด/อัพโหลด 30/10 Mbps. ผ�าน Existing Network 
ครอบคลุมการจัดหาและติดต้ังอุปกรณ8บริการ การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา และอ่ืน ๆ ท่ีกําหนด 

(2) ระยะเวลาการให"บริการ หมายถึง ระยะเวลาท่ีผู"ให"บริการต"องจัดให"มีบริการ โดยแบ�งเป*น 3 ระยะ 
ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 การจัดหาและการติดต้ังอุปกรณ8(300 วัน) 
ระยะท่ี 2  การบริหารจัดการและบํารุงรักษาต�อเนื่อง 5 ปl (60 เดือน) 
ระยะท่ี 3  การส�งมอบอุปกรณ8หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ (ภายใน 60 วัน) 

(3) อุปกรณ8บริการ หมายถึง เครื่อง อุปกรณ8 ท่ีต"องจัดหาและทําการติดต้ัง รวมถึงการจัดสร"างสถานท่ี
หรือการปรับปรุงอาคารสถานท่ี และอ่ืน ๆ ของบริการแต�ละประเภทท่ีกําหนด 

(4) การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน การควบคุมดูแล รวมท้ังการจัดให"มีบุคลากรให"บริการ 
เพ่ือให"บริการ และการรักษาระดับและคุณภาพการให"บริการอินเทอร8เน็ต ตลอดระยะเวลาการให"บริการ 

(5) การบํารุงรักษา หมายถึง การตรวจสอบ การซ�อมแซมแก"ไข หรือเปลี่ยนทดแทน เพ่ือให"อุปกรณ8
สามารถใช"งานและให"บริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงได"อย�างดี มีคุณภาพประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา
บริการ ท้ังการบํารุงรักษาเพ่ือปOองกัน (Preventive Maintenance: PM) การบํารุงรักษาเพ่ือซ�อมแซมแก"ไข
ข"อชํารุดขัดข"อง (Corrective Maintenance: CM) 

(6) การบํารุงรักษาเพ่ือปOองกัน (Preventive Maintenance: PM) หมายถึง การบํารุงรักษาเพ่ือให"
สามารถใช"งานได"ดีตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด รวมถึงการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง อะไหล�ซ่ึงหมดอายุการใช"
งานตามระยะเวลาการใช"งานตามปกติ 

(7) การบํารุงรักษาเพ่ือซ�อมแซมแก"ไขข"อชํารุดขัดข"อง (Corrective Maintenance: CM) หมายถึง    
การบํารุงรักษาเพ่ือซ�อมแซมแก"ไขข"อชํารุดขัดข"องจากการใช"งานตามปกติ หรืออุบัติเหตุใด ๆ อันเกิดจาก
ความผิดหรือความประมาทเลินเล�อของพนักงานของผู"ให"บริการ ให"คืนสภาพและหรือให"สามารถใช"งานได"ดี
เช�นเดิมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ ไม�รวมถึงกรณีเกิดการชํารุดหรือเสื่อมสภาพจากการหมดอายุการใช"
งานซ่ึงต"องจัดซ้ือใหม� หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย 

(8) ผู"ให"บริการ หมายถึง ผู"ชนะการประกวดราคาด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส8 และเข"าทําสัญญา
บริการกับ สํานักงาน กสทช.  
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(9) ผู"ใช"บริการ หมายถึง โรงเรียน โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพประจําตําบล (รพ.สต.) นักเรียนหรือ
ประชาชนท่ัวไปท่ีใช"บริการประเภทต�างๆ 

(10) Existing Network หมายถึง โครงข�ายอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงท่ีผู"ให"บริการจะนํามาเชื่อมต�อเพ่ือ
ให"บริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงในหมู�บ"านเปOาหมายท่ีกําหนด 

4. ลักษณะประเภทการจัดให�มีบริการ 

การจัดให"มีบริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ในพ้ืนท่ีห�างไกล 
(Zone C) จําแนกประเภทบริการ ดังนี้ 

ประเภทท่ี 1 การจัดให"มีบริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Wi-Fi) หมู�บ"าน
ประกอบด"วย การจัดหาชุดอุปกรณ8กระจายสัญญาณ (แบบไร"สาย) และสัญญาณอินเทอร8เน็ตความเร็วสูง 
ตามสถานท่ี จํานวน และรายละเอียดท่ีกําหนด รวมถึงการบริหารจัดการ การบํารุงรักษาสัญญาณ เพ่ือ
ให"บริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Wi-Fi) ในหมู�บ"านเปOาหมายตลอดระยะเวลาการบริการ 

ประเภทท่ี 2 การจัดให"มีศูนย8บริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ USO Net 
ประกอบด"วย การจัดให"มีสถานท่ีบริการ โดยทําการสร"างอาคารบริการภายในบริเวณโรงเรียนตามแบบรูป
รายการท่ีกําหนด พร"อมจัดให"มีเครื่องคอมพิวเตอร8 อุปกรณ8 อินเทอร8เน็ตความเร็วสูง (Wi-Fi) และสิ่งอํานวย
ความสะดวกอ่ืน ๆ ตามสถานท่ี จํานวน และรายละเอียดท่ีกําหนด รวมถึงการบริหารจัดการ และการ
บํารุงรักษา เพ่ือให"บริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูง และเพ่ือประโยชน8ในการเรียนการสอนของโรงเรียนและ
บริการชุมชนในพ้ืนท่ีเปOาหมายท่ีกําหนดตลอดระยะเวลาบริการ 

ประเภทท่ี 3 การจัดให"มีห"องบริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ USO Wrap 
ประกอบด"วย การจัดให"มีสถานท่ีบริการโดยทําการปรับปรุงภายในห"องเรียนของโรงเรียนตามแบบรูปรายการ
ท่ีกําหนด พร"อมจัดให"มีเครื่องคอมพิวเตอร8 อุปกรณ8 และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ตามสถานท่ี จํานวน 
และรายละเอียดท่ีกําหนด รวมถึงการบริหารจัดการ และการบํารุงรักษา เพ่ือให"บริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูง 
และเพ่ือประโยชน8ในการเรียนการสอนของโรงเรียนและบริการชุมชนในพ้ืนท่ีเปOาหมายท่ีกําหนดตลอดระยะเวลา
บริการ 

ประเภทที่ 4 การจัดให"มีบริการสัญญาณอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงสาธารณะสําหรับ
โรงเรียน (Last mile to School) ประกอบด"วย การจัดให"มีชุดอุปกรณ8กระจายสัญญาณ (แบบไร"สายและ
แบบมีสาย) สัญญาณอินเทอร8เน็ตความเร็วสูง เครื่องคอมพิวเตอร8พร"อมอุปกรณ8และอ่ืน ๆ ตามสถานท่ี 
จํานวน และรายละเอียดท่ีกําหนด เพ่ือให"บริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูง และเพ่ือประโยชน8ในการเรียน 
การสอนของโรงเรียนและชุมชนในพ้ืนท่ีเปOาหมายท่ีกําหนดตลอดระยะเวลาบริการ 

ประเภทท่ี 5 การจัดให"มีบริการสัญญาณอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงสาธารณะสําหรับ
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพประจําตําบล (รพ.สต.) (Last mile to Sub-district Health Promoting 



 
 

 
 
 

 - 7 - 

Hospital) ประกอบด"วย การจัดให"มีชุดอุปกรณ8กระจายสัญญาณ (แบบไร"สายและแบบสาย) สัญญาณ
อินเทอร8เน็ตความเร็วสูง และอ่ืน ๆ ภายใน รพ.สต. ตามสถานท่ี จํานวน และรายละเอียดท่ีกําหนด เพ่ือ
ให"บริการอินเทอร8เน็ตความเร็วสูงแก�แพทย8 พยาบาล ผู"ป|วย ภายใน รพ.สต. ในพ้ืนท่ีเปOาหมายท่ีกําหนด และ
บริการชุมชนในบริเวณใกล"เคียงตลอดระยะเวลาบริการ 

 

ลําดับ หน�วยงานสังกัด สพฐ. ศูนย8 USO 
NET 

(ประเภท 2) 

ห"อง USO 
Wrap 

(ประเภท 3) 

สัญญาณ   
Wi-Fi  

(ประเภท 4)  

จํานวนโรงเรียน
ท้ังหมด 

1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) 

146 1,463 2,663 4,272 

2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) 

39 80 26 145 

3 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
(สศศ.) 

- - 2 2 

 รวม 185 1,543 2,691 4,419 

 

6.  การบริหารจัดการศูนย�อินเทอร�เน็ต 

6.1  หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาในการติดต้ังอุปกรณ8 (ระยะท่ี 1) แล"ว ผู"ให"บริการจะจัดให"มีบริการ
อินเทอร8เน็ตความเร็วสูง ตลอดระยะเวลาการให"บริการ (ระยะท่ี 2) เป*นเวลา 5 ปl โดยมีการจัดให"มีบุคลากร
ประจําศูนย8บริการ USO Net (ประเภทท่ี 2) และห"องบริการ USO Wrap (ประเภทท่ี 3) ซ่ึงเป*นผู"มีคุณสมบัติ 
ผ�านการฝ~กอบรมการใช"เครื่องมือและอุปกรณ8ประจําศูนย8ได"เป*นอย�างดี ทําหน"าท่ีประสานงานในการให"
คําปรึกษาหารือ และแก"ไขป+ญหาข"อขัดข"องในการให"บริการรวมท้ังประสานงานกับตัวแทนหรือผู"ใช"บริการ
เพ่ือให"บริการเป*นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด ตลอดระยะเวลาบริการ 5 ปl  

6.2  การบริการบํารุงรักษา ผู"ให"บริการจะทําหน"าท่ีดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณ8 ตลอดจนสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับบริการประเภทต�าง ๆ ให"อยู�ในสภาพพร"อมใช"งานอย�างดี มีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลาการให"บริการ (5ปl) โดยจัดเจ"าหน"าท่ีเทคนิคให"บริการตลอดเวลาในวันทําการปกติ และสามารถ
ติดต�อแจ"งป+ญหาทาง Call Center Service เพ่ือรับแจ"งข"อขัดข"องของการใช"บริการ เพ่ือให"เป*นไปตาม
ข"อกําหนดระดับคุณภาพการให"บริการ (Service Level Agreement: SLA) ท่ีกําหนด 


