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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพื่อสังคม   
(พ.ศ.  ๒๕๕๕  -  ๒๕๕๙) 

 
 

ตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มาตรา  ๒๗  (๑๒)  และมาตรา  ๕๐  บัญญัติให้
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  กําหนดแผนการ
จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม  เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
ที่สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๑๒)  และมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  
มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงประกาศใช้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม  (พ.ศ.  ๒๕๕๕  -  ๒๕๕๙)  ตามแนบท้ายนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
พลอากาศเอก  ธเรศ  ปุณศรี 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสงัคม  
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
     

แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสงัคม                                
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

 
 ด้วยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ (๑๒) และมาตรา ๕๐ บัญญัติให้คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กําหนดแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม อันประกอบด้วยพ้ืนท่ีและกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการดําเนินการ 
พร้อมท้ังประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถงึในพ้ืนท่ีชนบท พ้ืนท่ีท่ีมีผลตอบแทนการลงทุนต่ํา พ้ืนที่ท่ียังไม่มีผู้ให้บริการ หรือมีแต่
ไม่ท่ัวถึงหรือไม่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใชบ้รกิาร สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล และหน่วยงานท่ี
ให้ความช่วยเหลือแก่สังคม รวมถึงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานและบริการเพ่ือสังคมสําหรับผู้มีรายได้น้อย 
คนพิการ เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม             
ซ่ึงกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ ๕ ปี โดยมีแผนการจัดใหมี้บรกิารโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการ
เพ่ือสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ดังน้ี  

 ๑. หลักการสําคัญในการจัดทําแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการ        
เพ่ือสังคม  

๑.๑ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ รวมถึงภารกิจการจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคมตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

๑.๒ การจัดให้มีบริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการใช้งานในพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย ท้ังใน                
เชิงปริมาณ คุณภาพ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

๑.๓ การจัดลําดับความสาํคญัของพ้ืนท่ีดําเนินการ โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และ
ไม่มีบริการ เป็นลําดับแรกก่อน 

 ๑.๔ การระดมทรัพยากรเพ่ือจัดให้มีบรกิารโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม และ
การกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน จะอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรมและคํานึงถึงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

๑.๕ มีความย่ังยืนในการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคม และส่งเสริม
ให้มีการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ท้ังในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ 

๑.๖ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
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 ๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมท้ังแบบมีสายและไร้สายให้กระจาย      
อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ รองรับการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันของประเทศ              
ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๒.๒ เพ่ือสร้างโอกาสและศักยภาพให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เด็ก คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้มีทักษะความรูใ้นการใช้อินเทอร์เน็ต ตลอดจนมีการวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์เน้ือหา
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย              
ทางสังคม 
 ๒.๓ ให้มีการนําเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ มาใช้เพ่ือพัฒนาบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม
อย่างเป็นรูปธรรม คํานึงถึงหลักการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

 ๓. ความหมายของบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน 
  ในแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานและบริการเพ่ือสังคมฉบับน้ี  
  “บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน” หมายความว่า บริการโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ตท่ีความเร็ว           
ไม่น้อยกว่า ๒ Mbps โดยไม่จํากัดประเภทของเทคโนโลยีและลักษณะการใช้งาน รวมถึงอุปกรณ์ปลายทาง 
ซอฟต์แวร์ หรือส่วนประกอบอื่นๆ ตามความจําเป็น ตลอดจนจัดให้มีการส่งเสริมและเพิ่มทักษะความรู้อันเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงการใช้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 ๔. เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
๔.๑ ประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของท้ังประเทศ สามารถเข้าถึงบริการโทรศัพท์ส่วนบุคคล  
๔.๒ จัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะจํานวน ๑-๒ เลขหมายต่อหมู่บ้านในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีศักยภาพ         

เชิงพาณิชย์และไม่มีบริการ  
๔.๓ ประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของท้ังประเทศสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง        

ไม่น้อยกว่า ๒ Mbps  
๔.๔ จัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตชุมชน อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา และอินเทอร์เน็ตใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล เป็นต้น โดยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่า ๒ Mbps ในพ้ืนท่ีท่ีไม่มี
ศักยภาพเชิงพาณิชย์และไม่มีบริการ  
 ๔.๕ จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ครัวเรือนในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชย์แต่ยังขาด
แคลนบริการ จํานวนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ครัวเรือน 
 ๔.๖ จัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต โดยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่า ๒ Mbps เพ่ือให้บริการ
แก่กลุ่มเป้าหมายทางสังคมโดยเฉพาะ ได้แก่ ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ แห่งทั่วประเทศ 
 ๔.๗ จัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมเฉพาะทางสําหรับคนพิการ จํานวนไม่น้อยกว่า             
๑ แสนคน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เช่นคนปกติท่ัวไป  
 
 



 
    ๓ 

 
 
 ๔.๘ ส่งเสริมและพัฒนาเน้ือหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นประโยชน์รองรับการให้บริการแก่
ประชาชน โดยเฉพาะท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจําวันของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ  
 ๔.๙ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเพ่ิมทักษะความรู้อันเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้มี
รายได้น้อย คนพิการ เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ แสนคน 
 ๔.๑๐ ดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางดําเนินการจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉิน           
โดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ซ่ึงมีกรอบ
ระยะเวลาดําเนินการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ป ีและจัดให้มีบริการดังกล่าวภายในระยะเวลาดําเนินการของ
แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคมฉบับน้ี  
 ๔.๑๑ สนับสนุนการศึกษา วิจัย และทดลองดําเนินงานโครงการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการ
เพ่ือสังคม 

  รายละเอียดเกี่ยวกับกรอบแนวทางการกําหนดพ้ืนที่ ระยะเวลา และประมาณการค่าใช้จ่ายใน        
การดําเนินการ ปรากฏตามภาคผนวกของแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการ          
เพ่ือสังคมฉบับนี้  

 ๕. กลยุทธ์และแนวทางดําเนินการ 
๕.๑ การจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือใช้วางแผนดําเนินการ 

๑) การสํารวจและจัดกลุ่มพ้ืนท่ีการให้บริการ โดยดําเนินการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ใน
การจัดกลุ่มและแบ่งกลุ่มพ้ืนท่ีต่างๆ ของประเทศ  

 ๒) การสํารวจความต้องการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประชาชน โดยเฉพาะที่อยู่ใน
พ้ืนที่ท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชย์แต่ยังขาดแคลนบริการ  

 ๓) การประสานงานร่วมกบัหน่วยงานของรฐัท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค เพ่ือสํารวจอุปสงค์
ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือใช้ในการประเมินผลกระทบการอุดหนุนการลงทุนของภาคเอกชน 

 ๔) การจัดทําฐานข้อมูลต้นทุนการให้บริการโทรคมนาคม 
 ๕.๒ การส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

 ๑) การสนับสนุนภาครัฐเพ่ือช่วยยกระดับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ         
การสื่อสารของครูในพ้ืนท่ีชนบท 

 ๒) การสร้างเครือข่ายการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกจังหวัด           
ท่ัวประเทศ โดยใช้ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตชุมชนเป็นแกนหลักในการจัดฝึกอบรมแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย 
คนพิการ เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

 ๓) การพัฒนาเนื้อหาสาระข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตชุมชน ในแต่ละ
พ้ืนที่ โดยคํานึงถึงปัจจัยและความแตกต่างของแต่ละท้องถิ่น   

 ๔) การสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและอุปกรณ์ในการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคมอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด 

 
 



 
    ๔ 
 

 
 ๕.๓ การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน  
  ๑) การประสานความร่วมมือระหว่า งหน่วยงานของรัฐ เพ่ือมิให้ เกิดความซ้ํา ซ้อนใน                     

การดําเนินการ อันเป็นการใชท้รพัยากรและงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างคุ้มคา่และเกิดประสทิธภิาพสงูสดุ  
  ๒) การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน              

โดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม โดยคํานึงประโยชน์สาธารณะท่ีประชาชนจะได้รับเป็นสําคัญ  
๕.๔ การพัฒนากลไกกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 
 ๑) การส่งเสริมพัฒนากลไกให้เกิดการแข่งขันในตลาด (Market-based competition)              

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เพ่ือส่งเสริมการแข่งขัน เช่น หลักเกณฑ์และราคา            
ค่าเช่าใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมหลัก (Wholesale backhaul) การส่งเสริมการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมท้องถิ่น 
(Last mile access/local loop) การใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมรว่มกันและสิทธิแห่งชาติ (Infrastructure Sharing 
and Right of Ways) เป็นต้น เพ่ือผลักดันให้บรรลุผลตามนโยบายและเป้าหมายในการจดัให้มีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคมตามแผนฉบับน้ี 

๒) การกําหนดมาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเกิดแรงจูงใจ              
ในการขยายโครงขา่ยโทรคมนาคมในพ้ืนท่ีชนบท พ้ืนท่ีท่ีมีผลตอบแทนการลงทุนต่ํา พ้ืนท่ีที่ยังไม่มีผู้ให้บริการ หรือ
มีแต่ไม่ท่ัวถึงหรือไม่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยมีการใช้โครงสร้างโทรคมนาคมพ้ืนฐานร่วมกัน 
เพ่ือเป็นการลดภาระด้านการลงทุนของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการใช้
บริการภายใต้อัตราค่าบริการท่ีเหมาะสม 

 ๓) การศึกษาทดลองความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ในท้องถิ่น เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นท่ีชนบทให้สามารถได้รับบริการท่ีรวดเร็วและสอดคล้อง 
กับความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนท่ี และเป็นการสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานภายในพ้ืนท่ี   

 ๔) การคัดเลือกผู้ให้บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคมด้วยวิธีการ
ประมูลแข่งขันเป็นหลัก โดยใช้เงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ  

  ๕) การประสานความรว่มมือระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือท้ังในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคี และพันธกรณีระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม
ของประเทศไทย  

 ๖) การส่งเสริมผลักดันให้มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Broadband Wireless 
Access) และกําหนดเป็นเง่ือนไขให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตต้องดําเนินการสร้างโครงข่าย
โทรคมนาคมเพ่ือการให้บริการท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการดําเนินงานตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคมฉบับน้ี 

 ๖. ความสัมพันธ์กับรัฐบาล 
  ในการดําเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคมฉบับน้ี 

ต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา 

 



 

   ๕ 
 
 

 ๗. แนวทางการปฏิบัติและการประเมินผล 
 เพื่อให้การดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ
บริการเพื่อสังคม และสามารถติดตามประเมินผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติและ
การประเมินผลไว้ ดังนี้ 

 ๗.๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) จะนําแผนการจดัให้มีบรกิารโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถงึและบริการ
เพ่ือสังคมไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงาน กสทช. ท่ีสอดคล้องกับแผนฉบับนี้ และ
จัดสรรทรัพยากรท่ีจําเป็นสําหรับการดําเนินงานอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐอื่นท่ี
เก่ียวข้อง 

 ๗.๒ กสทช. โดย กทค. จะติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการจดัให้มีบรกิารโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม และจะพิจารณาทบทวนและปรับปรุงทุกๆ ๒ ปี ให้มีความทันสมัย 
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับนโยบายท่ี
คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ๖ 
 
 

ภาคผนวก ก 

กรอบแนวทางการกาํหนดพ้ืนท่ีในการดําเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถงึ               
และบริการเพ่ือสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 ๑. กรอบแนวทางการจัดกลุ่มพ้ืนท่ีในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการ             
เพ่ือสังคม โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย 

 (๑) “พื้นท่ีท่ีมีบริการ” หมายความว่า พื้นท่ีท่ีมีบริการโทรคมนาคม ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่ท่ีอาศัยอยู่
ในพ้ืนที่ดังกล่าวสามารถได้รับบริการภายใต้สภาพตลาดการแข่งขันเสรี ทั้งในเชิงจํานวนผู้ให้บริการ คุณภาพ และ
ราคา 

 (๒)   “พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชย์แต่ยังขาดแคลนบริการ” หมายความว่า พ้ืนที่ที่การให้บริการ
โทรคมนาคมยังมีไม่ท่ัวถึง แต่คาดว่าในพ้ืนท่ีดังกล่าวจะมีศักยภาพและโอกาสในเชิงพาณิชย์ท่ีจะปรับเปลี่ยนไปสู่
พ้ืนที่ท่ีมีบริการได้ โดยการสร้างแรงจงูใจให้เกิดการแขง่ขนัและมีมาตรการกํากับดูแลท่ีสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม
ในพ้ืนที่มาใช้อย่างเหมาะสม   

 (๓) “พื้นท่ีท่ีไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และไม่มีบริการ” หมายความว่า พื้นท่ีท่ีการให้บริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานยังมีไม่ทั่วถึง และคาดว่าในพ้ืนท่ีดังกล่าวจะไม่มีศักยภาพและโอกาสในการจะพัฒนาให้เป็น
พ้ืนที่เชิงพาณิชย์ที่มีบริการได้ ภายใต้สภาพตลาดและปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน    

 

 

 

 

(๑)  พืน้ทีท่ีม่บีริการ 
       (Served Zone) 

 
(Commercial zone) 

             จน 
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รวย 
 
           
  

 
 

เมอืง                                                    สภาพภมูิประเทศ                                                              ชนบท 
 

     (๒)  พื้นทีท่ ีม่ีศักยภาพเชิงพาณชิย์แต่ยังขาดแคลนบริการ 
           (Commercial Profitable Underserved Zone) 

           
ช่องว่างทาง 
การตลาด 

 Marget Gap 

 

   ช่องว่างในการ        
    เข้าถึงทีแ่ท้จริง 

    Access Gap zone 
 

 
     USO AREA 

 

(๓) พืน้ทีท่ ี่ไม่มีศกัยภาพเชิงพาณิชยแ์ละไม่มีบริการ 
                                                   (Commercially Unprofitable Unserved Zone) 
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 ๒. กรอบแนวทางการจัดแบ่งพ้ืนท่ีในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือ
สังคม ตามประเภทของการให้บริการเป็น ๒ กลุ่ม ซ่ึงประกอบด้วย  
 
 (๑)  แนวทางการจัดแบ่งพ้ืนท่ีสาํหรบัการให้บริการประเภทเสียง 

 

 
 (๒) แนวทางการจัดแบ่งพ้ืนท่ีสาํหรบัการให้บริการประเภทข้อมูล 
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ภาคผนวก ข 

กรอบระยะเวลาในการดําเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง 
และบริการเพ่ือสังคม (USO)  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

 ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย กรอบ 

ระยะเวลา ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 (ล้านบาท) 

๑.   การจัดให้มบีริการ USO   
(บริการประเภทเสยีงและขอ้มลู โดยการประมูล) 

      
  

  
  

    
  

  
  

    ๑.๑ จ้างที่ปรึกษาและสํารวจฐานข้อมูลในจังหวัดนําร่อง ๕.๐๐ ๙ เดือน           
    ๑.๒ ประมูลงาน USO ในจังหวัดนําร่อง ๒ จังหวัด ๕๐๐.๐๐ ๑ ป ี         
    ๑.๓ สํารวจข้อมูลทั่วประเทศ ๑๐๐.๐๐ ๑ ป ี             
    ๑.๔ ประมูลงาน USO ทั่วประเทศ ๑๘,๓๙๕.๕๐ ๔ ป ี          
          ๑.๔.๑ ระยะที ่๑                 
          ๑.๔.๒ ระยะที่ ๒              
          ๑.๔.๓ ระยะที ่๓                
          ๑.๔.๔ ระยะที ่๔             
๒.  การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคมอื่นๆ 
       ๒.๑ จัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมเฉพาะ
ทางสําหรับคนพิการ จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ แสนคน สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เช่นคนปกติทั่วไป 
        ๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาเนื้อหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่
เป็นประโยชน์รองรับการให้บริการแก่ประชาชน  โดย
เฉพาะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจําวันของประชาชนใน
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ 
       ๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มทักษะความรู้อัน
เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย  
คนพิการ เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จํานวน  
ไม่น้อยกว่า ๕ แสนคน 
       ๒ .๔  ดํ า เนิ นการศึกษ าแล ะ วิเค ร าะห์แ นวท าง
ดําเนินการจัด ให้มีบ ริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุก เฉิน  
โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ซึ่งมีกรอบระยะเวลา
ดําเนินการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี และจัดให้มีบริการ
ดังกล่าวภายในระยะเวลาดําเนินการของแผนฉบับนี้ 
        ๒.๕ สนับสนุนการศึกษา วิจัย และทดลองดําเนินงาน
โครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
กิจการโทรคมนาคม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 

 ๑,๔๗๒.๘๐ ๕ ป ี   
           



 
๙ 
 

ภาคผนวก ค 

กรอบประมาณการคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง           
และบริการเพ่ือสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

เป้าหมาย ประมาณการค่าใช้จ่าย 
(ล้านบาท) 

๑ ประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของท้ังประเทศสามารถเข้าถึงบริการโทรศัพท์ส่วนบุคคล  ๑,๓๓๒.๑๐ 

๒ จัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะจํานวน ๑ - ๒ เลขหมายต่อหมู่บ้านในพ้ืนที่ท่ีไม่มีศักยภาพ
เชิงพาณิชย์และไม่มีบริการ 

๕๕๕.๙๐ 

๓ ประชากรไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ ๘๐ ของทั้งประเทศสามารถเข้าถงึบริการอนิเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงไม่น้อยกว่า ๒ Mbps  

๔ จัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตชุมชน อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา และอินเทอร์เน็ตใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล เป็นต้น โดยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่า ๒ 
Mbps ในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และไม่มีบริการ  

๑๖,๗๕๗.๕๐ 

๕ จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ครัวเรือนในพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์  
แต่ยังขาดแคลนบริการ จํานวนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ครัวเรือน 

 

๖ จัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต  โดยมีความเร็วอิน เทอร์ เน็ตไม่น้อยกว่า ๒ Mbps  
เพ่ือให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทางสังคมโดยเฉพาะ ได้แก่ ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เด็ก 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จํานวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ แห่งท่ัวประเทศ 

๓๕๐.๐๐ 

 

๗ 

การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคมอื่นๆ 

จัดให้มีระบบการติดต่อส่ือสารโทรคมนาคมเฉพาะทางสําหรับคนพิการ จํานวนไม่น้อยกว่า 
๑ แสนคน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เช่นคนปกติท่ัวไป 

๑,๔๗๒.๘๐ 

๘ ส่งเสริมและพัฒนาเนื้อหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่ เป็นประโยชน์รองรับการให้บริการ  
แก่ประชาชน โดยเฉพาะท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตประจําวันของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศ 

 

๙ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทักษะความรู้อันเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน 
โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จํานวนไม่น้อย
กว่า ๕ แสนคน 

 

๑๐ 
 
 
 
๑๑ 

ดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางดําเนินการจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉิน 
โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือ
สังคม ซึ่งมีกรอบระยะเวลาดําเนินการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี และจัดให้มีบริการ
ดังกล่าวภายในระยะเวลาดําเนินการของแผนฉบับนี้ 
สนับสนุนการศึกษา วิจัย  และทดลองดําเนินงานโครงการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม 

 
 
 
 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายรวม ๒๐,๔๖๘.๓๐ 


