เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๘๗ ง

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ ถึงและบริการเพื่อสังคม
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
ตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ (๑๒) และมาตรา ๕๐ บัญญัติให้
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กําหนดแผนการ
จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ที่สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๒) และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญ ญัติองค์กร
จั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ย วกับการจํากัด สิท ธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญ ญัติให้กระทําได้โ ดยอาศัยอํานาจตามบทบัญ ญัติแ ห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง
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

แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพือ่ สังคม
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
ด้วยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิท ยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ (๑๒) และมาตรา ๕๐ บัญญัติให้คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจ การโทรคมนาคมแห่งชาติ กํา หนดแผนการจัด ให้มีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม อันประกอบด้ว ยพื้นที่และกลุ่มเป้า หมาย ระยะเวลาในการดํ าเนินการ
พร้อมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดให้มีบ ริการ
โทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทั่วถึงในพื้นที่ชนบท พื้นที่ที่มีผลตอบแทนการลงทุนต่ํา พื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ให้บริการ หรือมีแ ต่
ไม่ทั่วถึงหรือไม่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการ สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล และหน่วยงานที่
ให้ความช่วยเหลือแก่สังคม รวมถึงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานและบริการเพื่อสังคมสําหรับผู้มีรายได้น้อย
คนพิ ก าร เด็ ก คนชรา และผู้ ด้ อ ยโอกาสในสั ง คม ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบกิ จ การโทรคมนาคม
ซึ่งกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ ๕ ปี โดยมีแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่อสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ดังนี้
๑. หลักการสํ าคัญในการจั ดทํา แผนการจั ดให้ มีบริ การโทรคมนาคมพื้ นฐานโดยทั่ว ถึง และบริการ
เพื่อสังคม
๑.๑ มีค วามสอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ รวมถึงภารกิจการจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ การจั ดให้ มี บ ริ ก ารที่ ส อดคล้ องกั บ ความต้ อ งการใช้ ง านในพื้ นที่ แ ละกลุ่ มเป้ า หมาย ทั้ งใน
เชิงปริมาณ คุณภาพ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๑.๓ การจัดลําดับความสําคัญของพื้นทีด่ ําเนินการ โดยเฉพาะในพื้นที่ทไี่ ม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และ
ไม่มีบริการ เป็นลําดับแรกก่อน
๑.๔ การระดมทรัพยากรเพื่อจัดให้มบี ริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม และ
การกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน จะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและคํานึงถึงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
๑.๕ มีความยั่งยืนในการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม และส่งเสริม
ให้มีการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ
๑.๖ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

๒
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมและพัฒ นาการขยายโครงข่ ายโทรคมนาคมทั้งแบบมีสายและไร้ส ายให้กระจาย
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รองรับการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันของประเทศ
ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๒.๒ เพื่อสร้างโอกาสและศักยภาพให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เด็ก คนชรา
และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้มีทักษะความรูใ้ นการใช้อินเทอร์เน็ต ตลอดจนมีการวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์เนื้อหา
ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์เพื่อรองรับ การใช้งานอินเทอร์เน็ตของประชาชนในภูมิภ าคต่างๆ รวมถึงกลุ่ มเป้า หมาย
ทางสังคม
๒.๓ ให้มีการนําเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศ น์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ มาใช้เพื่อพัฒนาบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
อย่างเป็นรูปธรรม คํานึงถึงหลักการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
๓. ความหมายของบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
ในแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานและบริการเพื่อสังคมฉบับนี้
“บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน” หมายความว่า บริการโทรศัพท์แ ละบริการอินเทอร์เน็ตที่ค วามเร็ว
ไม่ น้อยกว่า ๒ Mbps โดยไม่ จํา กัดประเภทของเทคโนโลยี และลั กษณะการใช้ งาน รวมถึง อุป กรณ์ป ลายทาง
ซอฟต์แวร์ หรือส่ว นประกอบอื่นๆ ตามความจํา เป็น ตลอดจนจัดให้มีการส่งเสริมและเพิ่มทักษะความรู้อันเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงการใช้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด
๔.๑ ประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของทั้งประเทศ สามารถเข้าถึงบริการโทรศัพท์ส่วนบุคคล
๔.๒ จัดให้มีบริการโทรศัพท์ส าธารณะจํา นวน ๑-๒ เลขหมายต่อหมู่บ้ า นในพื้นที่ที่ ไม่มีศักยภาพ
เชิงพาณิชย์และไม่มีบริการ
๔.๓ ประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของทั้งประเทศสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ไม่น้อยกว่า ๒ Mbps
๔.๔ จั ด ให้ มี ศู น ย์ บ ริ การอิ นเทอร์ เน็ ต ชุ ม ชน อิ นเทอร์ เน็ ต ในสถานศึ ก ษา และอิ น เทอร์ เน็ ต ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล เป็นต้น โดยมีความเร็ว อินเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่า ๒ Mbps ในพื้นที่ที่ไม่มี
ศักยภาพเชิงพาณิชย์และไม่มีบริการ
๔.๕ จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ค รัวเรือนในพื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์แต่ยังขาด
แคลนบริการ จํานวนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ครัวเรือน
๔.๖ จัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต โดยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่า ๒ Mbps เพื่อให้บ ริการ
แก่กลุ่มเป้า หมายทางสังคมโดยเฉพาะ ได้แ ก่ ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เด็ก คนชรา และผู้ ด้อยโอกาสในสังคม
จํานวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ แห่งทั่วประเทศ
๔.๗ จัดให้มีระบบการติด ต่อสื่อ สารโทรคมนาคมเฉพาะทางสํา หรับ คนพิการ จํา นวนไม่น้อยกว่ า
๑ แสนคน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เช่นคนปกติทั่วไป

๓
๔.๘ ส่ง เสริ มและพั ฒ นาเนื้ อหาข้ อมูล ทางอิ นเทอร์ เน็ ตที่ เป็ น ประโยชน์ รองรั บ การให้ บ ริก ารแก่
ประชาชน โดยเฉพาะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจําวันของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
๔.๙ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มทักษะความรู้อันเป็นประโยชน์ให้แ ก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้มี
รายได้น้อย คนพิการ เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ แสนคน
๔.๑๐ ดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์แ นวทางดําเนินการจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉิน
โดยรวมเป็นส่ ว นหนึ่ งของการจัดให้มีบ ริ การโทรคมนาคมพื้ น ฐานโดยทั่ วถึง และบริก ารเพื่ อสังคม ซึ่ ง มีกรอบ
ระยะเวลาดําเนินการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี และจัดให้มีบริการดังกล่าวภายในระยะเวลาดํา เนินการของ
แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมฉบับนี้
๔.๑๑ สนับสนุนการศึกษา วิจัย และทดลองดําเนินงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่อสังคม
รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บกรอบแนวทางการกํา หนดพื้นที่ ระยะเวลา และประมาณการค่า ใช้จ่ ายใน
การดํ า เนินการ ปรากฏตามภาคผนวกของแผนการจัด ให้ มีบ ริก ารโทรคมนาคมพื้ นฐานโดยทั่ว ถึง และบริการ
เพื่อสังคมฉบับนี้
๕. กลยุทธ์และแนวทางดําเนินการ
๕.๑ การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อใช้วางแผนดําเนินการ
๑) การสํารวจและจัดกลุ่มพื้นที่การให้บริการ โดยดําเนินการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ใน
การจัดกลุ่มและแบ่งกลุ่มพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ
๒) การสํารวจความต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประชาชน โดยเฉพาะที่อยู่ใน
พื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์แต่ยังขาดแคลนบริการ
๓) การประสานงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค เพื่อสํารวจอุปสงค์
ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบการอุดหนุนการลงทุนของภาคเอกชน
๔) การจัดทําฐานข้อมูลต้นทุนการให้บริการโทรคมนาคม
๕.๒ การส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
๑) การสนับสนุนภาครัฐเพื่อช่วยยกระดับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารของครูในพื้นที่ชนบท
๒) การสร้า งเครือข่ ายการฝึ กอบรมด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารในทุ กจังหวั ด
ทั่วประเทศ โดยใช้ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตชุมชนเป็นแกนหลักในการจัดฝึกอบรมแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย
คนพิการ เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
๓) การพัฒนาเนื้อหาสาระข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตชุมชน ในแต่ล ะ
พื้นที่ โดยคํานึงถึงปัจจัยและความแตกต่างของแต่ละท้องถิ่น
๔) การสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากโครงข่ า ยและอุ ป กรณ์ ใ นการจั ด ให้ มี บ ริ ก าร
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด

๔
๕.๓ การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน
๑) การประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ มิ ใ ห้ เ กิ ด ความซ้ํ า ซ้ อ นใน
การดําเนินการ อันเป็นการใช้ทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒) การส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคเอกชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาบริ ก ารโทรคมนาคมพื้ นฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยคํานึงประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนจะได้รับเป็นสําคัญ
๕.๔ การพัฒนากลไกกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม
๑) การส่ ง เสริ ม พั ฒ นากลไกให้ เกิ ด การแข่ ง ขั น ในตลาด (Market-based competition)
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน เช่น หลักเกณฑ์และราคา
ค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคมหลัก (Wholesale backhaul) การส่งเสริมการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมท้องถิ่น
(Last mile access/local loop) การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมร่วมกันและสิทธิแห่งชาติ (Infrastructure Sharing
and Right of Ways) เป็นต้น เพื่อผลักดันให้บรรลุผลตามนโยบายและเป้าหมายในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามแผนฉบับนี้
๒) การกํ า หนดมาตรการส่ ง เสริ มสนั บสนุ นให้ ผู้ประกอบกิจ การโทรคมนาคมเกิ ดแรงจู งใจ
ในการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมในพื้นทีช่ นบท พื้นที่ที่มีผลตอบแทนการลงทุนต่ํา พื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ให้บริการ หรือ
มีแต่ไม่ทั่วถึงหรือไม่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยมีการใช้โครงสร้างโทรคมนาคมพื้นฐานร่วมกัน
เพื่อเป็นการลดภาระด้านการลงทุนของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการใช้
บริการภายใต้อัตราค่าบริการที่เหมาะสม
๓) การศึ ก ษาทดลองความเป็ นไปได้ ในการส่ ง เสริ มให้ เกิดผู้ ป ระกอบกิ จ การโทรคมนาคม
ในท้องถิ่น เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทให้สามารถได้รับบริการที่รวดเร็วและสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ และเป็นการสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานภายในพื้นที่
๔) การคัดเลือ กผู้ ให้ บริก ารโทรคมนาคมพื้ นฐานโดยทั่ว ถึงและบริการเพื่ อสัง คมด้วยวิธี การ
ประมูลแข่งขันเป็นหลัก โดยใช้เงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศ น์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
๕) การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคี และพันธกรณีระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
ของประเทศไทย
๖) การส่ง เสริมผลั กดั นให้มีบริ การอิ นเทอร์เน็ตไร้ สายความเร็ว สูง (Broadband Wireless
Access) และกําหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตต้องดําเนินการสร้างโครงข่า ย
โทรคมนาคมเพื่อการให้บริการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการดําเนินงานตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมฉบับนี้
๖. ความสัมพันธ์กับรัฐบาล
ในการดําเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมฉบับนี้
ต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา

๕
๗. แนวทางการปฏิบัติและการประเมินผล
เพื่อให้การดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคม และสามารถติดตามประเมินผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติและ
การประเมินผลไว้ ดังนี้
๗.๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) จะนําแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่อสังคมไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงาน กสทช. ที่สอดคล้องกับแผนฉบับนี้ และ
จัดสรรทรัพยากรที่จําเป็นสํา หรับการดําเนินงานอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๗.๒ กสทช. โดย กทค. จะติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการจัดให้มบี ริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่ ว ถึ ง และบริ การเพื่ อสั ง คม และจะพิ จ ารณาทบทวนและปรั บ ปรุ งทุ กๆ ๒ ปี ให้มี ค วามทั นสมั ย
เหมาะสมกั บสภาพแวดล้อมด้ านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกั บนโยบายที่
คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา

๖

ภาคผนวก ก
กรอบแนวทางการกําหนดพื้นที่ในการดําเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
(๓) พืน้ ทีท่ ี่ไม่มศี กั ยภาพเชิงพาณิชย์และไม่มบี ริการ
(Commercially Unprofitable Unserved Zone)

จน

(๒) พื้นทีท่ มี่ ีศักยภาพเชิงพาณิช ย์แต่ยังขาดแคลนบริการ
(Commercial Profitable Underserved Zone)

ช่องว่างทาง
การตลาด
Marget Gap

(๑) พืน้ ทีท่ มี่ บี ริการ
(Served Zone)

ฐานะ

ช่องว่างในการ
เข้าถึงทีแ่ ท้จริง
Access Gap zone

USO AREA

(Commercial zone)

รวย

เมือง

สภาพภูม ิประเทศ

ชนบท

๑. กรอบแนวทางการจั ดกลุ่ ม พื้ นที่ ใ นการจั ดให้ มีบ ริ การโทรคมนาคมพื้ น ฐานโดยทั่ ว ถึ ง และบริ การ
เพื่อสังคม โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย
(๑) “พื้นที่ท่มี ีบริการ” หมายความว่า พื้นที่ที่มีบริการโทรคมนาคม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่ดังกล่าวสามารถได้รับบริการภายใต้สภาพตลาดการแข่งขันเสรี ทั้งในเชิงจํานวนผู้ให้บริการ คุณภาพ และ
ราคา
(๒) “พื้นที่ ที่มีศักยภาพเชิงพาณิช ย์แ ต่ ยังขาดแคลนบริ การ” หมายความว่า พื้นที่ที่การให้บ ริการ
โทรคมนาคมยังมีไม่ทั่วถึง แต่คาดว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะมีศักยภาพและโอกาสในเชิงพาณิชย์ที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่
พื้นที่ที่มีบริการได้ โดยการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการแข่งขันและมีมาตรการกํากับดูแลที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ในพื้นที่มาใช้อย่างเหมาะสม
(๓) “พื้ น ที่ ที่ ไ ม่ มี ศั ก ยภาพเชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละไม่ มี บ ริ ก าร” หมายความว่ า พื้ น ที่ ที่ ก ารให้ บ ริ ก าร
โทรคมนาคมพื้นฐานยังมีไม่ทั่วถึง และคาดว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีศักยภาพและโอกาสในการจะพัฒนาให้เป็น
พื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีบริการได้ ภายใต้สภาพตลาดและปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน

๗
๒. กรอบแนวทางการจัดแบ่งพื้นที่ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่ว ถึงและบริการเพื่อ
สังคม ตามประเภทของการให้บริการเป็น ๒ กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย
(๑) แนวทางการจัดแบ่งพื้นที่สาํ หรับการให้บริการประเภทเสียง

(๒) แนวทางการจัดแบ่งพื้นที่สาํ หรับการให้บริการประเภทข้อมูล

๘
ภาคผนวก ข
กรอบระยะเวลาในการดําเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพื่อสังคม (USO) (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๑. การจัดให้มบี ริการ USO
(บริการประเภทเสียงและข้อมูล โดยการประมูล)
๑.๑ จ้างที่ปรึกษาและสํารวจฐานข้อมูลในจังหวัดนําร่อง
๑.๒ ประมูลงาน USO ในจังหวัด นําร่อง ๒ จังหวัด
๑.๓ สํารวจข้อมูลทั่วประเทศ
๑.๔ ประมูลงาน USO ทั่วประเทศ
๑.๔.๑ ระยะที่ ๑
๑.๔.๒ ระยะที่ ๒
๑.๔.๓ ระยะที่ ๓
๑.๔.๔ ระยะที่ ๔
๒. การจัด ให้มีบ ริก ารโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคมอื่นๆ
๒.๑ จัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมเฉพาะ
ทางสําหรับคนพิการ จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ แสนคน สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เช่นคนปกติทั่วไป
๒.๒ ส่งเสริ มและพั ฒนาเนื้ อหาข้ อมู ลทางอิ นเทอร์ เน็ ตที่
เป็ น ประโยชน์ ร องรั บ การให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชน โดย
เฉพาะที่ ส อดคล้อ งกั บ วิ ถีชี วิต ประจํ าวั น ของประชาชนใน
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
๒.๓ ส่งเสริมสนับ สนุนให้เกิดการเพิ่มทัก ษะความรู้อัน
เป็ น ประโยชน์ ให้ แ ก่ป ระชาชน โดยเฉพาะผู้ มี รายได้ น้ อ ย
คนพิ การ เด็ก คนชรา และผู้ด้อ ยโอกาสในสังคม จํานวน
ไม่น้อยกว่า ๕ แสนคน
๒ .๔ ดํ า เนิ น การ ศึ ก ษ าแล ะวิ เ ค ราะห์ แ นวท าง
ดํ า เนิ น การจั ด ให้ มี บ ริ ก ารเลขหมายโท รศั พ ท์ ฉุ ก เฉิ น
โดยรวมเป็ น ส่ว นหนึ่งของการจัด ให้มี บ ริก ารโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ซึ่งมีกรอบระยะเวลา
ดําเนินการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี และจัด ให้มีบ ริการ
ดังกล่าวภายในระยะเวลาดําเนินการของแผนฉบับนี้
๒.๕ สนับสนุนการศึกษา วิจัย และทดลองดําเนินงาน
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ การพัฒนา
กิจการโทรคมนาคม อันเป็นประโยชน์ต่อ การพัฒนาบริก าร
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

กรอบ
ระยะเวลา

๕.๐๐
๕๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๘,๓๙๕.๕๐

๙ เดือน
๑ ปี
๑ ปี
๔ ปี

๑,๔๗๒.๘๐

๕ ปี

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๙
ภาคผนวก ค
กรอบประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
เป้าหมาย

๑
๒
๓
๔

ประมาณการค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)
ประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของทั้งประเทศสามารถเข้าถึงบริการโทรศัพท์ส่วนบุคคล
๑,๓๓๒.๑๐
จัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะจํานวน ๑ - ๒ เลขหมายต่อหมู่บ้านในพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพ
๕๕๕.๙๐
เชิงพาณิชย์และไม่มีบริการ
ประชากรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของทั้งประเทศสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงไม่น้อยกว่า ๒ Mbps
จัดให้มีศู น ย์บริการอินเทอร์เน็ตชุ มชน อินเทอร์ เน็ตในสถานศึก ษา และอินเทอร์เน็ตใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล เป็นต้น โดยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่น้อ ยกว่า ๒
Mbps ในพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และไม่มีบริการ

๕

จั ด ให้ มี บริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต ความเร็ วสู ง แก่ ค รั ว เรื อ นในพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพเชิ ง พาณิช ย์
แต่ยังขาดแคลนบริการ จํานวนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ครัวเรือน

๖

จั ด ให้ มี ศู น ย์ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต โดยมี ค วามเร็ ว อิ น เทอร์ เ น็ ต ไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ Mbps
เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทางสังคมโดยเฉพาะ ได้แก่ ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เด็ก
คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จํานวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ แห่งทั่วประเทศ
การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมอื่นๆ

๑๖,๗๕๗.๕๐

๓๕๐.๐๐

๑,๔๗๒.๘๐

๗

จัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมเฉพาะทางสําหรับคนพิการ จํานวนไม่น้อ ยกว่า
๑ แสนคน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เช่นคนปกติทั่วไป
๘ ส่ งเสริ มและพั ฒนาเนื้ อหาข้ อมู ลทางอิ น เทอร์ เน็ ตที่ เป็ น ประโยชน์ ร องรั บ การให้ บ ริ ก าร
แก่ประชาชน โดยเฉพาะที่สอดคล้องกับวิถชี ีวิตประจําวันของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศ
๙ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะความรู้ อั น เป็ น ประโยชน์ ให้ แ ก่ ป ระชาชน
โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จํานวนไม่น้อ ย
กว่า ๕ แสนคน
๑๐ ดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางดําเนินการจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉิน
โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ
สังคม ซึ่งมีกรอบระยะเวลาดําเนินการศึกษาให้แ ล้วเสร็จภายใน ๑ ปี และจัดให้มีบริการ
ดังกล่าวภายในระยะเวลาดําเนินการของแผนฉบับนี้
๑๑ สนั บสนุ น การศึ ก ษา วิ จัย และทดลองดํ าเนิ น งานโครงการต่า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งและเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒนากิ จ การโทรคมนาคม อั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒนาบริ ก าร
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
ประมาณการค่าใช้จ่ายรวม

๒๐,๔๖๘.๓๐

