ที นม ๐๐๑๙/ว 8401

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาดไทย นม ๓๐๐๐๐
21 พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรอง การดําเนินงานโครงการเช่าวงจรสือสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ๔ ระดับ) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
เรยน นายอําเภอทุกอําเภอ
สิงทีส่งมาด้วย

๑. หมายเลขวงจรการให้บรการอินเทอร์เน็ต (CID)

๒. ใบทดสอบความเร็วสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

ด้ ว ย กรมการพัฒ นาชุ ม ชน แจ้ง ว่ า ได้ ดํ า เนิ น โครงการเช่า วงจรสื อสั ญ ญาณอิน เทอร์เ น็ ต

ความเร็วสูง ๔ ระดับ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 โดยเช่าวงจรสื อสัญญาณความเร็วสู ง แบบ MPLS ให้กับ
สํา นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวัด ทุก จัง หวั ด และให้ บ ร การวงจรสื อสั ญ ญาณอิ น เทอร์เ น็ ต ความเร็ว สู ง

ผ่ า นเส้ น สายใยแก้ ว นํ า แสง (Fiber Optic) ให้ กั บ สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอทุ ก อํ า เภอ โดยมี บ ร ษั ท
ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน ไฮเวย์ จํากัด เปนคู่สัญญา
ทังนี เพือให้การดําเนินงานโครงการฯ เปนไปด้วยความเรยบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์

บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนมีความเข้าใจแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ จังหวัดนครราชสีมาจึงขอให้อําเภอ
มอบหมายพัฒนาการอําเภอ แจ้งเจ้าหน้าทีผู้รบ
ั ผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทราบ
และดําเนินการดังนี

๑. กรมการพัฒนาชุมชน ให้บรการวงจรสือสัญญาณความเร็วสูง แบบ MPLS ขนาดไม่น้อย

กว่า 30 MPLS ให้กับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และให้บรการวงจรสือสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ผ่านเส้ นสายใยแก้วนําแสง (Fiber Optic) ขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า 85/65 Mbps (ค่า Download 85 Mbps
และค่า Upload 65 Mbps) ให้กับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทุกอําเภอ

๒. ดําเนินการตรวจสอบความเร็ววงจรสือสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านเส้นสายใยแก้วนําแสง

(Fiber Optic) ซึงความเร็วทีได้ต้องไม่น้อยกว่า 85/65 Mbps โดยสามารถทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตได้

ทางเว็ บ ไซต์ http://www.speedtest.net หร อ http://speedtest.adslthailand.com และรายงานผล

ตามแบบฟอร์ม สิงทีส่งมาด้วย ๒. ให้จงั หวัดนครราชสีมาทราบ ภายในวันที 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ cddkorat3@gmail.com

๓. ให้บรการแพลตฟอร์มประชุมทางไกล (Cisco WebEx Meeting) ซึงมีลิขสิทธิการใช้งาน

ในการเปดห้องประชุมพร้อมกันได้อย่างน้อย ๙ ห้อง รองรับผู้เข้าร่วมประชุมจํานวนไม่น้อยกว่า 900 Users
รวมถึงเชือมต่ อเข้ากับระบบประชุมทางไกลแบบหลายจุด (MCU) รุน
่ Meeting 1000 ทีกรมการพัฒนาชุมชน
ใช้ง านในปจจุบัน และสามารถรองรับ การประชุม ระหว่า งสํา นั ก งานพัฒ นาชุม ชนจัง หวัด และสํา นัก งาน
พัฒนาชุมชนอําเภอผ่านระบบเครอข่ายได้

๔. หากวงจรสื อสัญ ญาณความเร็ว สูง ของหน่ว ยงาน เกิด เหตุข ัด ข้อ งหร อใช้ง านไม่ไ ด้

สามารถติดต่อประสานงานได้ที นายธีระชัย อุทัยศร เจ้าหน้าทีบรษัทฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๗๐๘ ๗๗๙๓
เพือดําเนินการตรวจสอบและให้คําแนะนํา รวมทังแก้ไขปญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต

/๕. กรณีอุปกรณ์...

-t9-

flq:Jn:aifirflurnsorjuFio#rgeyrrurrrur5rq.uioria.r nsolrisrrur:ahilpinrruiln6
u?rireia'eueyrovo'otrqrJa:aiuotnrififiqcun'n^rar:l:aTr?truI6'
q@
q
q
q

ruarlriaru'r:adoruuusururilulfitri.lruld

q

Tornrjrstrulil6'ot rfiueir1riorBlor rttaiu tuavrrn6'osnr:rnfioutirul{45
6io#rgryrrurrrrur5lqs uavq:Jn:aidufru':riatfi'lrvuutF60drlprotfi':tnoitrotrdlstruuolfi'$ds

Irjsirn,jrrosrduuryo

ulyru

nm nr:vleturg qqururi ourir

rf,

unr:rt n af.l

rtld nrnfirias.l#urfiurfi'rnr:rirrf,uvru Tpr:sar:tdrrto:fio#qryrru6urnoirrin
nrrrur5rat c :s6'u ilrt:J:srurru

?r.Fi.

tscbb arilr:a6osiorJ:vsrut'tuloifrursarrflrgBrr Uarra

rtrttatTr:ri'r,lvi cl6 d*6o
riniyar:ri'mrurfrurlf'ru't6uat:
qu
rursnlTmvi'l^tyi
rirfitnrnarl-emuurudrureunr:
qosa
rnBa

oei ctsc6( 6,rGd6,,

uluarfinri 6uufir rinimar:yrTerurqrulurlfrlGnr:

rurumrTr:eYvlvi oc

mls6(b LLnYu'luRflIJaTr

rdrm1#elutiffl5filJtYlcftlfionr:fiemqmru

rir#nsT urfmrurruru6'ttli'aupr::rufirr

bGLqG GGob

-J{,

0.i [5uu:J'l t]{ a LUSo ]l a1

561J1 o 1

tlJrnl

5

1A

rrffq{n'l'liluu6lo

fimolalfnri t.rilc)
[?ltl
*'t
{dT :runr:ft u{orrrm:ta

r{nnnnrt

S"s

n{n rlfi fFrt1fl

n1:
fi

rir rin.rrurfrer ur ru
q
n

rudtr

i'o u n ::r r

fi

ur

rmonr:vlieiuluilrlu
eiu.rruarrau
qq

Tvr:.flvr:gT: o GGI9G ls6(6(q, o GGteG erlbgo
.i,

e

q

r -i-e

nIila'! qrurluutlu'$ag1{lr{9il
rfi5lrgfroI1ufl
da ur dn:Jitryruas rn:r gff ou orfiul

q@

a-A

tfiqri'nfi

CtwWWMt
n:unr:v[ntrrrqxur firv?I:?{rilnralnu

firr1urafl?{qr#qqrru6urrafrfinnrur5rarnirutduarstuurimirua{ (Fiber Optic) FTTx
c
i
a
aq
I
4
€U1 ar6u rm of rfi n ntlu tfr gl c :sdu fl lutJ:silr 6u ?1.f, . ucbb
In:cnr: tdrt{etea #EU
fegegrrald b/Ecbb ac{ud me qa1nil EGbb
flil'lumil?rlQ5

location

No.

CID No.

233

flfio.lJ',llJ?1vraflo

flila.u45t11rflil'l

442Oj0728

tJ4

fl?to.taail?{5vtflu56l

avrq.unttrflfrilr

4422jO131

23s

fl?{o.?1?u*fl4.i

fiTra.ua5t1rrdlj1

4422jO132

236

xwa.drnw

#fte.ttfr??1trfr}fr

4422jO133

237

a?{a.t}lo{iln5:'lufl:J1

fiila.uo5f'rflfl1r1

4425jO573

238

ar^ro.Tuug.l

fl1^l4.ltoT:1UfllJ1

4425iO599

239

fl?{o.il5ea1Yra{

guo.uotttuf;:l

4425iO6s4

240

aua.TuulzEJ

afle.un::rflfiilr

442sj1655

241

aila.IJ'luflvLtflttf i

flila.uFn5'rufll.l1

4425iO656

242

auo.ilragas

auq.uo::rrfrrr

443tiO2O7

243

A'V'I0.fl.1 tUlJ

444T1OO95

244

flv'r0.fiR?

larao.uo::rrfiur
arriq.ua::rilfiilr

245

flila.nluiluvrfl

fivia.un:51ufl:J1

4441iOO99

246

fv{o.tYtl^t'lTn1*

fl?{a.ila551flfl3J1

444\i}fiO

247

d,?^laflfta'r#u

fll,,rQ,UO.1t1Ufltl']

4L/lLiOO6A

248

ffv{o.?{1l1Luu?

Iar^ro.ua::rufiru'r

249

ffila.u1urfiaalr

ayro.upr::rufir't

4446j4O57

250

flil0:uiluo{

flila.ilFr5T1IJfl1.r',l

4446jOOsB

11r

dilfl.df,fiTTu

fr?[E.IJFITflI'ffffi

4446jAO59

252

aNa.rirtxqj

flfla.uFlt5'tufi:J'l

4446iOO60

253

ana.u#raurruur.:

254

d},lO.Fl.1

,qq

flv{o.do'l

256

lavro.uor::rrfilr

444\0496

4444iO093

4446jOO61

4446iOO62

lalro.ua::ruf,ur
aile.uprt:'rufiut

4446i4464

fll^to.!?a1u

flila.ila551flfiil',r

4446i4O65

257

fl?{A.Bl0.1U'l{

fry{a.ilFl5:1rJfi}J'l

444T jOO47

258

flv{a.uJ.l1^r?{

ailq.ua5i1flfiil1

444T|OOAB

259

ffvia.il1l1u

aila.u6r:51Ufl)J'l

4447jOO49

260

ailo.a1rv$Ju?JU

dv{a.uFlt5'rufl}t1

4447|OA1A

261

ar,raJroriEJ

frflQ.UA5:'tIJff}J'l

4449iOO60

262

awa.l4ue{qry.u1t}

arlr4.u.o5:1xlflu'I

4a,4qiac,6j.

263

fll^to.Fltu5

flila.uFl551IJflu1

4449iOO62

264

AilO.tA{fl'].1

flv{a.uFlt51Ufl3J',l

4449iO?63

Page 1 of

1

ulH

as

u51*yl

\

d

a

r

d

:

g

6'udTin mufroturpt

tuiir

m

o dru ?u

gz

g

r{o:

In:$rrniT fio:?iafrrururru6urvrairfirrnmutErer + :g6'u ij.ruil:surru lt.e. zsoo
f,'rururuasfi

zzsoo a.r{ufi gt Earnu zsos

ddAU

:lsasmuodo1uilnsn.t
?llJ?8.11U
Yl9l{

9

6sq n rttriuBnr:ua

sn

r:fi

o

fr.t
d

lU1qA?13r$',]

14U1gm1?.lO:

Speed

CID No.

rJ:cmilnr:t#Gnrt

High speed lnternet (FTTx)

@
:rs

as

85 Mbps/65 Mbps

160onr:fi q6t6u 1 (flrfi)

tl
tl
tr
tl

lfrriT

I

o q

fl:{[?r?{'r logoo
tmon{n:
It

Notda frruturflBu rva irfi n

ag

r

499 aln15 rueyoaunr ouudruvr.rtvrm 6 u$?{a1fl s'l'l

tr.rvroaounmuuEr#rururnriuuvrairfinnarurEr6.rr.irurfruarshufi?d'lua.l (riber optict

:rs

&

rjtumn
auv{a:HttJ ta[1u o1flo
I

nrwrnafir ?u1fln?1ilr€rldfrqi: ...........Mbpy...........Mbps

arurrnl{mutdd
lri aru r: nl{truldzn

r:

ui'tt

v

vA

ro'Tr4u1ilfl ril

v

fl

"r5vrBru1{8Jgu
q

(....

..........,)

alultlj{.
............ J.......... J..........

f{4

rua:tvr:6vM,

ufi rfl rurnrn

r:l{.rrufi

raur

s

ra$ 082-208-zzo: (rfi

n

{)

