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ขอกําหนดและเงื่อนไขภายหลังไดรับการจัดตั้งศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคม
หนว ยงานที่ได รับคัดเลือกเป นพื้นที่เ ปาหมายเพื่อจัดตั้ งศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคมจะตอง
ดําเนินการตามขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดดังตอไปนี้
1. หนวยงานรับผิดชอบดูแลศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคม
หนวยงานที่ไดรับคัดเลือกจัดตั้งศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคม ใหมีหนาที่รับผิดชอบดูแลศูนย
อินเทอรเน็ตเพื่อสังคม (USONET) ในดานตางๆ เชน จัดหางบประมาณคาใชจาย จัดหาและพัฒนาบุคลากร
ดูแลศูนยอินเทอรเน็ต วางแผนและบริหารจัดการศูนยอินเทอรเน็ต และจัดกิจกรรมตางๆ อันเปนประโยชน
ตอกลุมเปาหมายทางสังคมที่เขาใชบริการ เปนตน โดยสามารถขอความรวมมือในดานตางๆ จากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน หรือสํานักงาน กสทช. เพื่อใหสามารถดําเนินการตามภารกิจของศูนย
อินเทอรเน็ตเพื่อสังคมไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด และใหเรียกหนวยงานที่ไดรับคัดเลือกนี้วา “หนวยงาน
รับผิดชอบดูแลศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคม”
2.ทรัพยากรของศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคม
สํานักงาน กสทช. จะดําเนินการจัดตั้งศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคมใหแกหนวยงานรับผิดชอบ
ดู แ ลศู น ย อิ น เทอร เ น็ ต ฯ ในจุ ด พื้ น ที่ เ ป า หมายที่ ไ ด รั บ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก โดยทรั พ ยากรของศู น ย
อินเทอรเน็ตเพื่อสังคมที่จัดสรรใหนั้น ประกอบดวยรายการตางๆ ดังตอไปนี้
-

เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล พรอมระบบปฏิบัติการ
ระบบอุปกรณเครือขายพรอม อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
อุปกรณตอพวงที่จําเปน เชน เครื่องพิมพแบบเลเซอร ประเภท All-in-one, Projector
จานรับสัญญาณดาวเทียมหรือเทคโนโลยีอื่นที่จาํ เปน (กรณีพื้นที่ไมมีขายสายพาดผาน)
เครื่องปรับอากาศ
ชุดโตะ เกาอี้พรอมใชงาน
คาใชจายในการปรับปรุงและตกแตงสถานที่พรอมเดินวงจรไฟฟา (เริ่มแรก)

ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. มีแนวทางในการพิจารณากําหนดจํานวนรายการอุปกรณดังกลาว
ขางตน ภายในศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคมแตละแหง ตามสภาพความขาดแคลน และความจําเปนในการ
ใหบริการกลุมเปาหมายทางสังคม เพื่อใหการดําเนินการจัดใหมีบริการศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคม ในระยะ
เริ่มแรก กระจายสูกลุมเปาหมายทางสังคมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอยางทั่วถึง
3. การใชประโยชนจากศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคม
3.1
หนว ยงานรั บ ผิด ชอบดู แ ลศู นย อิน เทอร เ น็ ต เพื่ อ สัง คม จะต อ งเป ดใหบ ริก ารแก
กลุมเปาหมายทางสังคม ใหสามารถเขาใชประโยชนจากศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคมนี้ไดตามอัธยาศัย
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3.2 ระเบียบและขอกําหนดการเขาใชบริการนั้น ใหหนวยงานรับผิดชอบดูแลศูนยอินเทอรเน็ต
เพื่อสังคมเปนผูกําหนด เชน วันทําการของศูนยฯ, ระยะเวลาเปดใหบริการในแตละวัน, ขอปฏิบัติในการเขา
ใชบริการ หรืออัตราคาธรรมเนียมเขาใชบริการ เปนตน และตองมีการแจงหรือติดประกาศใหผูเขาใชบริการ
รับทราบระเบียบและขอกําหนดการเขาใชบริการนั้นๆ
3.3 หนวยงานรั บ ผิ ดชอบดูแลศู นยอินเทอร เน็ต เพื่อสังคม สามารถใช ท รัพยากรของศูนย
อินเทอรเน็ตเพื่อสังคม จัดกิจกรรมตางๆ อันเปนประโยชนตอกลุมเปาหมายทางสังคม เชน จัดกิจกรรมการ
ฝกอบรม หรือจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต หรือใชเปนแหลงถายทอด
ความรูทั้งในดานตางๆ อาทิเชน การศึกษา การฝกอบรม การประกอบอาชีพ การสงเสริมสุขภาพ การสืบสาน
และเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่น เปนตน
4. การบริหารจัดการศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคม
4.1 หนวยงานรับผิดชอบดูแลศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคม จะตองมีบุคลากรทําหนาที่ดูแลศูนย
อิ น เทอร เ น็ ต เพื่ อ สั งคม เพื่ อ ทํ า หน า ที่ สง เสริ ม การเข า ถึ ง และใชป ระโยชน ข องกลุ มเป า หมายทางสั ง คม
ใหคําแนะนําการใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตแกผูเขาใชบริการได ตลอดจนรับผิดชอบดูแลทรัพยากร
ของศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคมใหอยูในสภาพพรอมใชงาน หากมีการชํารุดหรือเสียหายตองแจงบริษัท
รับประกันใหดําเนินการแกไขและซอมแซมโดยเรงดวน
4.2 หนวยงานรับผิดชอบดูแลศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคม จะตองกําหนดแผนการบริหารจัดการ
ศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคมเพื่อใหเกิดความยั่งยืนและความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของแตละทองถิ่น
และกลุมเปาหมายทางสังคมที่มาใชบริการ และกําหนดแผนการจัดกิจกรรมตางๆ อันเปนประโยชนตอ
กลุมเปาหมายทางสังคม โดยใหสอดคลองกับการจัดทํางบประมาณประจําปของหนวยงานตนเอง เพื่อสราง
ความยั่งยืนของศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคม
4.3 หน ว ยงานรับ ผิดชอบดูแ ลศูนยอินเทอรเ น็ ตเพื่อสังคม จะตองมีแนวทางประสานความ
รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ โดยเฉพาะหนวยงานในระดับทองถิ่น หรือดําเนินกิจกรรมตางๆ
เพื่อกระตุนใหกลุมเปาหมายทางสังคม ไดแก เด็ก/เยาวชน คนพิการ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และผูมีรายไดนอย
ตระหนักถึงความสําคัญของการใชประโยชนจากศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคมในการเขาถึงขอมูลขาวสารอัน
เปนประโยชนตอการดํารงชีวิต โดยประชาสัมพันธศูนยอินเทอรเน็ตใหเปนที่รูจัก และสงเสริมทักษะความรู
และการใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
4.4 ความเพี ย งพอของงบประมาณและการบริ ห ารจั ด การศู น ย อิ น เทอร เ น็ ต เพื่ อ สั ง คม
ใหเกิดความยั่งยืน
4.4.1 กรณี หนวยงานรับผิดชอบดูแลศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคม มีงบประมาณสําหรับ
บริหารจัดการศูนยอินเทอรเน็ตเพียงพอ เชน คาไฟฟา คาซอมบํารุง คาหมึกพิมพ และคาใชจายอื่นๆที่
จําเปน และสามารถใหบริการแกกลุมเปาหมายทางสังคมในความรับผิดชอบ หรือในพื้นที่รับผิดชอบของ
ตนเองได ควรมีการจัดทําแผนงบประมาณประจําปปฏิทินตามภารกิจของหนวยงานเพื่อรองรับคาใชจายใน
การบริหารจัดการศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคม
‐2‐

เอกสารชุดที่ 3: ขอกําหนดและเงื่อนไขภายหลังไดรับการจัดตั้งศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคม

4.4.2 กรณี หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลศู น ย อิ น เทอร เ น็ ต เพื่ อ สั ง คม ไม มี ง บประมาณ
สนับสนุนในการใหบริการแกกลุมเปาหมายทางสังคม หรือมีงบประมาณสนับสนุนแตไมเพียงพอ สําหรับการ
บริหารจัดการศูนยอินเทอรเน็ต สามารถเก็บคาเขาใชบริการไดตามความเหมาะสม ในอัตราที่ไมกอใหเกิด
ความเดื อ ดร อ นต อ ผู เ ข า ใช บ ริ ก าร หรื อ ดํ า เนิ น การให บ ริ ก ารในรู ป แบบต า งๆ อั น เกิ ด รายได แ ก ศู น ย
อินเทอรเน็ตเพื่อสังคม เชน รับพิมพงาน รับจางทําสื่อสิ่งพิมพ รับจางจัดประชุมและจัดฝกอบรม จะตองมี
หนังสือชี้แจงแผนการดําเนินกิจกรรมเหลานี้ใหสํานักงาน กสทช. รับทราบกอนลวงหนา ทั้งนี้ หากมีขอ
รองเรียนใดๆ เกิดขึ้น และมีผลกระทบเสียหายตอชื่อเสียงของสํานักงาน กสทช. หนวยงานรับผิดชอบดูแล
ศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคมจะตองแสดงความรับผิดชอบตามที่สาํ นักงาน กสทช.เห็นสมควร
4.5 หนวยงานรับผิดชอบดูแลศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคม จะตองดําเนินการจัดทําบัญชีประเภท
ตางๆ ดังนี้
4.5.1 บัญชีสถิติรายเดือนการเขาใชบริการของกลุมเปาหมายทางสังคม
4.5.2 กรณี หนวยงานรับผิดชอบดูแลศูนยอินเทอรเน็ตฯ ไดดําเนินการจัดเก็บคาเขาใช
บริการหรือจัดหารายไดเขาศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคม จะตองจัดทําบัญชีแสดง
รายได – รายจาย ของศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคมทุกๆ เดือนไวเปนหลักฐาน
จะตองจัดทํารายงานผลการ
4.6 หนวยงานรับผิดชอบดูแลศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคม
ดําเนินการของศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคมขึ้นทุก 3 เดือน หรือทุกไตรมาส และจัดทําสรุปรายงานประจําป
เสนอตอสํานักงาน กสทช. เพื่อประโยชนในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อ
สั ง คม และใช เ ป น ข อ มู ล อ า งอิ ง ในการให ข อ เสนอแนะอั น เป น ประโยชน ต อ การดํ า เนิ น งานของศู น ย
อินเทอรเน็ตเพื่อสังคมตอไป
5. การใชงาน / การดูแล / บํารุงรักษาทรัพยสินของศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคม
เมื่อหนวยงานรับผิดชอบดูแลศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคม ไดรับมอบกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของ
ศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคมแลว
5.1 กรณีทรัพยสินชํารุด ใชงานไมได หรือเสียหาย โดยที่ทรัพยสินนั้นอยูในระยะเวลาและ
เงื่อนไขการรับประกันของบริษัทผูจัดจําหนาย หนวยงานรับผิดชอบดูแลศูนยอินเทอรเน็ตฯ จะตองประสาน
กับบริษัทผูจัดจําหนายเพื่อใหดําเนินการซอมแซมหรือแกไขทรัพยสินใหสามารถกลับมาใชงานไดตามปกติ
แตถาไมอยูในระยะเวลาหรือเงื่อนไขการรับประกันดังกลาว ใหหนวยงานรับผิดชอบดูแลศูนยอินเทอรเน็ตฯ
พิจารณาดําเนินการซอมแซมหรือแกไขใหทรัพยสินดังกลาวอยูในสภาพที่กลับมาใชงานไดตามปกติ
5.2 กรณีที่ทรัพยสินของศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคมและบริการโทรคมนาคม (โทรศัพทหรือ
สัญญาณอินเทอรเน็ต) ไมสามารถใชงานไดตามปกติ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือภั ยพิบัติ และ
หนว ยงานรับ ผิดชอบดูแลศูนยอินเทอร เน็ตฯ ไมสามารถแกไขเบื้องตนใหกลับมาใชงานไดเป นปกติได
ใหแจงตอสํานักงาน กสทช. เพื่อพิจารณาดําเนินการตามสมควรแกเหตุตอไป
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เอกสารชุดที่ 3: ขอกําหนดและเงื่อนไขภายหลังไดรับการจัดตั้งศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคม

7. สภาพแวดลอม
หนวยงานรับผิดชอบดูแลศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคม ตองปรับปรุงสภาพแวดลอมภายนอกและ
สภาพแวดลอมภายในศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคม ใหเอื้อประโยชนตอกลุมผูเขาใชบริการที่เปน คนพิการ
และผูสูงอายุใหสามารถเขาใชบริการไดสะดวก
8. การสนับสนุนจากสํานักงาน กสทช.
8.1 สํานักงาน กสทช. จะดําเนินการจัดประชุมและสัมมนาใหแกผูแทนจากหนวยงานรับผิดชอบ
ดูแลศูนยอินเทอรเน็ตและเจาหนาที่ผูดูแลศูนยอินเทอรเน็ต เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท หนาที่
ความรับผิดชอบ และการสรางเครือขายการทํางานรวมกัน
8.2 สงเสริมการฝกอบรมใหแกเจาหนาที่ผูดูแลศูนยอินเทอรเน็ตใหมีความรูและทักษะการใชงาน
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเบื้องตน เพื่อใหมีทักษะความสามารถเพียงพอในการเผยแพรความรูในการ
ใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตใหแกผูใชบริการ ซึ่งเปนกลุมเปาหมายทางสังคมตอไป
8.3 สํานักงาน กสทช. จะติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคม
ตามตัวชี้วัดผลสําเร็จที่กําหนด ภายในระยะเวลาของแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพื่อสังคม พ.ศ.2555-2559 เพื่อกําหนดแนวทางในการสนับสนุนหรือแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆ
ของการจัดใหมีบริการศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคมตอไป
9. การติดตอสํานักงาน กสทช.
กรณีหนวยงานรับผิดชอบดูแลศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคม มีคําถาม ปญหา หรือขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับศูนยอินเทอรเน็ตเพื่อสังคม สามารถติดตอกลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม
สํานักงาน กสทช. ดังนี้
9.1 กรณีติดตอทางจดหมาย
กรุณาสงถึง ผูอํานวยการกลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม
ที่อยู

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.)
กลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม ตึกอํานวยการ ชั้น 6
87 พหลโยธิน 8 (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

9.2 กรณีติดตอทางโทรศัพท
เบอรโทรศัพท 02 271 0151 - 60 ตอ 395 และเบอรโทรสาร 02 271 4227
หรือศูนย Call Center สํานักงาน กสทช. เบอร 1200
9.3 สามารถสืบคนขอมูลผานทางเว็บไซด สํานักงาน กสทช.
www.nbtc.go.th หัวขอบริการ USO
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