คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับอุปกรณ์ และเครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คานา
เอกสารคู่มือการให้บริการการขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารหรื อ เทคโนโลยี สิ่ ง อ านวยความสะดวกเพื่ อ การสื่ อ สารฉบั บ นี้ เป็ น คู่ มื อ ที่ มี เ นื้ อ หาสอดคล้ อ งกั บ
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร
บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารและ
บริการสื่อสาธารณะ สาหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ค าชี้ แ จง แนวปฏิ บั ติ แ ละแบบฟอร์ ม ต่ า งๆ ที่ บ รรจุ ใ นคู่ มื อ นี้ ได้ จั ด ท าขึ้ น จากประสบการณ์
ของผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านคนพิการ โดยคานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
กฎกระทรวงฯ ตลอดจนความคล่องตัว ในการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเป็นสาคัญ
สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่
ได้จัดทาคู่มือการให้บริการการขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารฉบับนี้ให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการให้บริการ
การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการสื่อสาร จะสามารถบรรลุเป้าประสงค์ตามกฎกระทรวงฯ เพื่อให้คนพิการในสังคมไทยได้มีโอกาสใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ที่
จะช่วยในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตต่อไป

(นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์)
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สารบัญ
เรื่อง
คานา
การให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
- ระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่าด้วยการทาสัญญายืม
และการทาสัญญาค้าประกันในการให้ยืมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารแก่คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖
- สัญญายืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ
- สัญญาค้าประกัน
- ระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ว่าด้วยการคืนสิ่งของที่ยืมและการชดใช้ค่าเสียหายจากการให้ยืมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารแก่คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖
- กระบวนการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
- ลาดับขั้นตอนการรับคาขอยืม /ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
สาหรับคนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทน
คาชี้แจงและเอกสารหลักฐาน การขอยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
สาหรับคนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทน
- คาชี้แจง แนวปฏิบัติสาหรับคนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทนในการขอยืม/ขอรับอุปกรณ์และ
เครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
- แบบคาขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ (ทก.๐๑)
- แบบคาขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ (ทก.๐๒)
- แบบคาขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ กรณีขอรับสิทธิเป็นรายกลุ่ม (ทก.๐๓)
- แบบคาขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ กรณีขอรับสิทธิเป็นรายกลุ่ม (ทก.๐๔)
- แบบแจ้งความประสงค์และรับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ (ทก.๐๕)
- แบบคาขอส่งคืนอุปกรณ์และเครื่องมือฯ (ทก.๐๖)
- แบบคาขอส่งซ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ (ทก.๐๖-๑)

หน้า

๑

๓
๗
๑๐

๑๒
๑๓

๑๔
๑๖
๑๘
๒๐
๒๒
๒๔
๒๖
๒๘

คาชี้แจงและเอกสารหลักฐาน การรับคาขอยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ สาหรับหน่วยงาน
- ลาดับขั้นตอนการรับคาขอยืม /ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
๓๐
สาหรับหน่วยงานที่รับคาขอ
- คาชี้แจง แนวปฏิบัติสาหรับหน่วยงานที่รับคาขอยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ
๓๕
ตามกฎกระทรวงฯ
- แบบรายงานการขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ (ทก.๐๗)
๓๘
- แบบรายงานการขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือ ตามกฎกระทรวงฯ (ทก.๐๘)
๓๙
- แบบรายงานผลการให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ (ทก.๑๓)
๔๐
- แบบรายงานผลการให้อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ (ทก.๑๔)
๔๑
- แบบรายงานการส่งคืนอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ (ทก.๑๕)
๔๒
- แบบรายงานการส่งตรวจสภาพอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ (ทก.๑๖)
๔๓
คาชี้แจงและเอกสารหลักฐาน พิจารณาให้คนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทน ได้รับสิทธิในการขอยืม/การขอรับ
อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการ
สื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ สาหรับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะสาหรับคนพิการ
- ลาดับขั้นตอนพิจารณาให้คนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทน ได้รับสิทธิในการขอยืม/การขอรับ
๔๔
อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ สาหรับคณะอนุกรรมการฯ
- คาชี้แจง แนวปฏิบัติสาหรับคณะกรรมการฯ พิจารณาให้คนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทน ได้รับสิทธิ ๔๕
ในการขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
- แบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติการขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ (ทก.๐๙) ๔๗
- แบบสรุปผลการพิจารณายกเลิกการขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ (ทก.๑๐) ๔๘
- แบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติการขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ (ทก.๑๑) ๔๙
- แบบสรุปผลการพิจารณายกเลิกการขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ (ทก.๑๒) ๕๐
- แบบสรุปผลการพิจารณาตรวจสภาพอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ (ทก.๑๗)
๕๑
คาชี้แจงและเอกสารหลักฐาน การรับคาขอยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ สาหรับสานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ลาดับขั้นตอนการดาเนินการให้หรือให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
๕๒
สาหรับสานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- คาชี้แจง แนวปฏิบัติสาหรับสานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการดาเนินการให้หรือให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
- หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอรับ/ขอยืม อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
- หนังสือแจ้งชดใช้ค่าเสียหายจากการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ

๕๓
๕๕
๕๗

ภาคผนวก ก กฎกระทรวง ประกาศ คาสั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
๖๐
ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สาหรับคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๔ (ภาคผนวก ๑)
- คาสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้ง
๖๗
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร
บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อการสื่อสารและบริการสื่อสาธารณะสาหรับคนพิการ และคาสั่งคณะกรรมการส่งเสริม
และคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๕๕ เรื่อง ปรับปรุงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร
บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สาหรับคนพิการ เพิ่มเติม (ภาคผนวก ๒)
- คาสั่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร
๗๓
การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการสื่อสารและบริการสื่อสาธารณะสาหรับคนพิการ ที่ ๑/๒๕๕๕ เรื่อง
แต่งตั้งคณะทางานร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนในการให้หรือให้ยืมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สาหรับคนพิการ (ภาคผนวก ๓)
ภาคผนวก ข ดรรชนีสืบค้น
- ดรรชนีสืบค้น (ภาคผนวก ๔)
ภาคผนวก ค คณะทางานฯ และบรรณาธิการกิจ
- คณะทางานร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้หรือให้ยืมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สาหรับคนพิการ
- คณะบรรณาธิการกิจ (ภาคผนวก ๕)

๗๖

๗๗
๘๓

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๑

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๒

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๓

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๔

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๕

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๖

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๗

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๘

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๙

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๑๐

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๑๑

กระบวนการให้บริการ การขอยืม/ขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ

หมายเหตุ: สป.ทก. ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานที่รับคาขอในเขตกรุงเทพมหานครด้วย
คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๑๒

ลาดับขั้นตอนการรับคาขอยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
สาหรับคนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทน
ลาดับขั้นตอนการรับคาขอยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
สาหรับคนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทน
(๑) ศึกษาการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร
(๒) ลงทะเบียนการใช้อุปกรณ์เครือ่ งมือฯ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
 กรุงเทพมหานคร ณ สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ต่างจังหวัด ณ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือสานักงานสถิติจังหวัด
(๓) ยื่นเอกสารคาขอยืม (ทก.๐๑) / ขอรับ (ทก.๐๒) อุปกรณ์และเครื่องมือฯ
กรณีขอรับสิทธิเป็นรายกลุม่ ให้ยื่นแบบคาขอยืม (ทก.๐๓ ) / ขอรับ (ทก.๐๔) ด้วย
 ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนตุลาคม
 ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนกุมภาพันธ์
 ครั้งที่ ๓ ภายในเดือนมิถุนายน
โดยยื่น ณ หน่วยงานยื่นคาขอ
 กรุงเทพมหานคร ณ สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ต่างจังหวัด ณ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือสานักงาน
(๔) เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติตามคาขอแล้วให้นาผลการพิจารณาอนุมัติ ไปแสดงเพื่อทาสัญญายืมพร้อมทาสัญญาค้าประกัน หรือ
ขอรับฯ ณ หน่วยงานที่ยื่นคาขอภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ
(๕) รับการตรวจสภาพอุปกรณ์และเครื่องมือฯในกรณีที่มีการเรียกตรวจสภาพจากสานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๖) นาอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ที่ขอยืม ส่งคืนและ/หรือต่อสัญญายืมและสัญญาค้าประกัน ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ยืม
(๗) กรณีอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ที่ขอยืมเกิดความเสียหาย ไม่สามารถส่งคืนได้ จะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
(๘) กรณีถูกบอกเลิกสัญญาต้องนาอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ส่งมอบคืน ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญา

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๑๓

คาชี้แจงและเอกสารหลักฐาน การขอยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
สาหรับคนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทน
คาชี้แจง แนวปฏิบัติสาหรับคนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทนในการขอยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
ให้คนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทนดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อการสื่อสาร
๒. ลงทะเบียนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการสื่อสาร ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
 สาหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 สาหรับพื้นที่ต่างจังหวัด
- สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
- สานักงานสถิติจังหวัด
๓. ยื่นเอกสารคาขอยืม (ทก.๐๑) / ขอรับ (ทก.๐๒) อุปกรณ์และเครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
 ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนตุลาคม
 ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนกุมภาพันธ์
 ครั้งที่ ๓ ภายในเดือนมิถุนายน
พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
- สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ
- สาเนาเอกสารรับรองการเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกาหนด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
- กรณีผู้ยื่นคาขอแทน ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่น
คาขอแทน และหนังสือมอบอานาจจากคนพิการหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
คนพิการเนื่องจากเป็นผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการ จานวน ๑ ฉบับ
๔. กรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ให้คนพิการ/
ดาเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ตามที่หน่วยงานรับคาขอแจ้ง
คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๑๔

๕. กรณีขอรับสิทธิเป็นรายกลุ่มให้ยื่น แบบคาขอยืม (ทก.๐๓ ) / ขอรับ (ทก.๐๔) อุปกรณ์และเครื่องมื อ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารหรือเทคโนโลยีสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่ อสาร ตามกฎ
กระทรวงฯ โดยให้แนบแบบคาขอยืม (ทก.๐๑ ) / ขอรับ (ทก.๐๒) ของผู้ยื่นแบบคาขอทุกคน
๖. รอผลการพิจ ารณาจากคณะอนุ กรรมการฯ และเมื่ อคนพิก ารหรื อผู้ ยื่ นค าขอแทน ได้ รับแจ้ง ผลการ
พิจารณาอนุมัติตามคาขอแล้ว ให้นาผลการพิจารณาอนุมัติไปแสดงและกรอกแบบแจ้งความจานงขอรับ ฯ
(ทก.๐๕) เพื่อทาสัญญายืมพร้อมทาสัญญาค้าประกัน หรือขอรับฯ ณ หน่วยงานที่ยื่นคาขอ ภายใน ๑๕
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ
๗. ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการสื่อสารที่ได้รับ และนาอุปกรณ์ดังกล่าวไปตรวจสภาพ ในกรณีที่มีการเรียกตรวจ
สภาพอุปกรณ์จากกระทรวงฯ
๘. ในกรณีที่ขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการสื่อสาร ให้นาอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ส่งคืน (ทก.๐๖) และ/หรือต่อสัญญายืมและสัญญา
ค้าประกัน ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ยืม
๙. กรณีคนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทนไม่อาจคืนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารที่ยืมไป เพราะเหตุอันเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้
ขอยืม ให้ผู้ขอยืมชดใช้ค่าเสียหายตามราคาที่เหมาะสม ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จากผู้ให้ยืม
๑๐. คนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทนอาจถูกบอกเลิกสัญญายืมอุปกรณ์และเครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารก่อนครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญา
ยืมได้ เมื่อ
(๑) คนพิการไม่ได้นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
(๒) คนพิการจะจาหน่าย ปล่อยปละละเลย หรือนาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ซึ่งทาให้ทรัพย์นั้นเสียหายหรือ
อาจจะเสียหายในส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด
(๓) คนพิการจะนาไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นโดยทุจริต
กรณี ไ ด้ รั บ การบอกเลิ ก สั ญ ญา คนพิ ก ารหรื อ ผู้ ยื่ น ค าขอแทนต้ อ งน าอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ส่งมอบคืน
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญา

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๑๕

ทก.๐๑
สาหรับคนพิการ / ผู้ยื่นคาขอแทน

แบบคาขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
เขียนที่ ……………………………………......…………..
..............................………………………......…………
วันที่ ……….. เดือน …......…………… พ.ศ. …...….....
เรื่อง ขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อ
การสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
เรียน ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร
บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร
และบริการสื่อสาธารณะสาหรับคนพิการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารหลักฐาน
 สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาเอกสารรับรองการเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกาหนด
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้ยื่นคาขอแทน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 หนังสือมอบอานาจจากคนพิการหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีส่วน
เกี่ยวข้องกับคนพิการเนื่องจากเป็นผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล
หรือผู้ดูแลคนพิการ (กรณี ผู้ยื่นคาขอแทน)

จานวน...........ฉบับ
จานวน...........ฉบับ
จานวน...........ฉบับ

จานวน...........ฉบับ
จานวน...........ฉบับ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ………………………………………….. คนพิการ  ผู้ยื่นคาขอแทน
ประเภทความพิการ.............................................................................................................................................
บัตรประจาตัวคนพิการ/บัตรประชาชนเลขที่ - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
บ้านเลขที่ ...................... หมูท่ ี่ ........ ซอย/ถนน .................................. ตาบล/แขวง ..............................................
อาเภอ/เขต ........................................ จังหวัด....................................... รหัสไปรษณีย์ ...........................................
สถานศึกษา .................................................................................. โทรศัพท์ .............................................................
ที่อยู่อีเมล์ (e-mail address) ..............................................................................
คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๑๖

มีความประสงค์ขอยืมอุปกรณ์/เครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ เทคโนโลยีสิ่ง
อานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ให้แก่ ........................... (ชื่อ-นามสกุลคนพิการ)................................................
เลขบัตรประจาตัวคนพิการ - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
บ้านเลขที่ ...................... หมู่ที่ ........ ซอย/ถนน .................................. ตาบล/แขวง ...............................................
อาเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ........................................รหัสไปรษณีย์ ...........................................
สถานศึกษา........................................................................................................... โทรศัพท์ ......................................
ที่อยู่อีเมล์ (e-mail address) ....................................................................................................................................
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (โปรดระบุ) ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ในรายการอุปกรณ์ .............................................................. เลขที่อุปกรณ์ ...............................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ เมื่อได้รับอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารแล้ว จะนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกาหนด
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ................................................... (คนพิการ/ผู้ยื่นคาขอแทน)
(...................................................................)

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๑๗

ทก.๐๒
สาหรับคนพิการ / ผู้ยื่นคาขอแทน

แบบคาขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร
ตามกฎกระทรวงฯ
เขียนที่ ……………………………………......…………..
..............................………………………......…………
วันที่ ……….. เดือน …......…………… พ.ศ. …...….....
เรื่อง ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
เรียน ประธานคณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ข่ า วสาร
การสื่ อ สาร บริ ก ารโทรคมนาคม เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เทคโนโลยี สิ่ ง อ านวย
ความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะสาหรับคนพิการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารหลักฐาน
 สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาเอกสารรับรองการเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกาหนด
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอแทน
 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคาขอแทน
 หนังสือมอบอานาจจากคนพิการหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีส่วน
เกี่ยวข้องกับคนพิการเนื่องจากเป็นผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล
หรือผู้ดูแลคนพิการ (กรณี ผู้ยื่นคาขอแทน)

จานวน...........ฉบับ
จานวน...........ฉบับ
จานวน...........ฉบับ

จานวน...........ฉบับ
จานวน...........ฉบับ
จานวน...........ฉบับ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว …………………………………………...  คนพิการ  ผู้ยื่นคาขอแทน
ประเภทความพิการ................................................................................................................................................
บัตรประจาตัวคนพิการ/บัตรประชาชนเลขที่ - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
บ้านเลขที่ ......................หมู่ท.ี่ ....... ซอย/ถนน ..............................ตาบล/แขวง .......................................................
อาเภอ/เขต ..........................................จังหวัด ........................................…รหัสไปรษณีย์.........................................
โทรศัพท์ ................................ ที่อยู่อีเมล์ (e-mail address) ...................................................................................

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๑๘

มีความประสงค์ขอรับอุปกรณ์/เครื่องมือ เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร
ให้แก่ ............................ (ชื่อ-นามสกุลคนพิการ)…………………....…………………....…………………....…………………….
เลขบัตรประจาตัวคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (โปรดระบุ).............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..
ในรายการต่อไปนี้
(๑) ชื่ออุปกรณ์ ......................................................................................... เลขที่อุปกรณ์ ........................................
(๒) ชื่ออุปกรณ์ ......................................................................................... เลขที่อุปกรณ์ ........................................
(๓) ชื่ออุปกรณ์ ......................................................................................... เลขที่อุปกรณ์ ........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ เมื่อได้รับอุปกรณ์ /เครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารหรื อ สิ่ ง อานวยความสะดวกเพื่อ การสื่ อสารแล้ ว จะนาไปใช้ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกาหนด
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ...................................................... (คนพิการ/ผู้ยื่นคาขอแทน)
(........................................................)

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๑๙

ทก.๐๓
สาหรับคนพิการ / ผู้ยื่นคาขอแทน
กรณีขอรับสิทธิเป็นรายกลุม่

แบบคาขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
เขียนที่ ……………………………………......…………..
..............................………………………......…………
เรื่อง

วันที่ ……….. เดือน …......…………… พ.ศ. …...….....
ขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ

เรียน ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร
บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการ
สื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะสาหรับคนพิการ
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว …………………………………………  คนพิการ  ผู้ยื่นคาขอแทน
ประเภทความพิการ............................................................................. บัตรประจาตัวคนพิการ/บัตรประชาชนเลขที่
- ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ........................ หมู่ที่ .....................
ซอย/ถนน .................................. ตาบล/แขวง .................................... อาเภอ/เขต .................................................
จังหวัด ..........................................รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ .....................................................
ที่อยู่อีเมล์ (e-mail address) ....................................................................................................................................
พร้อมด้วยบุคคลที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
๑. นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………......................
เลขบัตรประจาตัวคนพิการ ๒. นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………......................
เลขบัตรประจาตัวคนพิการ ๓. นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………......................
เลขบัตรประจาตัวคนพิการ ๔. นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………......................
เลขบัตรประจาตัวคนพิการ ๕. นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………......................
เลขบัตรประจาตัวคนพิการ ฯลฯ
คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๒๐

มีความประสงค์ขอยืมอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่ง
อานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารเป็นรายกลุ่ม ดังนี้
๑. ชื่ออุปกรณ์ .......................................................................... เลขที่อุปกรณ์ ............................
๒. ชื่ออุปกรณ์ .......................................................................... เลขที่อุปกรณ์ ............................
๓. ชื่ออุปกรณ์ .......................................................................... เลขที่อุปกรณ์ .............................
ฯลฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ(โปรดระบุ) ..................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตามแบบคาขอฯ (ทก.๐๑) ที่ส่งมาพร้อมนี้ จานวน ................... ฉบับ
ข้าพเจ้าและกลุ่มขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ เมื่อได้รับอุปกรณ์ /เครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารแล้ว จะนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกาหนด
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ............................................ (ผู้แทนกลุ่ม)
(........................................................)

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๒๑

ทก.๐๔
สาหรับคนพิการ / ผู้ยื่นคาขอแทน
กรณีขอรับสิทธิเป็นรายกลุม่

แบบคาขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือ
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ

เรื่อง

เขียนที่ ………………………………………………..
..............................…………………………………
วันที่ ……….. เดือน …......…………… พ.ศ. …...…..
ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ

เรียน ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร
บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการ
สื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะสาหรับคนพิการ
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว …………………………………………  คนพิการ  ผู้ยื่นคาขอแทน
ประเภทความพิการ...............................................................................................................................................
บัตรประจาตัวคนพิการ/บัตรประชาชนเลขที่

-

-

-

-

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

บ้านเลขที่ ......................หมู่ที่........ ซอย/ถนน .................................. ตาบล/แขวง ....................................
อาเภอ/เขต ........................................จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์............... .................
โทรศัพท์ ......................................... ที่อยู่อีเมล์ (e-mail address) ....................................................
พร้อมด้วยบุคคลที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
๑. นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………......................
เลขบัตรประจาตัวคนพิการ ๒. นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………......................
เลขบัตรประจาตัวคนพิการ ๓. นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………......................
เลขบัตรประจาตัวคนพิการ ๔. นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………......................
เลขบัตรประจาตัวคนพิการ ๕. นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………......................
เลขบัตรประจาตัวคนพิการ ฯลฯ
คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๒๒

มีความประสงค์ขอยืมอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารเป็นราย
กลุ่ม ดังนี้
๑. ชื่ออุปกรณ์ .......................................................................... เลขที่อุปกรณ์ .............................
๒. ชื่ออุปกรณ์ .......................................................................... เลขที่อุปกรณ์ ..............................
๓. ชื่ออุปกรณ์ .......................................................................... เลขที่อุปกรณ์ ..............................
ฯลฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (โปรดระบุ)..................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
ตามแบบคาขอฯ (ทก ๐๑) ที่ส่งมาพร้อมนี้ จานวน ................... ฉบับ
ข้ า พเจ้ า และกลุ่ ม ขอรั บ รองว่ า ข้ อ ความข้ า งต้ น เป็ น จริ ง ทุ ก ประการ เมื่ อ ได้ รั บ อุ ป กรณ์ /
เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารแล้ว จะนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกาหนด
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ .......................................... (ผู้แทนกลุ่ม)
(........................................................)

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๒๓

ทก.๐๕
สาหรับคนพิการ /
ผู้ยื่นคาขอแทน/ ผู้แทนกลุ่ม

เลขทีร่ ับแบบ ..........................................
วันที่......เดือน...............พ.ศ...........

แบบแจ้งความประสงค์และรับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารตามกฎกระทรวงฯ
เขียนที่ …………………………………………......……..
..............................……………….................………
ส่วนที๑่ ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว …………………………..……………คนพิการ  ผู้ยื่นคาขอแทน
ประเภทความพิการ ............................................................................ บัตรประจาตัวคนพิการ/บัตรประชาชนเลขที่
- ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ......................หมู่ที่........................
ซอย/ถนน ......................................................................... ตาบล/แขวง ...................................................................
อาเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์............................
โทรศัพท์ ............................................. ที่อยู่อีเมล์ (e-mail address) ......................................................................
ได้รับแจ้งผลการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ..... เดือน...............พ.ศ. ............. รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ และเมื่อหน่วยงานที่รับคาขอได้แจ้งให้มารับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ข้าพเจ้ายินดีที่จะมารับตามแจ้ง
ลงชื่อ .......................................... ผู้แจ้งความประสงค์
(........................................................)
คนพิการ/ผู้ยื่นคาขอแทน/ผู้แทนกลุ่ม
ส่วนที่ ๒ ข้าพเจ้าได้รับอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ เทคโนโลยีสิ่ง
อานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร เมื่อวันที่..... เดือน...............พ.ศ. ............. ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่ออุปกรณ์ .............................................................. เลขที่อุปกรณ์ ..............................
(๒) ชื่ออุปกรณ์ .............................................................. เลขที่อุปกรณ์ ..............................
ฯลฯ

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๒๔

ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ได้ รั บ อุ ป กรณ์ /เครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารหรื อ
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ในสภาพที่ดี สามารถนาไปใช้งานได้ครบถ้วนและจะนาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกาหนด
ลงชื่อ ........................................ ผู้รับมอบ
(........................................................)
คนพิการ/ผู้ยื่นคาขอแทน/ผู้แทนกลุ่ม
ลงชื่อ.......................................... ผู้ส่งมอบ
(..................................................)
ตาแหน่ง........................................
ลงชื่อ.......................................... พยาน
(..................................................)
ลงชื่อ.......................................... พยาน
(..................................................)

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๒๕

แบบคาขอส่งคืนอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

ทก.๐๖
สาหรับคนพิการ/
ผู้ยื่นคาขอแทน/ผู้แทนกลุ่ม

เขียนที่ ……………………..........…………..
...........................................................
วันที่ ……….. เดือน ……………พ.ศ. ……..
เรื่อง

ขอส่งคืนอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อการสื่อสาร
เรียน ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร
บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอานวย คว าม สะ ดว กเ พื่ อ กา ร
สื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะสาหรับคนพิการ
ตามที่ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................บัตรประจาตัวคนพิการ/
บัตรประชาชนเลขที่ ได้ขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และได้รับการอนุมัติให้ยืมตาม
สัญญา เลขที่ ............................... ลงวันที่ .............. เดือน .............................. ปี ............... ในรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่ออุปกรณ์ ....................................... เลขที่อุปกรณ์ ................................... จานวน .............
(๒) ชื่ออุปกรณ์ ........................................ เลขที่อุปกรณ์ ................................... จานวน .............
(๓) ชื่ออุปกรณ์ ........................................ เลขที่อุปกรณ์ ................................... จานวน .............
บัดนี้  ครบกาหนดตามสัญญายืมฯ  ไม่มีความจาเป็นต้องใช้  ถูกบอกเลิกสัญญายืมฯ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................................................
จึงขอส่งคืนอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามรายการที่ยืมข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ...................................................(ผู้ส่งคืน)
(..................................................)
ลงชื่อ ...................................................(พยาน)
(..................................................)
ลงชื่อ ...................................................(พยาน)
(..................................................)
คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๒๖

สาหรับเจ้าหน้าที่

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.) .......................................................... ตาแหน่ง .....................................
หน่วยงาน ............................................................................................................................................ ได้รบั อุปกรณ์
และเครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารหรื อ เทคโนโลยี สิ่ ง อ านวยความสะดวกเพื่ อ การสื่ อ สาร
จาก (นาย/นาง/น.ส./อื่นๆ) ....................................................... ตามสัญญาเลขที่ ...................................................
ลงวันที่ ............... เดือน ............................ พ.ศ. .............................. ตามรายการข้างต้นแล้ว เห็นว่า
อุปกรณ์และเครื่องมือฯ อยู่ในสภาพ
 ครบถ้วน

 ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก  สุดวิสัย เช่น  ภัยธรรมชาติ
 โจรกรรม
 อื่นๆ...................................................
 สูญหาย
 อื่นๆ(โปรดระบุ)...........................................................

 ใช้งานได้

 ใช้งานไม่ได้ เพราะ ..................................................... ............................................

 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................................................

ลงชื่อ..........................................
(..................................................)
ผู้รับคืน

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๒๗

แบบคาขอส่งซ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

ทก.๐๖-๑
สาหรับคนพิการ/
ผู้ยื่นคาขอแทน/ผู้แทนกลุ่ม

เขียนที่ ……………………..........…………..
...........................................................
วันที่ ……….. เดือน ……………พ.ศ. ……..
เรื่อง

ขอส่งซ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการสื่อสาร

เรียน ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร
บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอานวย คว าม สะ ดว กเ พื่ อ กา ร
สื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะสาหรับคนพิการ
ตามที่ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..........................................................................บัตรประจาตัว
คนพิการ/บั ตรประชาชนเลขที่ ได้ขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และได้รับการอนุมัติ
ให้ยืมตามสัญญา เลขที่ ............................... ลงวันที่ .............. เดือน ............. ปี ........... ขอส่งซ่อมอุปกรณ์ใน
รายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่ออุปกรณ์ ............................................ เลขที่อุปกรณ์ .............................. จานวน .............
(๒) ชื่ออุปกรณ์ ............................................ เลขที่อุปกรณ์ .............................. จานวน .............
(๓) ชื่ออุปกรณ์ ............................................ เลขที่อุปกรณ์ .............................. จานวน .............
เนื่ องจากอุปกรณ์และเครื่ องมื อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่ งอานวยความ
สะดวกเพื่อการสื่อสารดังกล่าว ไม่สามารถใช้งานได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ...................................................(ผู้ส่ง ซ่อม)
(..................................................)
ลงชื่อ ................................................... พยาน
(..................................................)
ลงชื่อ ................................................... พยาน
(..................................................)
คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๒๘

สาหรับเจ้าหน้าที่ – หน่วยงานรับคาขอ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.) ....................................................... ตาแหน่ง ........................................
หน่วยงาน ............................................................................................................................... ได้รับอุปกรณ์
และเครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารหรื อ เทคโนโลยี สิ่ ง อ านวยความสะดวกเพื่ อ การสื่ อ สาร
จาก (นาย/นาง/น.ส./อื่นๆ) ....................................................... ตามรายการข้างต้นแล้ว เห็นว่า
อุปกรณ์และเครื่องมือฯ อยู่ ในสภาพใช้งานไม่ได้ เพราะ.................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ..........................................
(..................................................)
ผู้รับคืน

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๒๙

ลาดับขั้นตอนการรับคาขอยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
สาหรับหน่วยงานที่รับคาขอ

ลาดับขั้นตอนการรับคาขอยืม /ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
สาหรับหน่วยงานที่รับคาขอ
๑. การเตรียมการ
(๑) ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทนศึกษาการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือฯ

(๒) จัดให้คนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทนลงทะเบียนการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามที่สานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(๓) ออกเอกสารรับลงทะเบียนความต้องการขอฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ ที่คนพิการ/ผู้ยื่นคาขอแทน
ประสงค์จะขอยืม/ขอรับ

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๓๐

ลาดับขั้นตอนการรับคาขอยืม /ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
สาหรับหน่วยงานที่รับคาขอ
๒. การขอยืม/การขอรับ

(๑) รับแบบคาขอยืม (ทก.๐๑) / แบบคาขอรับ (ทก.๐๒) อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ ตาม
กาหนดเวลา ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนตุลาคม
ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนกุมภาพันธ์
ครั้งที่ ๓ ภายในเดือนมิถุนายน

(๒) ตรวจสอบแบบคาขอยืม (ทก.๐๑) / แบบคาขอรับ (ทก.๐๒) และเอกสารหลักฐานของคนพิการ/ผู้ยื่นคาขอ
แทนส่งมา
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องให้ติดต่อคนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทนเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม หาก
คนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้รวบรวมเอกสารและหลักฐาน
ทั้งหมดส่งต่อไปยังคณะอนุกรรมการฯ พร้อมทั้งระบุรายการเอกสารที่ไม่ครบถ้วนด้วย

(๓) จัดส่งแบบคาขอยืม / ขอรับ ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ไปยังคณะอนุกรรมการฯ

(๔) รับผลการอนุมัติตามแบบคาขอยืม (ทก.๐๑) / ขอรับ (ทก.๐๒) จากคณะอนุกรรมการฯ

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๓๑

ลาดับขั้นตอนการรับคาขอยืม /ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
สาหรับหน่วยงานที่รับคาขอ
๓.๑ การรับ/ส่งมอบอุปกรณ์และเครื่องมือฯ (กรณีการขอยืม)
(๑) ให้จัดทาสัญญายืมและสัญญาค้าประกันกับคนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ผลการพิจารณาอนุมัติ

(๒) คนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทนทาสัญญายืมและสัญญาค้าประกัน พร้อมเอกสาร หลักฐาน ตามที่สานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกาหนด

(๓) รอรับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือฯ จากสานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(๔) คนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทน ลงนามในเอกสารรับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือฯ

(๕) จัดทารายงานสรุปผลการส่งมอบอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ไปยังสานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปีละ ๓ ครั้ง

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๓๒

ลาดับขั้นตอนการรับคาขอยืม /ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
สาหรับหน่วยงานที่รับคาขอ
๓.๒ การรับ/ส่งมอบอุปกรณ์และเครื่องมือฯ (กรณีการขอรับ)
(๑) รับแบบแจ้งความประสงค์และรับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการ
สื่อสาร (ทก.๐๕) จากคนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ ่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ

(๒) รอรับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือฯจากสานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(๓) คนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทน ลงนามในเอกสารรับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือฯ

(๔) จัดทารายงานสรุปผลการส่งมอบอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ไปยังสานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ปีละ ๓ ครั้ง

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๓๓

ลาดับขั้นตอนการรับคาขอยืม /ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
สาหรับหน่วยงานที่รับคาขอ
๔. การรับคืนและ/หรือต่อสัญญายืมและสัญญาค้าประกันอุปกรณ์และเครื่องมือฯ

(๑) รับคืนและ/หรือต่อสัญญายืมและสัญญาค้าประกัน อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ยืม

(๒) ในกรณีที่ผู้ขอยืมไม่อาจคืนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการสื่อสารที่ยืมไปเพราะเหตุอันเกิดจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของผู้ขอยืม ให้ผู้ขอยืมชดใช้
ค่าเสียหายตามราคาที่เหมาะสม ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้ยืม

(๓) ในกรณีที่คนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทน ไม่ปฏิบัติตามความในข้อ ๒ ให้หน่วยงานแจ้งเรื่องกลับไปยังสานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดทาหนังสือเรียกค่าเสียหายจากคนพิการ และบันทึก
ประวัติการยืมต่อไป

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๓๔

คาชี้แจงและเอกสารหลักฐาน การรับคาขอยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ สาหรับหน่วยงาน
คาชี้แจง แนวปฏิบัติสาหรับหน่วยงานที่รับคาขอยืม /ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
ให้หน่วยงานที่รับคาขอยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ ดาเนินการดังต่อไปนี้
การเตรียมการ
๑. ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทน ศึกษาการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร
๒. จัดให้คนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทนลงทะเบียนการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกาหนด
๓. ออกเอกสารรับลงทะเบียนความต้องการ/ขอฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ ที่คนพิการหรือผู้ยื่นคาขอ
แทนประสงค์จะขอยืม/ขอรับ
การขอยืม/การขอรับ
๑. รับแบบคาขอยืม (ทก.๐๑) / แบบคาขอรับ (ทก.๐๒) อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ ตามกาหนดเวลา ดังนี้
- ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนตุลาคม
- ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนกุมภาพันธ์
- ครั้งที่ ๓ ภายในเดือนมิถุนายน
๒. ตรวจสอบแบบคาขอยืม (ทก.๐๑) / แบบคาขอรับ (ทก.๐๒) และเอกสารหลักฐานของคนพิการ หรือผู้ยื่น
คาขอแทนส่งมา โดยให้พิจารณาดังนี้
- ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ของแบบคาขอยืม (ทก.๐๑) / แบบคาขอรับ (ทก.๐๒) อุปกรณ์และ
เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร
ตามกฎกระทรวงฯ
- สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ
- สาเนาเอกสารรับรองการเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกาหนด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๓๕

- กรณีผู้ยื่นคาขอแทน ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคาขอ
แทน และหนังสือมอบอานาจจากคนพิการหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคนพิการเนื่องจาก
เป็นผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการ จานวน ๑ ฉบับ
๓. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อคนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทนเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม หาก
คนพิการหรื อผู้ยื่ น คาขอแทนไม่ให้ ความร่ว มมือ ในการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้ รวบรวมเอกสารและ
หลักฐานทั้งหมดส่งต่อไปยังคณะอนุกรรมการฯ พร้อมทั้งระบุรายการเอกสารที่ไม่ครบถ้วนด้วย
๔. จัดส่งแบบรายงานคาขอยืม (ทก.๐๗) /ขอรับ (ทก.๐๘) ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ไปยังคณะอนุกรรมการฯ
ตามกาหนดเวลา ดังนี้
- ครั้งที่ ๑ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนพฤศจิกายน
- ครั้งที่ ๒ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนมีนาคม
- ครั้งที่ ๓ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนกรกฎาคม
๕. รับผลการอนุมัติตามแบบคาขอยืม (ทก.๐๑) /ขอรับ (ทก.๐๒) จากคณะอนุกรรมการฯ
การรับ/ส่งมอบอุปกรณ์และเครื่องมือฯ
กรณีการขอยืม
๑. รับแบบแจ้งความประสงค์ (ทก.๐๕ ในส่วนที่ ๑) และรับมอบ (ทก.๐๕ ในส่วนที่ ๒) อุปกรณ์และเครื่องมือ
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร จากคนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ
๒. ให้จัดทาสัญญายืมและสัญญาค้าประกันกับคนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ
๓. คนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทนทาสัญญายืมและสัญญาค้าประกัน พร้อมเอกสาร หลักฐาน ดังนี้
- บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอแทน ฉบับจริง พร้อมสาเนาบัตร จานวน ๓ ฉบับ
- บัตรประจาตัวคนพิการฉบับจริง พร้อมสาเนาบัตร จานวน ๓ ฉบับ
- บัตรประจาตัวประชาชน / บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉบับจริง ของผู้ค้าประกัน พร้อมสาเนาบัตร
จานวน ๓ ฉบับ
- ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนาของผู้ค้าประกัน จานวน ๓ ฉบับ
- บัตรประจาตัวประชาชน / บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉบับจริง ของคู่สมรสผู้ค้าประกัน (ถ้ามี)
พร้อมสาเนาบัตร จานวน ๓ ฉบับ
- เอกสารแจ้งผลการพิจารณาที่ได้รับ จากสานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๓ ฉบับ
- หนังสือมอบอานาจจากคนพิการ หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคนพิการ เ นื่ อ ง จ า ก เ ป็ น
ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการ ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๓ ฉบับ
คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๓๖

๔. รับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อการสื่อสาร จากสานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.๐๕ ในส่วนที่ ๒)
๕. คนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทน ลงนามในเอกสารรับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือฯ
๖. จั ด ทารายงานสรุ ป ผลการส่ ง มอบอุป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ฯ ไปยั ง ส านั กงานปลั ดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ปีละ ๓ ครั้ง
กรณีการขอรับ
๑. รับแบบแจ้งความประสงค์ (ทก.๐๕ ในส่วนที่ ๑) และรับมอบ (ทก.๐๕ ในส่วนที่ ๒) อุปกรณ์และเครื่องมือ
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร จากคนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ
๒. รับมอบ (ทก.๐๕ ในส่วนที่ ๒) อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารจาก
สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมลงนามในเอกสารรับมอบอุปกรณ์และ
เครื่องมือฯ
๓. จั ด ท ารายงานสรุ ป ผลการส่ ง มอบอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ฯ (ทก.๑๓ และ ทก.๑๔) ไปยั ง ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีละ ๓ ครั้ง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันหลังจากส่ง
มอบอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ให้กับคนพิการ
การรับคืนและ/หรือต่อสัญญายืมและสัญญาค้าประกันอุปกรณ์และเครื่องมือฯ
๑. รับคืน (ทก.๑๕) และ/หรือต่อสัญญายืมและสั ญญาค้าประกัน และตรวจสภาพอุปกรณ์และเครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ภายใน ๑ ปี
นับแต่วันที่ยืม (ทก.๑๖)
๒. ในกรณีที่ผู้ขอยืมไม่อาจคืน อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการสื่อสารที่ยืมไป เพราะเหตุอันเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ขอยืม ให้ผู้ขอ
ยืมชดใช้ค่าเสียหายตามราคาที่เหมาะสม ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้ยืม
๓. ในกรณีที่คนพิการหรื อผู้ยื่ นคาขอแทน ไม่ปฏิบัติตามความในข้อ ๒ ให้ห น่ว ยงาน แจ้งเรื่องกลับไปยัง
สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ อจัดทาหนังสือเรียกค่าเสียหายจากคน
พิการ และบันทึกประวัติการยืม ต่อไป

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๓๗

ทก.๐๗

แบบรายงานการขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
ครั้งที่ ........ ประจาปีงบประมาณ ..................
หน่วยงานที่รับคาขอฯ ......................................................................... จังหวัด ....................................
ชื่อ – สกุล คนพิการ

ที่

ที่อยู่

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประเภทความ
รายการอุปกรณ์/
อายุ
ราคา/หน่วย
พิการ
เครื่องมือฯ ที่ขอยืม

สาหรับหน่วยงาน – ส่ง
คณะอนุกรรมการฯ

การขอใช้สิทธิ

หมายเหตุ

รายบุคคล รายกลุม่

ลงชื่อ……..............………………………………..
(…………...........……………………………)
ตาแหน่ง ..........................................................................หัวหน้าหน่วยงาน
ลงวันที่ .………….../……………………/……………

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๓๘

ทก.๐๘

แบบรายงานการขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
ครั้งที่ ........ ประจาปีงบประมาณ ..................
หน่วยงานที่รับคาขอฯ ......................................................................... จังหวัด ....................................
ชื่อ – สกุล คนพิการ

ที่

ที่อยู่

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประเภทความ
พิการ

อายุ

รายการอุปกรณ์/
เครื่องมือฯ ที่ขอยืม

ราคา/หน่วย

สาหรับหน่วยงาน – ส่ง
คณะอนุกรรมการฯ

การขอใช้สิทธิ

หมายเหตุ

รายบุคคล รายกลุม่

ลงชื่อ……..............………………………………..
(…………...........……………………………)
ตาแหน่ง ..........................................................................หัวหน้าหน่วยงาน
ลงวันที่ ………….../……………………/……………

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๓๙

ทก.๑๓

แบบรายงานผลการให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
ครั้งที่ ........ ประจาปีงบประมาณ ..................
หน่วยงานที่รับคาขอฯ ......................................................................... จังหวัด ....................................
ชื่อ – สกุล คนพิการ

ที่

ที่อยู่

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประเภทความ
รายการอุปกรณ์/
อายุ
พิการ
เครื่องมือฯ ที่ขอยืม

ราคา/
หน่วย

สิทธิการใช้
งาน
ราย
บุคคล

ราย
กลุ่ม

สาหรับหน่วยงาน – ส่ง
สป.ทก.

ว/ด/ป
ที่ให้ยืม

หมายเหตุ

ลงชื่อ……..............………………………………..
(…………...........……………………………)
ตาแหน่ง ..........................................................................หัวหน้าหน่วยงาน
ลงวันที่ ………….../……………………/……………

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๔๐

ทก.๑๔

สาหรับหน่วยงาน – ส่ง
สป.ทก.

แบบรายงานผลการให้อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
ครั้งที่ ........ ประจาปีงบประมาณ ..................
หน่วยงานที่รับคาขอฯ ......................................................................... จังหวัด ....................................
ชื่อ – สกุล คนพิการ

ที่

ที่อยู่

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประเภทความ
อายุ
พิการ

รายการอุปกรณ์/
เครื่องมือฯ ที่ขอรับ

ราคา/
หน่วย

สิทธิการใช้
งาน
ราย
บุคคล

ราย
กลุ่ม

ว/ด/ป
หมายเหตุ
ที่ส่งมอบ

ลงชื่อ……..............………………………………..
(…………...........……………………………)
ตาแหน่ง ..........................................................................หัวหน้าหน่วยงาน
ลงวันที่ ………….../……………………/……………

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๔๑

ทก.๑๕

แบบรายงานการส่งคืนอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
ครั้งที่ ........ ประจาปีงบประมาณ ..................
หน่วยงานที่รับคาขอฯ ......................................................................... จังหวัด ....................................
ชื่อ – สกุล คนพิการ

ที่

ที่อยู่

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประเภทความ
พิการ

รายการอุปกรณ์/
เครื่องมือฯ ที่ขอรับ

ราคา/
หน่วย

สิทธิการใช้
งาน
ราย
บุคคล

ราย
กลุ่ม

สาหรับหน่วยงาน – ส่ง
คณะอนุกรรมการฯ

ว/ด/ป
หมายเหตุ
ที่ส่งคืน

ลงชื่อ……..............………………………………..
(…………...........……………………………)
ตาแหน่ง ..........................................................................หัวหน้าหน่วยงาน
ลงวันที่ ………….../……………………/……………
คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๔๒

ทก.๑๖

แบบรายงานการส่งตรวจสภาพอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
ครั้งที่ ........ ประจาปีงบประมาณ ..................
หน่วยงานที่รับคาขอฯ ......................................................................... จังหวัด ....................................
ชื่อ – สกุล คนพิการ
ที่

ที่อยู่
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประเภทความ
พิการ

รายการอุปกรณ์/
เครื่องมือฯ ที่ส่ง
ตรวจสภาพ

สิทธิการใช้งาน
ราคา/หน่วย

ราย
บุคคล

ราย
กลุ่ม

สาหรับหน่วยงาน – ส่ง
คณะอนุกรรมการฯ

ว/ด/ป
ที่ส่ง
ตรวจ
สภาพ

หมายเหตุ

ลงชื่อ……..............………………………………..
(…………...........……………………………)
ตาแหน่ง ..........................................................................หัวหน้าหน่วยงาน
ลงวันที่ ………….../……………………/……………
คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๔๓

ลาดับขั้นตอนพิจารณาให้คนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทน ได้รับสิทธิในการขอยืม/การขอรับ
อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ สาหรับคณะอนุกรรมการฯ

ลาดับขั้นตอนพิจารณา
ให้คนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทนได้รับสิทธิใน การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
สาหรับคณะอนุกรรมการฯ
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการให้หรือให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ

(๒) พิจารณาคาขอ อนุมัติยกเลิกการให้หรือให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ ของคนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทน ภายใน ๖๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับคาขอจากหน่วยงานที่รับคาขอ โดยพิจารณาจากผลสรุปของคณะทางานกลั่นกรองฯ

(๓) สรุปผลการพิจารณาอนุมัติคาขอยืม (ทก.๐๙) / อนุมัติคาขอรับ (ทก.๑๑) หรือ ยกเลิกคาขอยืม (ทก.๑๐) / ยกเลิก
คาขอรับ (ทก.๑๒) อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ เสนอต่อสานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(๔) พิจารณาบอกเลิกสัญญายืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ พร้อมชี้แจงเหตุผลและแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อคนพิการ ไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนถึงวันให้ส่งมอบคืน

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๔๔

คาชี้แจงและเอกสารหลักฐาน พิจารณาให้คนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทน
ได้รับสิทธิในการขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ สาหรับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะสาหรับคนพิการ
คาชี้แจง แนวปฏิบัติสาหรับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร
การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการ
สื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะสาหรับคนพิการ พิจารณาให้คนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทน ได้รับสิทธิในการขอยืม /
การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่ง อานวยความสะดวกเพื่อ
การสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้คนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทน ได้รับสิทธิในการขอยืม /การขอรับ อุปกรณ์
และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตาม
กฎกระทรวงฯ ดาเนินการดังนี้
๑. กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการให้หรือให้ยืมอุปกรณ์และเครื่ องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ ในเรื่อง
- แนวปฏิบัติสาหรับผู้เกี่ยวข้อง
- รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของอุ ป กรณ์ แ ละเครื่อ งมื อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารหรื อ
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
- ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติอื่น ๆ ตามสมควร
๒. พิจารณาคาขอ อนุมัติ ยกเลิกการให้หรือให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ ของคนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทน ภายใน
๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคาขอจากหน่วยงานที่รับคาขอ โดยพิจารณาจากผลสรุปของคณะทางานกลั่นกรอง
การให้หรือให้ยืม อุปกรณ์และเครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการสื่อสาร สาหรับคนพิการ ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาให้ความสาคัญตามประเด็นต่อไปนี้
- วัตถุประสงค์/ความต้องการจาเป็นพิเศษของคนพิการ ในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ที่ขอยืม/ขอรับ
- วันที่ยื่นคาขอยืม/ขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือฯ และความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร หลักฐาน
- อาจพิจารณาให้คนพิการรายกลุ่มได้รับสิทธิการขอยืม/ขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ก่อนรายบุคคล
- ข้อมูลประวัติการขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ที่ผ่านมา (ถ้ามี)
๓. สรุปผลการพิจารณาอนุมัติคาขอยืม (ทก.๐๙) / อนุมัติคาขอรับ (ทก.๑๑) หรือ ยกเลิกคาขอยืม (ทก.๑๐) /
ยกเลิกคาขอรับ (ทก.๑๒) อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ เสนอต่อสานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๔๕

๔. พิจารณาบอกเลิกสัญญายืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการสื่อสาร (ทก.๑๗) ตามกฎกระทรวงฯ พร้อมชี้แจงเหตุผลและแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
คนพิการ ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนถึงวันให้ส่งมอบคืน
๕. การกากับติดตามผลการดาเนินงาน

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๔๖

ทก.๐๙
สาหรับคณะอนุกรรมการ

แบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติการขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
ครั้งที่ ........ ประจาปีงบประมาณ ..................
หน่วยงานที่รับคาขอฯ ......................................................................... จังหวัด ....................................
ชื่อ – สกุล คนพิการ

ที่

ที่อยู่

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประเภทความ
พิการ

รายการอุปกรณ์ /
การขอใช้สิทธิ
ราคา/หน่วย
เครื่องมือฯ ที่อนุมัติ
รายบุคคล รายกลุม่

หมายเหตุ

ลงชื่อ……..............………………………………..
(…………...........……………………………)
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงฯ
ลงวันที่ ………….../……………………/……………

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๔๗

ทก.๑๐
สาหรับคณะอนุกรรมการ

แบบสรุปผลการพิจารณายกเลิกการขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
ครั้งที่ ........ ประจาปีงบประมาณ ..................
หน่วยงานที่รับคาขอฯ ......................................................................... จังหวัด ....................................
ชื่อ – สกุล คนพิการ
ที่

ที่อยู่

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายการอุปกรณ์ /
ประเภทความพิการ
เครื่องมือฯ
ทีย่ กเลิก

เหตุผลในการยกเลิก

หมายเหตุ

ลงชื่อ……..............………………………………..
(…………...........……………………………)
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงฯ
ลงวันที่ . ………….../……………………/……………

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๔๘

ทก.๑๑
สาหรับคณะอนุกรรมการ

แบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติการขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
ครั้งที่ ........ ประจาปีงบประมาณ ..................
หน่วยงานที่รับคาขอฯ ......................................................................... จังหวัด ....................................
ชื่อ – สกุล คนพิการ

ที่

ที่อยู่

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประเภทความ
พิการ

รายการอุปกรณ์ /
เครื่องมือฯ ที่อนุมัติ

สิทธิการใช้งาน
รายบุคคล

หมายเหตุ

รายกลุม่

ลงชื่อ……..............………………………………..
(…………...........……………………………)
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงฯ
ลงวันที่ ………….../……………………/……………

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๔๙

ทก.๑๒
สาหรับคณะอนุกรรมการ

แบบสรุปผลการพิจารณายกเลิกการขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
ครั้งที่ ........ ประจาปีงบประมาณ ..................
หน่วยงานที่รับคาขอฯ ......................................................................... จังหวัด ....................................
ชื่อ – สกุล คนพิการ

ที่

ที่อยู่

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประเภทความ
พิการ

รายการอุปกรณ์ /
เครื่องมือฯ ที่ยกเลิก

เหตุผลในการยกเลิก

หมายเหตุ

ลงชื่อ……..............………………………………..
(…………...........……………………………)
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงฯ
ลงวันที่ ………….../……………………/……………

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๕๐

ทก.๑๗
สาหรับคณะอนุกรรมการ

แบบสรุปผลการพิจารณาตรวจสภาพอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
ครั้งที่........ ประจาปีงบประมาณ..................
หน่วยงานที่รับคาขอฯ ......................................................................... จังหวัด....................................
ชื่อ – สกุล คนพิการ
ที่

ที่อยู่

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประเภท รายการอุปกรณ์ /
ความพิการ เครื่องมือฯ ที่ส่งคืน

การขอใช้สิทธิ
ราย
บุคคล

ราย
กลุ่ม

เหตุผลในการยกเลิก

หมายเหตุ

ลงชื่อ……..............………………………………..
(…………...........……………………………)
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงฯ
ลงวันที่ .………….../……………………/……………

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๕๑

ลาดับขั้นตอนการดาเนินการให้หรือให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
สาหรับสานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลาดับขั้นตอนการดาเนินการให้หรือให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
สาหรับสานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑) ออกระเบียบเรื่องการทาสัญญายืม การทาสัญญาค้าประกัน การคืนสิ่งของที่ยืม และการชดใช้คา่ เสียหาย
(๒) เป็นศูนย์กลางการประสานงานการให้บริการ การให้/การให้ยืม อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
(๓) เป็นหน่วยรับคาขอ การขอยืม/การขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร
(๔) จัดระบบบริการ การให้/การให้ยืม อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้
 กาหนดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณในการบริการ การให้/การให้ยืม อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
 จัดทาฐานข้อมูลการให้บริการ อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ
 จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามรายการที่คณะอนุกรรมการฯ อนุมัติ

(๕) จัดทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคาขอไปยังคนพิการหรือผูย้ ื่นคาขอแทน และหน่วยงานที่รับคาขอ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาคาขอเสร็จ
(๖) ส่งมอบรายการอุปกรณ์ไปยังหน่วยงานที่รับคาขอ หลังจากได้รบั ผลการพิจารณา คาขอจากคณะอนุกรรมการฯ
(๗) จัดทาทะเบียน/จัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือฯ เมื่อได้รับส่งคืนอุปกรณ์และเครื่องมือฯ
(๘) แจ้งให้ผู้ขอยืมส่งคืนสิ่งของที่ยืมซึ่งต้องอยู่ในสภาพดี หากสิ่งของที่ยืมมีสภาพชารุด เสียหายในส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ผู้ขอยืมจะต้อง
ซ่อมแซมทรัพย์สินให้มสี ภาพดีดังเดิม กรณีผู้ให้ยมื ดาเนินการซ่อมแซมสิ่งของที่ยืมที่เสียหายแล้ว ให้เรียกค่าซ่อมที่เสียไปพร้อมด้วย ค่าเสียหาย
อื่นๆ จากผู้ขอยืมได้
(๙) รับคืนอุปกรณ์และเครื่องมือฯ / รับชดใช้ค่าซ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ พร้อมจัดเก็บประวัติการใช้งานและจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือฯ
(๑๐) ซ่อมแซม/บารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือฯ
(๑๑) จัดอบรมให้คนพิการ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล ผูด้ ูแลคนพิการ หรือผู้ช่วยคนพิการ ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร หรือบริการ
สื่อสาธารณะ
คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๕๒

คาชี้แจงและเอกสารหลักฐาน การรับคาขอยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
สาหรับสานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คาชี้แจง แนวปฏิบัติสาหรับสานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการดาเนินการให้
หรือให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อ
การสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
ให้สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาเนินการดังต่อไปนี้
๑. ออกระเบียบ เกี่ยวกับการทาสัญญายืม การทาสัญญาค้าประกัน การคืนสิ่งของที่ยืม และการชดใช้ค่าเสียหาย
๒. เป็นศูนย์กลางการประสานงานการให้บริการ การให้ /การให้ยืม อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
๓. เป็นหน่วยรับคาขอ การขอยืม /การขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร
๔. จัดระบบบริการ การให้/การให้ยืม อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้
- กาหนดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณในการบริการ การให้/การให้ยืม อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
- จัดทาฐานข้อมูลการให้บริการ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยี
สิ่ ง อ านวยความสะดวกเพื่ อ การสื่ อ สาร ตามกฎกระทรวง ฯ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของ
คณะอนุกรรมการฯ
- จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อการสื่อสาร ตามรายการที่คณะอนุกรรมการฯ อนุมัติ
๕. จัดทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคาขอไปยังคนพิการหรือ ผู้ยื่นคาขอแทน และหน่วยงานที่รั บคาขอ ภายใน
๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาคาขอเสร็จ
๖. ส่งมอบรายการอุปกรณ์ไปยังหน่วยงานที่รับคาขอ หลังจากได้รับผลการพิจารณาคาขอจากคณะอนุกรรมการฯ
๗. จัดทาทะเบียน/จัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการสื่อสาร เมื่อได้รับส่งคืนอุปกรณ์และเครื่องมือฯ

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๕๓

๘. แจ้งให้ผู้ขอยืมส่งคืนสิ่งของที่ยืมซึ่งต้องอยู่ในสภาพดี หากสิ่งของที่ยืมมีสภาพชารุดเสียหายในส่วนหนึ่งส่วนใด
หรือทั้งหมด ผู้ขอยืมจะต้องซ่อมแซมทรัพย์สินให้มีสภาพดีดังเดิม กรณีผู้ให้ยืมดาเนินการซ่อมแซมสิ่งของที่ยืม
ที่เสียหายแล้ว ให้เรียกค่าซ่อมที่เสียไปพร้อมด้วยค่าเสียหายอื่นๆ จากผู้ขอยืมได้
๙. รับคืนอุปกรณ์และเครื่องมือฯ / รับชดใช้ค่าซ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ พร้อมจัดเก็บประวัติการใช้งานและ
จัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือฯ
๑๐. ซ่อมแซม/บารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการสื่อสาร
๑๑. จัดอบรมให้คนพิการ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล ผู้ดูแลคนพิการ หรือผู้ช่วยคนพิการ ให้สามารถเข้าถึงและ
ใช้ป ระโยชน์ จ ากข้ อมูล ข่าวสาร การสื่ อ สาร บริ การโทรคมนาคม เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร หรือบริการสื่อสาธารณะ

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๕๔

สาหรับ สป.ทก.

ที่ ทก ๐๒๐๖ /.....................

สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
...............................................................
...............................................................
วันที่ ……….. เดือน …………….พ.ศ. ……..

เรื่อง

แจ้งผลการพิจารณาการขอรับ/ขอยืม อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
เรียน ........................(ผูย้ ื่นคาขอ)....................................
อ้างถึง ........................(หนังสือที่คณะอนุกรรมการฯ แจ้ง สป.ทก.)....................................
ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จาก
ข่าวสาร การสื่อสารบริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีอานวยความสะดวกเพื่อ
การสื่อสารและบริการสื่อสาธารณะสาหรับคนพิการ ได้พิจารณาแบบคาขอของท่านและมีผลการพิจารณา ดังนี้
๑. ชื่ออุปกรณ์ ................................................................................................................................
 อนุมัติให้  อนุมัติให้ยืม  ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ...................................................
๒. ชื่ออุปกรณ์ ................................................................................................................................
 อนุมัติให้  อนุมัติให้ยืม  ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ...................................................
กรณีได้รับการอนุมัติในรายการใด ให้ท่านนาเอกสารฉบับนี้ไปขอรับสิทธิที่หน่วยงานที่ท่านได้ยื่นคาขอไว้ ภายใน
๑๕ วัน นับจากได้รับหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(...............................................)
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะสาหรับคนพิการ
สานักปลัดกระทรวง
โทรศัพท์ ...............................
โทรสาร .................................
คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๕๕

-๒เอกสารประกอบการขอรับสิทธิ
ในกรณี ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ / ให้ ยื ม อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ฯ ตามกฎกระทรวงฯ ให้ เ ตรี ย มเอกสารหลั ก ฐาน
ประกอบการขอรับสิทธิกับสานักปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ หน่วยงานที่ยื่นคาขอ ดังนี้
๑. กรณีการขอยืม
ให้คนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทนเตรียมเอกสารเพื่อทาสัญญายืมและสัญญาค้าประกัน ดังนี้
- หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอรับ/ขอยืม อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
- บัตรประจาตัวประชาชนผู้ยื่นคาขอแทน ฉบับจริง พร้อมสาเนาบัตร จานวน ๓ ฉบับ
- บัตรประจาตัวคนพิการฉบับจริง พร้อมสาเนาบัตร จานวน ๓ ฉบับ
- บัตรประจาตัวประชาชน / บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉบับจริง ของผู้ค้าประกัน พร้อม
สาเนาบัตร จานวน ๓ ฉบับ
- ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนาของผู้ค้าประกัน จานวน ๓ ฉบับ
- บัตรประจาตัวประชาชน / บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉบับจริง ของคู่สมรสผู้ค้าประกัน (ถ้า
มี) พร้อมสาเนาบัตรที่รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๓ ฉบับ
- เอกสารแจ้ งผลการพิจ ารณาที่ได้ รับจากส านัก งานปลั ด กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๓ ฉบับ
- หนั ง สื อ มอบอ านาจจากคนพิ ก าร หรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงว่ า มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ คนพิ ก าร
เนื่องจากเป็นผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการ ฉบับจริง พร้อมสาเนา จ านว น
๓ ฉบับ
๒. กรณีการขอรับ
ให้คนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทนเตรียมเอกสารเพื่อขอรับอุปกรณ์/เครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้
- หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอรับ/ขอยืม อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
- บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอแทน ฉบับจริง พร้อมสาเนาบัตร จานวน ๑ ฉบับ
- บัตรประจาตัวคนพิการฉบับจริง พร้อมสาเนาบัตรที่รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๕๖

สาหรับ สป.ทก.

ที่ ทก ๐๒๐๖ /.....................

สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
...............................................................
...............................................................
วันที่ ……….. เดือน …………….พ.ศ. ……..

เรื่อง

แจ้งชดใช้ค่าเสียหายจากการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ
เรียน ........................(ผู้ย่นื คาขอ)....................................
อ้างถึง ........................(หนังสือที่คณะอนุกรรมการฯ แจ้ง สป.ทก.)....................................
ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จาก
ข่าวสาร การสื่อสารบริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีอานวยความสะดวกเพื่อ
การสื่อสารและบริการสื่อสาธารณะสาหรับคนพิการ ได้พิจารณาอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ที่ท่านได้ขอยืมและส่งคืน
โดยมีผลการพิจารณา ดังนี้
๑. ชื่ออุปกรณ์ ..............................................................................................................
ชารุดบางส่วน เสียหาย ใช้การไม่ได้  อื่น ๆ ....................................
๒. ชื่ออุปกรณ์ ..............................................................................................................
ชารุดบางส่วน เสียหาย ใช้การไม่ได้  อื่น ๆ ....................................
โดยสานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแจ้งค่าเสียหายเป็นเงินจานวน ...............บาท
(................-จานวนเงินเป็นตัวอักษร-.......................) ขอให้ท่านนาเอกสารฉบับนี้ไปชาระค่าเสียหาย ณ หน่วยงาน
ที่ท่านได้ยื่นคาขอยืมอุปกรณ์ฯ ภายใน ............. วัน นับจากได้รับหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(...........................................................)
ตาแหน่ง............................................
สานักปลัดกระทรวง
โทรศัพท์ ...............................
โทรสาร .................................
คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๕๗

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๕๘

ภาคผนวก ก
กฎกระทรวง ประกาศ คาสั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๕๙

ภาคผนวก ๑
กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการ
สื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สาหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๖๐

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๖๑

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๖๒

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๖๓

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๖๔

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๖๕

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๖๖

ภาคผนวก ๒
คาสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารและบริการสื่อสาธารณะ
สาหรับคนพิการ
และ
คาสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๕๕
เรื่อง ปรับปรุงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสือ่ สาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสือ่
สาธารณะ สาหรับคนพิการ เพิ่มเติม

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๖๗

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๖๘

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๖๙

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๗๐

ภาคผนวก ๓
คาสั่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร
การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่ง
อานวยความสะดวกเพือ่ การสื่อสารและบริการสื่อสาธารณะสาหรับคนพิการ
ที่ ๑/๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนในการให้หรือให้ยืมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สาหรับคนพิการ

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๗๑

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๗๒

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๗๓

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๗๔

ภาคผนวก ข
ดรรชนีสืบค้น

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๗๕

ภาคผนวก ๔

ดรรชนีสืบค้น
หน้าสืบค้น
สาหรับคนพิการหรือผู้ยื่นคาขอแทน
- แบบฟอร์ม ทก.๐๑ แบบคาขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
๑๖
- แบบฟอร์ม ทก.๐๒ แบบคาขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
๑๘
- แบบฟอร์ม ทก.๐๓ แบบคาขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ กรณีขอรับสิทธิเป็นรายกลุ่ม ๒๐
- แบบฟอร์ม ทก.๐๔ แบบคาขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือ ตามกฎกระทรวงฯ กรณีขอรับสิทธิเป็นรายกลุ่ม ๒๒
- แบบฟอร์ม ทก.๐๕ แบบแจ้งความประสงค์และรับมอบอุปกรณ์ฯ ตามกฎกระทรวงฯ
๒๔
- แบบฟอร์ม ทก.๐๖ แบบคาขอส่งคืนอุปกรณ์และเครื่องมือฯ
๒๕
- แบบฟอร์ม ทก.๐๖-๑ แบบคาขอส่งซ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๗
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร
สาหรับหน่วยงาน
- สัญญายืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ
๓
- สัญญาค้าประกัน
๗
- แบบฟอร์ม ทก.๐๗ แบบรายงานการขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
๓๗
- แบบฟอร์ม ทก.๐๘ แบบรายงานการขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือ ตามกฎกระทรวงฯ
๓๘
- แบบฟอร์ม ทก.๑๓ แบบรายงานผลการให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
๓๙
- แบบฟอร์ม ทก.๑๔ แบบรายงานผลการให้อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
๔๐
- แบบฟอร์ม ทก.๑๕ แบบรายงานการส่งคืนอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
๔๑
- แบบฟอร์ม ทก.๑๖ แบบรายงานการส่งตรวจสภาพอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
๔๒
สาหรับคณะอนุกรรมการฯ
- แบบฟอร์ม ทก.๐๙ แบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติการขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ ๔๕
- แบบฟอร์ม ทก.๑๐ แบบสรุปผลการพิจารณายกเลิกการขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ ๔๖
- แบบฟอร์ม ทก.๑๑ แบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติการขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ ๔๗
- แบบฟอร์ม ทก.๑๒ แบบสรุปผลการพิจารณายกเลิกการขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ ๔๘
- แบบฟอร์ม ทก.๑๗ แบบสรุปผลการพิจารณาตรวจสภาพอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
๔๙
สาหรับสานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอรับ/ขอยืม อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
๕๓
- หนังสือแจ้งชดใช้ค่าเสียหายจากการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือฯ ตามกฎกระทรวงฯ
๕๕

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๗๖

ภาคผนวก ค
คณะทางานฯ และคณะบรรณาธิการกิจ

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๗๗

ภาคผนวก ๕

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๗๘

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๗๙

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๘๐

คณะบรรณาธิการกิจ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ
นางสมบูรณ์ อาศิรพจน์
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
นายชลิต วิพัทนะพร
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม
นายเจริญ แจ่มใส
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสมุทรสาคร
นางน้องนุช ธราดลรัตนากร
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษา
สาหรับคนพิการ
นายสิทธิ ศิวาโมกข์
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาสาหรับ
คนพิการ
นายธเนศ แซ่แต้
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาสาหรับ
คนพิการ
นางสาวสาลินี เกื้อเกียรติวงศ์
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาสาหรับ
คนพิการ
นางสาวปาริชาติ ศรีงาม
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาสาหรับ
คนพิการ
สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสมศรี หอกันยา
ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคลั ง ความรู้ ส านั ก ส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวชิดพันธุ์ อนันต์
กลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคลั ง ความรู้ ส านั ก ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาววันดี แบ้กระโทก
กลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคลั ง ความรู้ ส านั ก ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวไฉน ผึ่งผาย
กลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคลั ง ความรู้ ส านั ก ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายสถาพร สอนเสนา
สานักกฎหมาย

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

หน้า ๘๑

