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ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ว่าด้วยการทําสัญญายืมและการทําสัญญาค้ําประกันในการให้ยืมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

หรือเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการส่ือสารแก่คนพิการ   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

ตามที่ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร  การส่ือสาร  บริการโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการส่ือสารและบริการส่ือสาธารณะ  สําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
ดังนั้น  เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎกระทรวงดังกล่าว 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๑  แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร  การส่ือสาร  บริการโทรคมนาคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร  เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการส่ือสารและบริการส่ือสาธารณะ  สําหรับคนพิการ  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ว่าด้วยการทําสัญญายืมและการทําสัญญาค้ําประกันในการให้ยืมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
หรือเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการส่ือสารแก่คนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร”  หมายความว่า  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับข่าวสาร  ข้อมูล

และการส่ือสาร  นับตั้งแต่การสร้าง  การนํามาวิเคราะห์หรือประมวลผลการรับและส่งข้อมูล  การจัดเก็บ
และการนําไปใช้งานใหม่ 

“เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการส่ือสาร”  หมายความว่า  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  
ซอฟต์แวร์หรือบริการที่ใช้สําหรับคนพิการโดยเฉพาะ  หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกับ 
ความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท  เพื่อเพิ่ม  รักษา  คงไว้  หรือพัฒนาความสามารถและ
ศักยภาพที่จะเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูล  ข่าวสาร  และการส่ือสาร 

“ผู้ขอยืม”  หมายความว่า  คนพิการหรือผู้ยื่นคําขอแทนที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการขอยืม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  หรือเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการส่ือสารตามคําขอ 

“ผู้ให้ยืม”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหรือผู้ซ่ึง
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมอบหมาย 



   หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

“สัญญายืม”  หมายความว่า  สัญญาการขอยืมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  หรือ
เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการส่ือสารแก่คนพิการที่สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารจัดให้มีไว้เพื่อให้คนพิการยืม   

“สัญญาค้ําประกัน”  หมายความว่า  สัญญาค้ําประกันการขอยืมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
หรือเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการส่ือสารแก่คนพิการที่สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารจัดให้มีไว้เพื่อให้คนพิการยืม 

ข้อ ๔ ให้ผู้ขอยืมมาทําสัญญายืมและสัญญาค้ําประกันต่อผู้ให้ยืมตามแบบสัญญายืมและแบบ
สัญญาค้ําประกันแนบท้ายระเบียบนี้  ณ  สถานที่ยื่นคําขอ  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล 
การพิจารณาอนุมัติคําขอ  เว้นแต่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมาย 
จะเห็นสมควรยกเว้นการทําสัญญาค้ําประกัน 

การค้ําประกันผู้ขอยืม  ผู้ค้ําประกันต้องเป็นข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  พนักงานของรัฐ  
ข้าราชการฝ่ายอ่ืน  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรที่เป็นนิติบุคคล  ผู้นําชุมชน  หรือบุคคลอ่ืน 
ที่เชื่อถือได้  เช่น  มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง  และมีรายได้หรืออาชีพที่ชัดเจน  เป็นต้น 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ไชยยันต์  พึ่งเกียรติไพโรจน ์

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึง 

และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร  การส่ือสาร  บริการโทรคมนาคม 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก   

เพื่อการส่ือสาร  และบริการส่ือสาธารณะสําหรับคนพิการ 



                                                     สัญญาเลขที ่

 
สัญญายืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หรือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสาร 
(แนบท้ายระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ว่าด้วยการทําสัญญายืมและการทําสญัญาคํ้าประกันในการให้ยืมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หรือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสือ่สารแก่คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 
 
 
 
สัญญาน้ีทําข้ึน ณ ............................................................. แขวง........................ เขต.............................

จังหวัด......................................... เมื่อวันที่.......... เดือน.............................. พ.ศ. ............ ระหว่าง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร โดย (ระบุช่ือ-สกุล)................................................................ 
ตําแหน่ง (ระบุตําแหน่งและคําส่ังมอบอํานาจ)............................................................................................................. 
ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ผู้ให้ยืม” ฝ่ายหน่ึง กับ 
 ก) (กรณีขอยืมด้วยตนเอง) ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นาง / นางสาว ......................................................... 
วัน เดือน ปีเกิด ........................................ เลขประจําตัวประชาชน �-����-�����-��-� 
อยู่บ้านเลขที่ ................... หมู่ที่ .................. ตําบล ............................. อําเภอ .................................................. 
จังหวัด ...................................... รหสัไปรษณีย์ .............................. โทรศัพท์ .................................................... 
กําลังศึกษาระดับ ................................. สถานศึกษา ...........................................................................................  
อําเภอ .................................................. จงัหวัด .................................................................................................. 
 ข) (กรณีมผีู้ย่ืนคําขอยืมแทน)..(ช่ือผู้ยื่นคําขอแทน)............................................ เกี่ยวข้องเป็น..................  
และได้รับมอบอํานาจจากผูพ้ิการรายละเอียดปรากฏตามหนังสือมอบอํานาจฉบบัลงวันที่........ เดือน................ 
พ.ศ. ............... วัน เดือน ปีเกิด .................................................................................... เลขประจําตัวประชาชน 
�-����-�����-��-�  อยู่บ้านเลขที่ .................. หมู่ที่ ............. ตําบล ............................ 
อําเภอ .................................................. จงัหวัด ............................................ รหสัไปรษณีย์ .............................. 
โทรศัพท์ .................................................... ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ผู้ขอยืม”  
 

 ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความ ดังต่อไปน้ี 
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ข้อ ๑ ผู้ให้ยืมตกลงให้ผู้ขอยืม ยืมอุปกรณ์และ/หรือเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หรือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า “สิ่งของที่ยืม” ดังรายการต่อไปน้ี 
 

ท่ี รายการสิ่งของท่ียืม รหัส จํานวน 
ราคา 
(บาท) 

หมายเหตุ 

      
      
      

รวม    
  

ทั้งน้ี ผู้ขอยืมได้รับสิ่งของที่ยืมจากผู้ให้ยืมในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้ไปครบถ้วนถูกต้องทุกรายการ
แล้วในวันลงนามในสญัญาน้ี  

ข้อ ๒ ผู้ให้ยืมตกลงให้ยืมสิ่งของที่ยืมตามข้อ ๑ เป็นระยะเวลา...............................(................) ปี 
นับต้ังแต่วันที่ ........... เดือน....................... พ.ศ. ............ ถึงวันที่ ........... เดือน........................... พ.ศ. .............  
 ข้อ ๓ กรณีสิ่งของที่ยืม สูญหาย เสยีหาย หรือบุบสลาย หรือชํารุดบกพร่องไม่ว่าจากเหตุสุดวิสัย หรือ
จากการกระทําของบุคคลใดก็ตาม โดยเหตุที่เกิดจากผู้ขอยืม ซึ่งมิใช่เป็นการใช้งานตามปกติ ผู้ขอยืมต้อง
รับผิดชอบชดใช้สิ่งของที่ยืมและแก้ไขความชํารุดบกพร่องน้ัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาสิ่งของที่ยืมในราคา
ท้องตลาดโดยที่หักค่าเสื่อมราคาแล้ว ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้ยืม 
 ข้อ ๔ ผู้ขอยืมจะใช้และควบคุมดูแลให้มีการใช้สิ่งของที่ยืมอย่างระมัดระวังมิให้เกิดการชํารุดเสียหาย
และบํารุงรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลาและผู้ขอยืมต้องปฏิบัติตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องของสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเคร่งครัด 
 ข้อ ๕ ผู้ขอยืมยินยอมให้ผู้ให้ยืมหรือตัวแทนเข้าตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินที่ยืมตลอดระยะเวลา
ตามสัญญาน้ี โดยผู้ขอยืมจะอํานวยความสะดวกแก่ผู้ให้ยืมหรือตัวแทน หากผู้ให้ยืมหรือผู้แทนตรวจสอบพบว่า
หรือมีเหตุอันควรเช่ือว่า 

๑. ผู้ขอยืมมิได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
๒. ผู้ขอยืมจะหน่าย ปล่อยปละละเลย หรือนําไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งทําให้สิ่งที่ยืมน้ัน

เสียหายหรืออาจจะเสียหายในส่วนหน่ึงส่วนใดทั้งหมด 
๓. ผู้ขอยืมจะนําไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นโดยทุจริต 

ผู้ให้ยืมอาจบอกเลกิสญัญาน้ีก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ ๒ ได้ ทั้งน้ี ผู้ให้ยืมจะบอกเหตุแห่งการ
บอกเลิกสัญญาเป็นหนังสือต่อผู้ขอยืมไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน ก่อนถึงวันที่จะให้ส่งมอบสิ่งของที่ยืมคืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

ข้อ ๖ เมื่อครบกําหนดเวลายืมตามข้อ ๒ แล้ว ผู้ขอยืมจะต้องส่งคืนสิ่งของที่ยืมให้แก่ผู้ให้ยืมภายใน
กําหนด............(................) วัน นับแต่วันครบกําหนด โดยผู้ขอยืมจะต้องส่งคืนสิ่งของที่ยืมให้ครบถ้วนทุก
รายการและสิ่งของทียื่มดังกล่าวจะต้องอยู่ในสภาพดี หรือมิได้ชํารุดเสียหายอันมิใช่เกิดจากการใช้งานตามปกติ 
หากผู้ขอยืมส่งคืนสิ่งของที่ยืมในสภาพชํารุดเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติ หรือผิดวิธี ผู้ให้ยืมมีสิทธิ
เรียกให้ผู้ขอยืมซ่อมแซมทรัพย์สินให้มีสภาพดีดังเดิม ซึ่งผู้ขอยืมจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน...........
(.............) วัน หรือผู้ให้ยืมจะดําเนินการซ่อมแซมสิ่งของที่ยืมที่เสียหายแล้วเรียกให้ผู้ขอยืมชดใช้เงินค่าซ่อมที่
เสียไป พร้อมด้วยค่าเสียหายอื่นๆ ได้ หากผู้ขอยืมส่งคืนสิ่งของทียื่มลว่งเลยระยะเวลาทีก่ําหนดไว้ในสัญญาข้อน้ี 
ผู้ขอยืมยอมชําระค่าปรับให้แก่ผู้ให้ยืมในอัตราวันละ................................(....................................) บาท ต่อ
สิ่งของที่ยืมหน่ึงรายการ นับจากวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ส่งคืนสิ่งของที่ยืมครบทุก
รายการแล้ว 

 

 สัญญาน้ีทําข้ึนเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านหรือฟังจนเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยืดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ 
 
 
 
 
     
  

ลงช่ือ ................................................... ผู้ขอยืม 
       (………........………………………........)  
 

ลงช่ือ ................................................... ผู้ให้ยืม 
       (...................................................) 
ลงช่ือ ................................................... พยาน 
       (....................................................) 
ลงช่ือ ................................................... พยาน 
       (....................................................) 



-๔- 
 

วันที่ �� เดือน ............................. พ.ศ. ๒๕��   

ข้าพเจ้า (นาย /นาง /นางสาว) ...................................................................วัน เดือน ปเีกิด ...............................
เลขประจําตัวประชาชน �-����-�����-��-� อยู่บ้านเลขที่ .................... หมู่ที่ .................. 
ตําบล ......................... อําเภอ ................................จงัหวัด ...................................... รหสัไปรษณีย์ .................. 
โทรศัพท์ ....................... ยินยอมให้ (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................... 
ซึ่งเป็นคู่สมรสของข้าพเจ้าทําสัญญาฉบับน้ี 

 

ลงช่ือ ................................................. ผู้ยินยอม 
       (..............………………………........)       
              
ลงช่ือ ................................................... พยาน 
       (..................................................) 
 

ลงช่ือ ................................................... พยาน 
       (..................................................) 

 
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     สัญญาเลขที ่
 

 
สัญญาคํ้าประกัน 

(แนบท้ายระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ว่าด้วยการทําสัญญายืมและการทําสญัญาคํ้าประกันในการให้ยืมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หรือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสือ่สารแก่คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 

ทําที.่............................................................  
..................................................................... 
..................................................................... 

 
วันที่........ เดือน ............................. พ.ศ. ..............   

 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ (ระบุช่ือ-สกุล)........................................................อายุ............ ปี  
เลขประจําตัวประชาชน �-����-�����-��-�อยู่บ้านเลขที่ ................... หมู่ที่ .................. 
ตําบล ............................. อําเภอ .............................................. จังหวัด .......................................................... 
รหัสไปรษณีย์ .............................. โทรศัพท์ ........................................................................................................ 
ขอทําสัญญาคํ้าประกันฉบับน้ีให้ไว้ต่อสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งต่อไปน้ี
จะเรียกว่า “ผู้ให้ยืม” ดังมีข้อความ ต่อไปน้ี 

๑. ตามที่ ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นาง / นางสาว ........................................................ ซึ่งต่อไปน้ี  
จะเรียกว่า “ผู้ขอยืม” ได้ทําสัญญากับผู้ให้ยืมเพื่อขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและ        
การสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า “สิ่งของที่ยืม”            
ตามสัญญาเลขที่........................ ลงวันที่..........เดือน..............................พ.ศ. ............ ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า 
“สัญญายืม” ดังรายการต่อไปน้ี 

 

ท่ี รายการสิ่งของท่ียืม รหัส จํานวน 
ราคา 
(บาท) 

หมายเหตุ 

      

      
      

รวม    
 

 
 
 
 
 
 
 

     



-๒- 
 

๒. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองเป็นผู้คํ้าประกันตามสัญญายืมดังกล่าวว่า ถ้าผู้ขอยืมทําสิ่งของที่ยืม
สูญหายหรือชํารุดบกพร่อง ซึ่งมิใช่เป็นการใช้งานตามปกติหรือผู้ขอยืมไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญายืมหรือ
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึง ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในการคืนสิ่งของที่ยืม ชดใช้สิ่งของที่ยืมและแก้ไข
ความชํารุดบกพร่องน้ัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่หักค่าเสื่อมแล้ว ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่ได้รับ
การบอกกล่าวเป็นหนังสือจากผู้ให้ยืมโดยผู้ให้ยืมไม่จําต้องเรียกร้องให้ผู้ขอยืมชําระหน้ี 

๓. ข้าพเจ้ายอมรับรู้และยินยอมในกรณีผ่อนเวลาหรือผ่อนผันให้แก่ผู้ขอยืมหรือยินยอมให้ผู้ขอยืม
ปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ ในสัญญายืม ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีน้ันๆ ด้วย 

๔. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าที่ผู้ขอยืมยังต้องรับผิดต่อผู้ให้ยืมตาม
เงื่อนไขในสัญญายืม 

 

 ข้าพเจ้าได้อ่านหรือฟังจนเป็นที่เข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อ
หน้าพยาน 
 

ลงช่ือ ............................................. ผู้คํ้าประกัน 
       (..........………………………........)  
                     
ลงช่ือ ................................................... พยาน 
       (..................................................) 
 
ลงช่ือ ................................................... พยาน 
       (..................................................) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

วันที่ �� เดือน ............................. พ.ศ. ๒๕��   

ข้าพเจ้า (นาย /นาง /นางสาว) ............................................................................................... 
วัน เดือน ปีเกิด .............................................เลขประจําตัวประชาชน �-����-�����-��-�
อยู่บ้านเลขที่ ........... หมู่ที่ ....... ตําบล ......................... อําเภอ ................................จงัหวัด ............................ 
รหสัไปรษณีย์ ............ โทรศัพท์ ....................... ยินยอมให้ (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................
ซึ่งเป็นคู่สมรสของข้าพเจ้าทําสัญญาคํ้าประกันฉบบัน้ี 

ลงช่ือ ................................................. ผู้ยินยอม 
       (..............………………………........)       
              
ลงช่ือ ................................................... พยาน 
       (..................................................) 
 

ลงช่ือ ................................................... พยาน 
       (..................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


