
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เร่ือง  การใช้ห้องสมุดและอัตราค่าธรรมเนียม  ฝ่ายหอสมุดวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

_____________________________ 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศเรื่อง การใช้หอสมดุวิทยาศาสตรส์ุขภาพไปแล้วเมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2553 นั้น เนื่องจากกฎระเบียบบางอย่างไม่สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการห้องสมดุคณะ
แพทยศาสตร์  เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการห้องสมดุคณะแพทยศาสตร์ ครั้งท่ี  2/2559 วันท่ี  26  กันยายน 2559 
มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงประกาศดังกล่าวดังนี้เพ่ือให้การให้บริการของฝ่ายหอสมดุวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดำเนินไปด้วย
ความเรยีบร้อย  
ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า“ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เร่ืองการใช้ห้องสมุดและอัตราค่าธรรมเนียม  
        ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ” 
 

ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ต้ังแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นตน้ไป   
 

ข้อ 3  ให้ยกเลิกประกาศ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เร่ือง   การใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมฝ่ายหอสมุด 
        วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ลงวันที่  1 ตุลาคม 2553  ต้ังแต่วันที่ได้ประกาศระเบียบฉบับนี้  เป็นต้นไป 
 
 

ข้อ 4  การกำหนดเวลาเปิดบริการ ให้ถือตามเวลาของทางราชการ หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลา 
        นครินทร์ หรือประกาศของฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 
 

ข้อ 5  บัตรสมาชิกและการเป็นสมาชิกห้องสมุด 
 5.1  ประเภทของสมาชิกห้องสมดุ   มีดังน้ี 
             5.1.1  สมาชิกประเภทบุคคลภายใน  ได้แก่   
      5.1.1.1  กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการบรหิารมูลนิธมิหาวิทยาลัยสงขลา- 

           นครินทร์   กรรมการบรหิารมลูนิธิโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์  กรรมการส่งเสริมกิจการ 
           มหาวิทยาลัย และ กรรมการอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งข้ึนมาเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

      5.1.1.2  อาจารย์ประจำ อาจารยพ์ิเศษ และพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ 
      5.1.1.3  แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจา้งประจำ ลูกจ้าง 
                                   ช่ัวคราว และลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      5.1.1.4  นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
             5.1.2  สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก  ได้แก่  แพทย์ท่ีประจำอยูใ่นโรงพยาบาลหาดใหญ่    
 

 5.2  หลักฐานที่ใช้ในการทำบัตรสมาชิก 
              5.2.1  สมาชิกประเภทบุคคลภายใน 
                        5.2.1.1  บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรพนักงานมหาวิทยาลยั บัตรลูกจ้าง  



5.2.1.2  ถ้าไม่มีบัตรตามข้อ 5.2.1.1  ให้นำรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูปพร้อมเอกสารรับรอง 
           การเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างจากหัวหน้าหน่วยงานระดับหัวหน้า 
           ภาควิชา หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
5.2.1.3  พนักงานมหาวิทยาลัย ลกูจ้างช่ัวคราว และลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศที่จะทำบัตร 
            สมาชิกจะต้องมีเอกสารรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานระดบัหัวหน้าภาควิชา หรือ             
            เทียบเท่าขึน้ไป ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

               5.2.2  สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก ตามข้อ 5.1.2 
                 5.2.2.1   รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
                        5.2.2.2   บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน 
                        5.2.2.3   จะต้องมีเอกสารรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานระดับผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือเทยีบ 
                                    เท่าขึ้นไป 
 5.3  สภาพสมาชิกของบุคคลภายนอกตามข้อ 5.1.2 มีกำหนดอายุ 1 ปี  
 
 

ข้อ 6  ค่าบำรุงห้องสมุด 
         ผู้ใช้ห้องสมุดจะต้องชำระค่าบำรุงห้องสมดุ  ตามหลักเกณฑด์ังนี้ 
         6.1  ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุดตามข้อ 5.1.1.4  (นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ให้ชำระค่าบำรุงตามระเบยีบ 
               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคา่ธรรมเนียมการศกึษา 
         6.2  ห้องสมุดอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าบำรุงห้องสมุดจากผูม้ีสิทธิใช้ห้องสมุด ท้ังนี้ต้องไดร้ับความเห็นชอบจาก 
               คณะกรรมการห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ 

 
 

ข้อ 7  ทรัพยากรของห้องสมุด  
         ทรัพยากรของห้องสมุด แบ่งออก เป็น  2 ประเภท คือ  
         7.1  หนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่อโสตทัศน์ท่ียืมออกนอกห้องสมดุ ได้แก่ หนังสือตำรา หนังสือท่ัวไป และ สิ่งพิมพ์  
               อื่นซึ่งทางห้องสมุดมิได้ระบุหา้มยืม แบ่งได้เป็น 
               7.1.1  หนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่อโสตทัศนต์่างๆ  ท่ีห้องสมุดจัดเตรยีมไว้ให้ยืมตามปกติ 
               7.1.2  หนังสือจองประจำวิชา (Reserved Books) ไดแ้ก่ หนังสือท่ีอาจารย์ ผู้บรรยายของมหาวิทยาลัย 
                        หรือห้องสมุดจัดไว้เป็นพิเศษ เพื่อให้นักศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งใช้โดยเฉพาะ และอนุญาตให้ยมืได ้
                        ในเวลาจำกัด เพื่อให้นักศึกษาได้มโีอกาสใช้กันอย่างท่ัวถึง 
         7.2  หนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่อโสตทัศน์ท่ีห้ามยมืออกนอกห้องสมุด ได้แก่ หนังสือหายาก (Rare Books) หนังสือ 
                 อา้งอิง (Reference Books) วารสารเยบ็เลม่ วารสารฉบับใหม่ลา่สดุ วารสารเลม่ปลีก ภาษาตา่งประเทศ ที่บอกรับ 
               โดยคณะแพทยศาสตร์ หนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่อโสตทัศน์อ่ืน ๆ ที่ห้องสมุดกำหนด 
 

 

ข้อ 8  ระเบียบการยืมทรัพยากรห้องสมุด 
         8.1  ทรัพยากรทีอ่นุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุดไดต้ามข้อ 7.1  มีดังน้ี  
               8.1.1  สมาชิกตามข้อ 5.1.1.1  

หนังสือ ยืมได้ไมเ่กิน       5  เล่ม        ระยะเวลาการยืม  14  วัน 
วารสาร ยืมได้ไม่เกิน       3  เล่ม        ระยะเวลาการยมื  14  วัน 
สื่อโสตทัศน์ ยืมได้ไม่เกิน  3  แผ่น       ระยะเวลาการยืม  14  วัน 
 
 



               8.1.2  สมาชิกตามข้อ 5.1.1.2 
หนังสือ ยืมได้ไมเ่กิน       5  เล่ม        ระยะเวลาการยืม  30  วัน 
วารสาร ยืมได้ไม่เกิน       3  เล่ม        ระยะเวลาการยมื  30  วัน 
สื่อโสตทัศน์ ยืมได้ไม่เกิน  3  แผ่น       ระยะเวลาการยืม  30  วัน 

    8.1.3  สมาชิกตามข้อ 5.1.1.3 – 5.1.1.4 และ ข้อ 5.1.2 
หนังสือ ยืมได้ไมเ่กิน       5  เล่ม       ระยะเวลาการยืม  14  วัน 
วารสาร ยืมได้ไม่เกิน       3  เล่ม        ระยะเวลาการยมื  14  วัน 
สื่อโสตทัศน์ ยืมได้ไม่เกิน  3  แผ่น       ระยะเวลาการยืม  14  วัน 

         8.2  หนังสือจองประจำวิชา  ยืมออกนอกห้องสมุดได้ไม่เกิน 2 เล่ม ระยะเวลาที่ให้ยืมให้เป็นไปตามที่ห้องสมดุฯ   
               เป็นผู้กำหนด 
         8.3  ในกรณีที่มีผู้ต้องการใช้หนังสือ และสิ่งพิมพ์ที่ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ากลุ่ม 
               งานบริการ  หรือบรรณารักษ์ที่รับผิดชอบประจำเคาน์เตอร์บริการตอบคำถามเป็นผู้อนุญาตเป็นราย ๆ ไป 
         8.4  การยืมหนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่อโสตทัศน์ กระทำได้โดยผู้ยืมจะต้องยืมด้วยตนเอง และแสดงบัตรสมาชิก     
               ของตนเองทุกครั้งท่ีมายืมหนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่อโสตทศัน์จากห้องสมุด 
         8.5  การต่ออายุการยมืหนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่อโสตทัศน์ สมาชิกห้องสมุดกระทำได้ดังนี ้
               8.5.1  ผู้ยืมจะต้องนำหนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่อโสตทัศน์ ที่ต้องการยืมต่อพร้อมด้วยบตัรสมาชิกห้องสมุดมา 
                        แสดงต่อเจ้าหน้าท่ี การยืมต่อสามารถยืมต่อได้ 1 ครั้ง ยกเว้นกรณีมีการจองหนังสอื   สิ่งพิมพ์ และ 
                        สื่อโสตทัศน์นัน้จะให้สิทธิแก่ผู้จองก่อน 
               8.5.2  การยืมต่อทางโทรศัพท์ให้ยืมต่อได้เฉพาะสมาชิกประเภท 5.1.1.1 - 5.1.1.3 และ 5.1.2   โดยไม ่
                        ต้องนำวัสดุที่ยืมมาแสดง ยกเว้นกรณีมีการจองหนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่อโสตทัศนน์ั้น จะให้สิทธิแก่ผู้ 
                        จองก่อน 
               8.5.3  การยืมต่อผ่านระบบ Web OPAC สามารถยืมต่อได้ 1 ครั้ง  ยกเว้นกรณีมีการจองหนังสือสิ่งพิมพ์  
                        และสื่อโสตทศัน์นั้น จะให้สิทธิแก่ผู้จองก่อน 
         8.6  หนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่อโสตทัศน์ท่ียืมไปจากห้องสมุด จะต้องนำมาส่งคืนตามกำหนดส่ง  
 

ข้อ 9  ความรับผิดชอบของผู้ยืมทรัพยากรของห้องสมุด  
         9.1  ผู้ยืมต้องรับผิดชอบ ต่อหนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่อโสตทศัน์ท่ียืม หากชำรุดเสียหาย หรือสญูหาย ดังนั้นจึง 
               เป็นหน้าที่ของผู้ยืมที่จะต้องตรวจสภาพหนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่อโสตทัศน์ให้เรียบร้อยก่อนยืมออกจาก 
               ห้องสมุด 
         9.2  เมื่อมีการชำรุดเกิดขึน้ ผู้ยืมต้องชดใช้ค่าเสยีหายเพื่อทดแทนตามจำนวนเงินท่ีทางห้องสมุดกำหนด 
         9.3  เมื่อมีการสญูหายเกิดขึ้น ผู้ยืมต้องชดใช้ค่าเสยีหายเพื่อทดแทนตามจำนวนเงินท่ีกำหนด ดังนี้ 
               9.3.1  กรณีหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ คิดค่าหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ (ราคาปัจจุบัน) บวกร้อยละ 50 ของราคา 
                        หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ นั้น บวกค่าดำเนินการออกบริการรายการละ 70 บาท บวกค่าปรับกรณี 
                        หนังสือเกินกำหนดส่ง 
               9.3.2  กรณีสื่อโสตทศัน์ คิดค่าสื่อโสตทัศน์นั้น (ราคาปจัจุบัน) บวกร้อยละ 50 ของราคาสื่อโสตทัศน์ และ 
                        หนังสือประกอบ (ถ้ามี) บวกค่าดำเนินการออกบริการรายการละ 70 บาท บวกค่าปรับกรณีเกิน 
                        กำหนดส่ง 
         9.4  เมื่อมีการสญูหายเกิดขึ้น กรณีผูย้ืมสามารถนำหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่อโสตทัศน์ท่ีเหมือนกันมาชดใช้ ผู้ยืม 
               จะต้องชำระเงินเป็นคา่ดำเนินการตามที่กำหนด ดังนี ้



               9.4.1  กรณีหนังสือ หรือ สิ่งพิมพ์ คิดค่าดำเนินการเพือ่นำหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ออกบริการรายการละ 70  
                        บาท  บวกค่าปรับกรณีเกินกำหนดส่ง 
               9.4.2  กรณีสื่อโสตทศัน์  คิดค่าดำเนินการเพื่อนำสื่อโสตทัศนออกบริการ รายการละ 70 บาท บวกค่าปรับ 
                        กรณีเกินกำหนดส่ง 
         9.5  ถ้าหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่อโสตทัศน์ท่ีหาย ไมส่ามารถหาซื้อได้ ไม่ทราบราคา และผูย้ืมไมส่ามารถหามา 
               ทดแทนได้ ผู้ยืมจะตอ้งชดใช้เงินตามจำนวนเงินที่ผู้ไดร้บัมอบหมายจากมหาวิทยาลัยกำหนด  
         9.6  ถ้าผู้ยืมไมส่่งคืนหนังสอื สิ่งพิมพ์ หรือสื่อโสตทัศน์ตรงตามเวลาทีไ่ด้กำหนดไว้ และมไิด้นำมาต่ออายุภายใน 
               เวลาที่กำหนด ผู้ยืมจะต้องชำระเงินค่าปรับ วันละ 3 บาท ต่อ 1 รายการ 
         9.7  ผู้ยืมไม่มีสิทธิยืมหนังสือ  สิ่งพิมพ์ หรือสื่อโสตทัศน์ของห้องสมุดในกรณีที่ค้างค่าปรับ เกิน 500 บาท  
 

ข้อ 10  การขอใช้บริการต่าง ๆ ต้องชำระค่าบริการ   ดังนี้ 
  

 

บริการ 
 

อัตราเรียกเก็บ 
บุคคลภายใน บุคคลภายนอก 

1.    บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะ เรื่อง  
   จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
   (ดำเนินการโดยบรรณารักษ์) 

20  บาท / เรื่อง 
 

100  บาท / เรื่อง 
 

2.    ค่าบริการถ่ายโอนข้อมลูฉบับเตม็ 
       2.1  วิทยานิพนธ์ / หนังสือ / วิจัย  
       2.2  บทความวารสาร 

 
20  บาท / เล่ม 

10  บาท / บทความ 

 
100  บาท / เล่ม 

50  บาท / บทความ 
3.    ค่าบริการพิมพ์ข้อมูลด้วยเครื่องพิมพ์แบบ 
       เลเซอร์ 

1  บาท / หน้า 1  บาท / หน้า 

4.    ค่าบริการสแกนเอกสาร 3  บาท / หน้า 5  บาท / หน้า 
5.    ค่าถ่ายเอกสาร 50  สตางค์ / หน้า 50  สตางค์ / หน้า 
6.    ค่าบริการขอเอกสารระหว่างห้องสมุด ตามอัตราที่ห้องสมุด 

ปลายทางเรยีกเก็บ 
บวกค่าธรรมเนียม 
จัดส่งเงิน 

ตามอัตราที่ห้องสมุด 
ปลายทางเรยีกเก็บ 
บวกค่าธรรมเนียม 
จัดส่งเงิน 

 

ข้อ 11 ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด 
         11.1  ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายให้เรียบร้อย สำรวมกิริยา วาจา และปฏบิัติตนมิให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น 
         11.2  ห้ามนำอาหาร หรือเครื่องดื่มเข้าไปในห้องสมดุ ยกเวน้น้ำดื่ม 
         11.3  ห้ามสูบบุหรีภ่ายในห้องสมุด 
         11.4  การตัด ฉีกหนังสือ วารสาร หรือสิ่งพิมพ์ของห้องสมดุ ถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
                 ผู้กระทำจะต้องไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินัย ตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา 
                 นครินทร์ หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี  และต้องชำระค่าปรับตามที่ห้องสมุดกำหนด 
         11.5  ผู้ใช้ห้องสมุดต้องไมน่ำหนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่อโสตทัศน์ออกนอกห้องสมุดโดยมิได้ยืมตามระเบยีบ ผู้ใด 
                 ฝ่าฝืนจะต้องไดร้ับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามข้อบงัคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา 
                 นครินทร์ หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณ ี



         11.6  ผู้ใช้ห้องสมุดจะต้องแสดงหนังสือ สิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งของต่อเจ้าหนา้ที่ก่อนออกจากห้องสมุด 
                 ทุกครั้ง 
 

ข้อ 12 ผู้ใช้ห้องสมุดที่ฝ่าฝืนประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เร่ือง การใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมของ 
         ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัย หรือ ผู้ทำการแทนมีอำนาจ 
         พิจารณา ดำเนินการ ดังนี้ 
         12.1  ตักเตือน 
         12.2  ให้ออกนอกบริเวณห้องสมุด 
         12.3  ประกาศให้ทราบพฤติกรรมที่กระทำผิด 
         12.4  เสนอให้มหาวิทยาลยัพิจารณาโทษทางวินัย ตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา 
                 นครินทร์ หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณ ี
 

 

ข้อ 13 การนำทรัพย์สินที่มีค่าเข้าห้องสมุด ทางห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  
 
 

ข้อ 14 เงินที่ได้รับตามประกาศนี้ ส่งเป็นเงินรายได้ของคณะแพทยศาสตร์  ว่าด้วยอัตราค่าบริการทางวิชาการ      
         ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

ข้อ 15 ให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์  หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
 
 
        
                                ประกาศ ณ วันที่   19 มิ.ย. 2560 
 
                                 
                                                              (รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกลุ) 
                                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 


