
 
ระเบียบวิทยาลัยการปกครอง 

วาดวยการใชหองสมุดวิทยาลัยการปกครอง 
พ.ศ. 2540 

----------------------------------------- 

 โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุง แกไข ระเบียบวิทยาลัยการปกครอง วาดวยการใชหองสมุด 
วิทยาลัยการปกครอง พ.ศ. 2536  เพ่ือใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับหองสมุดวิทยาลัยการปกครอง  
ท่ีไดพัฒนาใหดีข้ึนและมีประสิทธิภาพ  จึงกําหนดระเบียบการใชหองสมุด  ไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวิทยาลัยการปกครอง วาดวยการใชหองสมุดวิทยาลัย     
การปกครอง พ.ศ. 2540” 
 ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับ  นับตั้งแตวันท่ีประกาศใชระเบียบนี้  เปนตนไป 
 ขอ 3  ใหยกเลิก ระเบียบวิทยาลัยการปกครอง วาดวยการใชหองสมุดวิทยาลัยการปกครอง
พ.ศ. 2536  ระเบียบคําสั่งใด ท่ีขัดกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4  ใหหัวหนางานบรรณสาร  เปนบรรณารักษหองสมุดวิทยาลัยการปกครอง และรับผิดชอบ
ในการบริหารงานหองสมุด ตามนโยบายวิทยาลัยการปกครอง 

หมวดท่ี 1 
กําหนดเวลาการใหบริการ 

 ขอ 5  หองสมุดจะเปดบริการ ตามชวงเวลา ดังนี้ 
  จันทร ,  พุธ   เวลา  08.30 - 20.00 น. 
  อังคาร ,  พฤหัสบดี , ศุกร เวลา  08.30 - 16.30 น. 
 ขอ 6  อธิการวิทยาลัยการปกครอง มีอํานาจเปลี่ยนแปลง  เวลา  หรือขยายเวลา  หรืองดเวน
เวลาใชหองสมุดไดตามความจําเปน  เพ่ือความเหมาะสมกับการบริหารการฝกอบรมโดยจะปดประกาศใหทราบ
ลวงหนา 

หมวดท่ี 2 
บุคคลท่ีมีสิทธิใชหองสมุดและการใชหองสมุด 

 ขอ 7  บุคคลตอไปนี้ มีสิทธิใชหองสมุด 
(1)  นักศึกษาท่ีเขารับการอบรม ขาราชการและลูกจางของวิทยาลัยการปกครอง 
(2)  บุคคลภายนอก ตามท่ีบรรณารักษหองสมุดพิจารณาเห็นสมควร 

  การอนุญาตใหใชหองสมุด เพ่ือประโยชนในทางวิชาการ เชน การประชุม การระดมสมอง
ทางวิชาการ  อันเปนกิจกรรมเนื่องจากการฝกอบรมของหลักสูตรใดๆ ในระหวางการฝกอบรมในวิทยาลัย     
การปกครอง ใหเปนอํานาจของบรรณารักษหองสมุด ท่ีจะพิจารณาอนุญาตไดเปนคราวๆ ไป แตท้ังนี้ตองไมเปน
การกระทบกระเทือนการใหบริการหองสมุดตามปกติ  
 
 

 



หมวดท่ี 3 
การทําบัตรสมาชิกหองสมุด 

 ขอ 8  บุคคลท่ีมีสิทธิทําบัตรหองสมุด คือ 
(1)  บุคคลตามขอ 7 (1)  แสดงบัตรประจําตัว พรอมรูปถาย 1 นิ้ว  1 รูป 

คาธรรมเนียมบัตรสมาชิกหองสมุด 20 บาท 
(2)  บุคคลตามขอ 7 (2)  แสดงบัตรประจําตัว พรอมรูปถาย 1 นิ้ว  1 รูป 

คาธรรมเนียม 100 บาทตอป 
  สําหรับนักศึกษาหลักสูตรตางๆ ของวิทยาลัยการปกครอง อายุของบัตรสมาชิกใหเทากับ 
ระยะเวลาท่ีเขารับการอบรม ขาราชการและลูกจางของ วิทยาลัยการปกครอง บัตรมีอายุ 1 ป 

(3)  บัตรสมาชิกหองสมุด ใหมีขนาด รูปลักษณะ และขอความตามแบบแนบทายระเบียบนี้ 

หมวดท่ี 4 
ประเภทหนังสือ 

 ขอ 9  ใหแบงหนังสือในหองสมุดออกเปน  3  ประเภท  คือ 
(1)  หนังสือประเภทท่ีอนุญาตใหยืมออกนอกหองสมุดได  ไดแก  หนังสือตําราตางๆ   

ท้ังภาษาไทย และภาษาตางประเทศ  นวนิยาย  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีหองสมุดมิไดระบุหามยืม 
(2)  หนังสือท่ีหามยืมออกนอกหองสมุด คือ หนังสือหายาก หนังสืออางอิง หนังสือพิมพ

วารสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และหนังสือท่ีหองสมุดระบุหามยืม 
(3)  หนังสือสํารอง ไดแกหนังสือท่ีโรงเรียนตางๆ ของวิทยาลัยการปกครอง ขอใหหองสมุด 

สํารองไวเปนกรณีพิเศษ  เพ่ือใชในกิจการฝกอบรมของโรงเรียน 

หมวดท่ี 5 
การยืม 

 ขอ 10  หนังสือประเภทท่ียืมออกนอกหองสมุดไดตามขอ 9 (1)  ใหยืมไดครั้งละไมเกิน 5 เลม 
เลมละไมเกิน 7 วัน 
 ขอ 11  หนังสือสํารองจะยืมออกนอกหองสมุดไดตามกําหนดเวลาตามขอ 10 เวนแตจะขอยืม 
เปนกรณีพิเศษ  โดยไดรับอนุญาตจากบรรณารักษกอน 
 ขอ 12  หนังสือประเภทเอกสารวิจัยสวนบุคคล  วิทยานิพนธ  สําหรับบุคคลภายนอก อนุญาต
ใหยืมไดเปนบางคราวโดยพิจารณาตามความจําเปนและสมควร แตผูยืมตองวางเงินคาประกันการชํารุดเสียหาย 
หรือสูญหาย เลมละ 100 บาท และยืมไดครั้งละไมเกิน 2 เลมๆ ละไมเกิน 7 วัน 

หมวดท่ี 6 
วิธีปฏิบัติในการใชบริการของหองสมุด 

 ขอ 13  การใชบริการหองสมุดใหถือปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 
(1)  การอานหนังสือภายในหองสมุด ผูใชหองสมุดจะตองอาน ณ ท่ีท่ีจัดไวใหโดยเฉพาะ 

  (2)  ผูใชหองสมุดอาจหยิบหนังสือจากชั้นหนังสือไดเอง โดยการคนหาหนังสือจาก
บัตรรายการ หรือโดยการชวยเหลือแนะนําจากเจาหนาท่ีหองสมุด หามนําหนังสือไปเก็บท่ีชั้นเอง แตใหวาง  
บนโตะท่ีอาน หรือคืนใหเจาหนาท่ีเปนผูจัดเก็บ 
 ขอ 14  การยืมหนังสือออกจากหองสมุด  ปฏิบัติดังนี้ 

(1)  ผูยืมตองเปนสมาชิกหองสมุด    
(2)  ผูยืมตองมายืม - คืน ดวยตนเองทุกครั้ง  
(3)  ผูยืมจะตองนําหนังสือท่ีประสงคจะยืมไปแสดงตอเจาหนาท่ีหองสมุดทุกครั้ง    

เพ่ือลงทะเบียนและกําหนดวันสงคืน 



 ขอ 15  การตออายุยืมหนังสือ ปฏิบัติดังนี้   
(1)  ในการตออายุการยืมหนังสือทุกครั้ง ทุกเลม ผูยืมจะตองนําหนังสือท่ีตองการ    

จะขอตออายุมาแสดงตอเจาหนาท่ี 
(1)  ผูยืมหนังสืออาจตออายุการยืมหนังสือไดอีกไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1 สัปดาห 

เวนแตในกรณีท่ีมีผูอ่ืนสั่งจองหนังสือเลมนั้นๆ ไว  เจาหนาท่ีอาจงดตออายุการยืมเพ่ือใหผูสั่งจองยืมไดสิทธ ิ   
ในการยืม 

หมวดท่ี 7 
มารยาทในการใชหองสมุด 

 ขอ 16  หามสูบบุหรี่ในหองสมุด  ท้ังนี้เพ่ือมิใหกอความรําคาญและทําลายสุขภาพของผูอ่ืน 
 ขอ 17  ผูอยูในหองสมุด ควรสํารวมกิริยา วาจาไมสงเสียงดังอึกทึก อันเปนการรบกวนผูอ่ืน 
 ขอ 18  ผูใชหองสมุดตองไมนําอาหารหรือเครื่องดื่มใดๆ มาบริโภคในหองสมุด 
 ขอ 19  โปรดรักษาความสะอาด 

หมวดท่ี 8 
หนาท่ีความรับผิดชอบของผูใชหองสมุดและผูยืมหนังสือ 

 ขอ 20  ผูใชหองสมุดตองฝากหนังสือ เอกสาร กระเปา และสิ่งของไวกับเจาหนาท่ีหองสมุดเพ่ือ
วางไวในท่ีซ่ึงเจาหนาท่ีกําหนดไวโดยเฉพาะ 
 ขอ 21  ผูใชหองสมุดตองแสดงหนังสือ เอกสาร กระเปา และสิ่งของตอเจาหนาท่ีหองสมุดเพ่ือ
ตรวจกอนออกจากหองสมุดทุกครั้ง 
 ขอ 22  ผูใชหองสมุดท่ีปฏิบัติฝาฝนการใชระเบียบนี้ เจาหนาท่ีหองสมุด หรือบรรณารักษ      
มีอํานาจพิจารณาดําเนินการ ดังตอไปนี้   

(1)  ตักเตือนดวยวาจา 
(2)  เชิญใหออกนอกหองสมุด 
(3)  ตัดสิทธิการใชหองสมุด 
(4)  รายงานใหผูบังคับบัญชาพิจารณาโทษทางวินัย กรณีเปนขาราชการ ลูกจาง ของรัฐ 

 ขอ 23  ความรับผิดชอบของผูยืมหนังสือ คือ 
(1)  ถาผูยืมไมสงหนังสือท่ียืมตามกําหนดวันเวลา ผูยืมตองเสียคาปรับแกหองสมุด    

วันละ 5 บาท ตอ 1 เลม  เศษของวันถาเกินครึ่งวันคิดเปน 1 วัน 
(2)  เม่ือมีความชํารุดเสียหายเกิดข้ึนระหวางยืม ผูยืมจะตองเสียคาชดใช เพ่ือซอมแซม

ตามจํานวนเงินท่ีหองสมุดจายไปเพ่ือการนั้น   
  (3)  หากมีการสูญหาย ผูยืมจะตองชดใชราคาหนังสือรวมท้ังคาใชจายในการสั่งซ้ือ
หนังสือเลมใหม 
  ในกรณีท่ีเปนหนังสือท่ีไมสามารถจะหาซ้ือไดอีก ผูยืมจะตองชดใชตามราคาท่ีหองสมุด
กําหนด 
 ขอ 24  กอนการจบการศึกษาอบรม ท่ีผูใชบริการหองสมุดไดเขามาศึกษาอบรมในวิทยาลัย   
การปกครอง หากปรากฏวานักศึกษาคนใดยังติดคางการชําระหนี้ และหรือสงคืนหนังสือของหองสมุดให
บรรณารักษหองสมุดรายงานขอมูลดังกลาวให อธิการวิทยาลัยการปกครองทราบ เพ่ือพิจารณางดการออก
วุฒิบัตรการสําเร็จการศึกษาอบรมใหนักศึกษาผูนั้น จนกวาจะไดทําการชําระหนี้สิน หรือสงคืนหนังสือใหแก
หองสมุดครบถวน หรือชดใชราคาตามระเบียบท่ีกําหนดเรียบรอยแลว  
 ขอ 25  เงินรายไดท่ีไดรับตามขอ 8, 23 และขอ 24 ใหนําฝากเปนเงินนอกงบประมาณและ
แจงยอดใหอธิการวิทยาลัยการปกครองทราบทุกเดือน 



 ขอ 26  การเบิกเงิน การจายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน และการนําสงเงิน
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 
 ขอ 27  ใหอธิการวิทยาลัยการปกครอง รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปญหา กําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของอธิการวิทยาลัย
การปกครองใหเปนท่ีสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  พฤศจิกายน  2540 
 
 
 

 (นายศักดิ์  เกียรติกอง) 
           อธิการวิทยาลัยการปกครอง 

 
 
 

   
 
 


