ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์ สิน
ว่ าด้ วยเรืองอัตราค่ าปรับและค่ าธรรมเนียมการใช้ บริการของสํานักหอสมุด
--------------------------------------------------------โดยที เ ห็ น เป็ นการสมควรปรั บ ปรุ ง เกี ย วกั บ ค่ า ปรั บ และค่ า ธรรมเนี ย มการใช้ บริ ก ารของ
สํานักหอสมุด ให้ มคี วามเหมาะสมยิงขึ %น จึงอาศัยอํานาจตามความในข้ อ ๗(๑) แห่งข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิ ณ ว่าด้ วยการบริ หารงานการเงิ นและทรัพ ย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการประจํ า
สํานักหอสมุด สมัยสามัญ ครัง% ที ๑/๒๕๕๓ เมือวันที ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ และมติคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์ สิน สมัยสามัญ ครั ง% ที ๑/๒๕๕๔ เมือวันที ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ จึงออกประกาศว่าด้ วยเรื องอัตรา
ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การของสํานักหอสมุด ให้ มีความเหมาะสมยิ งขึ %น และเพือถื อปฏิ บัติ
ดังต่อไปนี %
๑. อัตราค่ าปรั บ
๑.๑ กรณีสง่ คืนเกินกําหนด ผู้ยืมต้ องรับผิดชอบดังนี %
๑.๑.๑ ทรัพยากรสารสนเทศทีให้ ยืมทัว ไปต้ องเสียค่าปรับวันละ ๓ บาท ต่อเล่ม/ชิ %น
๑.๑.๒ ทรัพยากรสารสนเทศทีจดั สํารองให้ ยืมพิเศษชัว คราว ต้ องเสียค่าปรับชัว โมงละ
๓ บาท ต่อเล่ม/ชิ %น
๑.๑.๓. กรณีการยืมระหว่างวิทยาเขตให้ ใช้ อตั ราค่าปรับเดียวกันกับข้ อ ๑.๑.๑
๑.๒ กรณีทีผ้ ยู ืม ทําให้ ทรัพยากรสารสนเทศชํารุ ดเสียหาย หรื อสูญหาย ผู้ยืมต้ องรับผิดชอบดังนี %
๑.๒.๑ ค่ า เสี ย หายเป็ นจํ า นวนเงิ น ๓ เท่ า ของราคาหนัง สื อ หากไม่ท ราบราคาให้
ผู้อํานวยการ หรื อผู้ทีได้ รับมอบหมายเป็ นผู้ประเมินราคา
๑.๒.๒ ค่าดําเนินการรายการละ ๑๕๐ บาท
๒. อัตราค่ าธรรมเนียม
๒.๑. ค่าธรรมเนียมผู้ทีได้ รับอนุญาตเข้ าใช้ บริ การ แต่ไม่มีสิทธิAในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
๒.๑.๑ นักเรียน นิสิต นักศึกษา คนละ ๕ บาท ต่อวัน
๒.๑.๒ บุคคลทัว ไป คนละ ๑๐ บาท ต่อวัน

-๒๒.๒ ค่าธรรมเนียมการเป็ นสมาชิกประเภทสมทบ
๒.๒.๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า ๑๐๐ บาท
๒.๒.๒ ค่าบํารุงห้ องสมุดประจําปี ปี ละ ๕๐๐ บาท
๒.๒.๓ ค่าประกันของเสียหาย ๑,๐๐๐ บาท
อนึง ค่าประกันของเสียหาย ห้ องสมุดจะคืนให้ ผ้ ูใช้ บริ การเมือพ้ นจากการเป็ นสมาชิ ก และไม่มี
พัน ธะกับ สํ า นัก หอสมุด ภายใน ๔๕ วัน หากพ้ น กํ า หนดนี แ% ล้ ว สํ า นัก หอสมุด จะนํ า ส่ ง เป็ นเงิ น รายได้
มหาวิทยาลัย
๒.๓ ค่าธรรมเนียมการทําบัตรสมาชิกแทนบัตรเดิมทีชํารุดหรื อสูญหาย ๒๐ บาท
๒.๔ ค่าธรรมเนียมการทําบัตรรับฝากของสูญหาย ๒๐ บาท
๒.๕ ค่าธรรมเนียมสมาชิกข่ายงานห้ องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ปี ละ ๕๐ บาท
๒.๖ ค่าธรรมเนียมการสืบค้ นข้ อมูลสําหรับสมาชิก ตามข้ อ ๙.๒.๒ และ ๙.๓.๑
๒.๖.๑ ค่าสืบค้ นฐานข้ อมูล ๕๐ บาทต่อ ๑ ฐาน
๒.๖.๒ ค่าบันทึกวิทยานิพนธ์/วิจยั ๑๐๐ บาท ต่อ ๑ เรื อง
๒.๖.๓ ค่าบันทึกบทความ ๕๐ บาทต่อ ๑ เรื อง
๒.๖.๔ ค่าแผ่นซีดี แผ่นละ ๑๐ บาท
๒.๗ ค่าธรรมเนียมใช้ บริการยืมระหว่างห้ องสมุด
๒.๗.๑ บริ การถ่ายสําเนาเอกสาร
๒.๗.๑.๑ ค่าถ่ายสําเนา
หน้ า ๑-๑๐๐ หน้ าละ ๒ บาท
หน้ า ๑๐๑-เป็ นต้ นไป หน้ าละ ๑ บาท
๒.๗.๑.๒ ค่ามัดจํา
๘๐% ของราคาประมาณการ
๒.๗.๒ บริ การพิมพ์ผลการสืบค้ นข้ อมูล
๒.๗.๒.๑ พิมพ์เลเซอร์ ขาวดํา
หน้ าละ ๑ บาท
๒.๗.๒.๒ พิมพ์เลเซอร์ สี
หน้ าละ ๒๐ บาท
๒.๗.๓ บริ การสแกนข้ อมูล
หน้ าละ ๕ บาท
๒.๗.๔ บริ การรับส่งโทรสาร
๒.๗.๔.๑ ภายในจังหวัดเดียวกัน
หน้ าละ ๑๐ บาท
๒.๗.๔.๒ เขตภาคใต้
หน้ าละ ๒๐ บาท
๒.๗.๔.๓ ภายในประเทศ
หน้ าละ ๓๐ บาท
๒.๗.๕ ค่าบริ การส่งทรั พยากรสารสนเทศระหว่างห้ องสมุด โดยส่งทางพัส ดุไ ปรษณี ย์
ให้ คิดค่าบริ การตามอัตราทีการสือ สารแห่งประเทศไทยเป็ นผู้กําหนด

-๓๒.๘ ค่าธรรมเนียมในการถ่ายสําเนาเอกสารระหว่างวิทยาเขต
๒.๘.๑ ผู้ใช้ บริ การวางค่ามัดจําไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๖๐ ของราคาประมาณการ
๒.๘.๒. ผู้ใช้ บริ การชําระค่าบริ การตามใบแจ้ งราคาของห้ องสมุดผู้ให้ บริ การ
๒.๙ ค่าธรรมเนียมการใช้ ห้องประชุมของสํานักหอสมุด วันละ ๓,๐๐๐ บาท
๒.๑๐ ค่าตรวจสอบรายการอ้ างอิง/บรรณานุกรมแก่อาจารย์/นักวิจยั /บุคคลภายนอก
๒.๑๐.๑ ค่าตรวจสอบรายการอ้ างอิง รายการละ ๒ บาท
๒.๑๐.๒ ค่าตรวจสอบรายการบรรณานุกรม
๒.๑๐.๒.๑ อาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิ ณ
- กรณีข้อมูลสมบูรณ์ รายการละ ๓ บาท
- กรณีข้อมูลไม่สมบูรณ์ รายการละ ๕ บาท
๒.๑๐.๒.๒ บุคคลภายนอก
- กรณีข้อมูลสมบูรณ์ รายการละ ๗ บาท
- กรณีข้อมูลไม่สมบูรณ์ รายการละ ๑๐ บาท
๒.๑๑ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด มีอํานาจยกเว้ นค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การสํานักหอสมุด
ทั %งนี % ตังแต่
% บดั นี %เป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิ ณ
ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ

