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หมวด ๒ 

ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุด และการสมัครเป็นสมาชิก 
  ข้อ ๖ ผู้มีสทิธิใช้ห้องสมุด ได้แก่ 
  (๑) นักศึกษามหาวิทยาลัย 
  (๒) บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  (๓) บุคคลภายนอก 
  ข้อ ๗ ผู้ใช้ห้องสมุดที่ประสงคจ์ะสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด ให้กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก
ห้องสมุดพร้อมหลักฐานบัตรประจําตัวนักศึกษา บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจําตัวประชาชน 
กรณีนักศึกษา ต้องชําระเงินค่าลงทะเบียนแล้วถึงจะมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก สําหรับอาจารย์พิเศษและบุคคล 
ภายนอก ต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด 
  ข้อ ๘ อายุการเป็นสมาชิกห้องสมุด 
  (๑) สมาชิกประเภทนักศึกษา มีอายุการเป็นสมาชิกจนถึงสิน้ภาคการศึกษา เว้นแต่จะพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาก่อนสิ้นภาคการศึกษา 
  (๒) สมาชิกประเภทบุคลากรของมหาวิทยาลัย เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
  (๓) บุคคลภายนอก มีอายุการเป็นสมาชิกครบหน่ึงปีนับแต่วันสมัครเป็นสมาชิก 

หมวด ๓ 
การใช้บริการห้องสมุด 

  ข้อ ๙ ข้อปฏิบัติและข้อห้ามของผู้ใช้บริการห้องสมุด  
(๑) ก่อนเข้าใช้ห้องสมุด ให้เก็บกระเป๋า สัมภาระ เอกสาร ไว้ในสถานท่ีที่จัดไว้ให ้
(๒) ใช้ทรัพยากรสารสนเทศและอุปกรณ์ของห้องสมุดในบริเวณพ้ืนที่ที่จัดไว้ 
(๓) เคารพต่อสถานที่ รักษามารยาท ความสงบเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระทําการใด ๆ  

อันเป็นที่เดือดร้อน รําคาญแก่ผู้ใช้บริการหรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
  (๔) แต่งกายสุภาพ 
  (๕) ไม่จองที่น่ัง หรือนําอาหารหรือเคร่ืองด่ืมทุกชนิดเข้าห้องสมุด  
  (๖) ไม่สูบบุหรี ่เล่นเกม การพนัน และกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้ใช้บริการ 
  (๗) ไม่ขูด ขีด เขียน ฉีก ตัด พับ หรือทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทําลายให้ทรัพยากร
สารสนเทศเกิดความเสียหาย หรือเสื่อมค่า 
  (๘) ไม่นําทรัพยากรสารสนเทศออกนอกห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยไม่ได้ยืมตาม
ระเบียบ 
  ข้อ ๑๐ ผู้ใช้บริการที่ฝ่าฝืนขอ้ปฏิบัติหรือข้อห้ามตามข้อ ๙ ผู้อํานวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้อํานวยการ มีอํานาจพิจารณาดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดดังน้ี 
  (๑) ตักเตือน ห้ามปราม 
  (๒) เชิญให้ออกนอกห้องสมุด 
  (๓) ประกาศให้ทราบพฤติกรรมแห่งการกระทําผิด 
  (๔) ตัดสทิธิการใช้ห้องสมุด หรือตัดสิทธิการยืม หรือยกเลกิการเป็นสมาชิก 
  (๕) ดําเนินการเพ่ือให้มีการพิจารณาโทษทางวินัยหรือทางอาญา หรือให้มีการรับผิดตาม
กฎหมาย 
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