
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี
เรือ่ง  แนวปฏบิตักิารยมืระหวางหองสมดุของขายงานหองสมดุมหาวทิยาลยัสวนภมูภิาค (PULINET)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี พ.ศ. 2540
....................................

เพือ่ใหการยมืระหวางหองสมดุของขายงานหองสมุดมหาวทิยาลยัสวนภมูภิาค (PULINET) เปนไป
ดวยความเรยีบรอย  มปีระสทิธภิาพและบรรลวุตัถปุระสงคของการจดัตัง้ขายงานหองสมดุดงักลาว

อาศยัอ ํานาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี
พ.ศ. 2533  ประกอบกับมตสิภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีในการประชมุครัง้ที ่7/2539 เมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน
2539 เรือ่ง มอบอ ํานาจ  มตคิณะกรรมการการเงนิและทรพัยสนิของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี ในการประชมุ
ครัง้ที ่ 1/2540 เมือ่วนัที่ 24 พฤษภาคม 2540  ขอ 3 และขอ 9 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี วาดวย
การใชบรกิารยมื-คนื ระหวางหองสมดุรวมกนั ขายงานหองสมดุมหาวทิยาลยัสวนภมูภิาค (PULINET) พ.ศ. 2540    
จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้

ขอ 1 สิง่พมิพทีใ่หยมืระหวางหองสมดุใหเปนไปตามระเบยีบ ขอบงัคบั หรอืประกาศของหองสมดุ
สมาชกิขายงานหองสมดุมหาวทิยาลยัสวนภูมิภาค (PULINET)

ขอ 2  ขอก ําหนดเกี่ยวกับการยืมระหวางหองสมุด
(1) สิ่งพิมพยืมไดครั้งละไมเกิน 3 เลม ก ําหนดสงคืนภายใน 7 วัน
(2) การตออายุการยืมสิ่งพิมพตออายุการยืมได 1 ครั้ง ไมเกิน 7 วัน
(3) สิ่งพิมพที่สงเกินก ําหนด ปรับวันละ 5 บาท ตอเลม
(4) หากสิ่งพิมพที่ยืมไปสูญหาย หองสมุดผูยืมตองรับผิดชอบตอการสูญหาย โดย

คดิคาเสยีหายตามราคาของสิง่พมิพและหากหาซือ้ทดแทนไมไดอาจช ําระคาเสียหาย
เปน 2 เทาของราคาสิ่งพิมพนั้นในปจจุบัน

ขอ 3 ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมระหวางหองสมุด
ผูใชบรกิารยมืระหวางหองสมดุหรอืหองสมดุผูยมืตองใชแบบฟอรมการยมืระหวางหองสมดุ

ที่กรอกขอความสมบูรณพรอมมีลายมือชื่อของบรรณารักษของหองสมุดผูยืมก ํากับทุกครั้ง ในกรณีที่ผูใชบริการจาก
สถาบันการศึกษาอื่นมาติดตอดวยตนเองตองแสดงบัตรสมาชิก PULINET

ขอ 4 สมาชิกหองสมุดที่ขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดตองชํ าระคาใชจายในการสง-รับเอง
ทั้งสิ้น และหากจ ําเปนจะตองสงสิ่งพิมพและหรือสงสิ่งตีพิมพทางไปรษณียจะตองสงแบบ “ลงทะเบียน”  ทุกครั้ง
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ขอ 5 การติดตามทวงถามสิ่งพิมพที่ยืมตามขอ 1 ใหบรรณารักษตนสังกัดของหองสมุดผูยืม
เปนผูรับผิดชอบ

ขอ 6 อัตราคาธรรมเนียมสมาชิก
ผูที่ประสงคจะสมัครเปนสมาชิก “บัตรสมาชิก PULINET” จะตองช ําระคาธรรมเนียม

สมาชิก ปละ  50 บาท

ขอ 7 อัตราคาบริการ
หองสมดุขายงานและสมาชกิบตัร PULINET ทีจ่ะใชบรกิารสบืคนขอมลูระบบ On-line

และฐานขอมูลส ําเร็จรูป  CD-ROM จะตองเสียคาบริการ ดังนี้
(1) คาแผนบันทึกขอมูล (Diskette) แผนละ 50 บาท
(2) คากระดาษพิมพขอมูล แผนละ 1 บาท
(3) คาสงไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ตามคาใชจายที่เปนจริง

ขอ 8 เวลาใหบริการ
ระหวางเปดภาคการศึกษา

ทรัพยากรสารสนเทศทีห่องสมุดระบุใหยืม มีก ําหนดการยืม-รับคืน ดังนี้
วันจันทร ถึง วันศุกร   เวลา 08.15 – 19.45 น.
วันเสาร   เวลา 09.15 – 17.45 น.
วันอาทิตย    เวลา 09.15 – 15.45 น.
ปดวันหยุดของมหาวิทยาลัย

ระหวางปดภาคการศึกษา
ทรัพยากรสารสนเทศที่หองสมุดระบุใหยืม มีก ําหนดการยืม-รับคืน ดังนี้

วันจันทร ถึง วันศุกร   เวลา 08.45 – 16.15 น.
ปดวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดของมหาวิทยาลัย

ขอ 9 สถานที่ติดตอ หองสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี  111 อาคารบรรณสาร ชั้น 2
ถนนมหาวิทยาลัย  ต ําบลสรุนาร ี อํ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000
หมายเลขโทรศัพท (044)  21-191-8 ตอ 3774 โทรสาร (044)  216125

ทั้งนี ้ตั้งแตวันที ่ 22 กันยายน 2540 เปนตนไป

ประกาศ   ณ   วันที ่ 15   สิงหาคม  พ.ศ. 2540

(ศาสตราจารย ดร.วิจิตร   ศรสีอาน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี
เรือ่ง  แนวปฏบิตักิารยมืระหวางหองสมดุของขายงานหองสมดุมหาวทิยาลยัสวนภมูภิาค (PULINET)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี (ฉบบัที ่2)  พ.ศ. 2542
....................................

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมระหวางหองสมุดของขายงานหองสมุด
มหาวทิยาลยัสวนภมูภิาพ (PULINET) เพือ่ใหมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

ฉะนั้น อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ีพ.ศ. 2533 และขอ 3 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีวาดวย การใชบริการยืม-คืน
ระหวางหองสมุดรวมกัน ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) พ.ศ. 2540 ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการเงนิและทรพัยสนิของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี ในการประชุมครั้งที ่ 3/2542 เมื่อวันที ่ 3
ธันวาคม 2542 ซึ่งไดรับมอบอ ํานาจจากสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีในการประชมุครัง้ที ่7/2539 เมือ่วนัที ่23
พฤศจกิายน 2539  จึงไดประกาศไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา "แนวปฏบิตักิารยมืระหวางหองสมดุของขายงานหองสมดุมหาวทิยาลยั
สวนภูมิภาค (PULINET) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2542"

ขอ 2  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 7 แหงประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี เรือ่ง แนวปฏบิัติ

การยมืระหวางหองสมดุของขายงานหองสมดุมหาวทิยาลยัสวนภมูภิาค (PULINET) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี
พ.ศ. 2540 และใหใชความตอไปนี้แทน

"ขอ 7 อัตราคาบริการ
หองสมุดขายงานและสมาชิกบัตร PULINET ที่จะใชบริการสืบคนขอมูลระบบ

On-line และฐานขอมูลส ําเร็จรูป CD-ROM จะตองเสียคาบริการ ดังนี้
(1) คาแผนบันทึกขอมูล (Diskette) แผนละ 50 บาท
(2) คากระดาษพิมพขอมูล แผนละ 1 บาท
(3) คาสงไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ตามคาใชจายที่เปนจริง
(4) คาสแกนเอกสาร หนาละ  5 บาท
(5) คาถายเอกสาร หนาละ  2 บาท”

ประกาศ   ณ   วันที ่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2542

(ศาสตราจารย ดร.วิจิตร   ศรีสอาน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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