ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เรือ่ ง แนวปฏิบตั กิ ารยืมระหวางหองสมุดของขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมภิ าค (PULINET)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี พ.ศ. 2540
....................................
เพือ่ ใหการยืมระหวางหองสมุดของขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมภิ าค (PULINET) เปนไป
ดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงคของการจัดตัง้ ขายงานหองสมุดดังกลาว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2539 เมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน
2539 เรือ่ ง มอบอํานาจ มติคณะกรรมการการเงินและทรัพยสนิ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ในการประชุม
ครัง้ ที่ 1/2540 เมือ่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2540 ขอ 3 และขอ 9 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี วาดวย
การใชบริการยืม-คืน ระหวางหองสมุดรวมกัน ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมภิ าค (PULINET) พ.ศ. 2540
จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ 1 สิง่ พิมพทใี่ หยมื ระหวางหองสมุดใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศของหองสมุด
สมาชิกขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET)
ขอ 2

ขอกําหนดเกี่ยวกับการยืมระหวางหองสมุด
(1) สิ่งพิมพยืมไดครั้งละไมเกิน 3 เลม กําหนดสงคืนภายใน 7 วัน
(2) การตออายุการยืมสิ่งพิมพตออายุการยืมได 1 ครั้ง ไมเกิน 7 วัน
(3) สิ่งพิมพที่สงเกินกําหนด ปรับวันละ 5 บาท ตอเลม
(4) หากสิ่งพิมพที่ยืมไปสูญหาย หองสมุดผูยืมตองรับผิดชอบตอการสูญหาย โดย
คิดคาเสียหายตามราคาของสิง่ พิมพและหากหาซือ้ ทดแทนไมไดอาจชําระคาเสียหาย
เปน 2 เทาของราคาสิ่งพิมพนั้นในปจจุบัน

ขอ 3

ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมระหวางหองสมุด
ผูใ ชบริการยืมระหวางหองสมุดหรือหองสมุดผูย มื ตองใชแบบฟอรมการยืมระหวางหองสมุด
ที่กรอกขอความสมบูรณพรอมมีลายมือชื่อของบรรณารักษของหองสมุดผูยืมกํากับทุกครั้ง ในกรณีที่ผูใชบริการจาก
สถาบันการศึกษาอื่นมาติดตอดวยตนเองตองแสดงบัตรสมาชิก PULINET
ขอ 4 สมาชิกหองสมุดที่ขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดตองชํ าระคาใชจายในการสง-รับเอง
ทั้งสิ้น และหากจําเปนจะตองสงสิ่งพิมพและหรือสงสิ่งตีพิมพทางไปรษณียจะตองสงแบบ “ลงทะเบียน” ทุกครั้ง
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ขอ 5

การติดตามทวงถามสิ่งพิมพที่ยืมตามขอ 1 ใหบรรณารักษตนสังกัดของหองสมุดผูย ืม

ขอ 6

อัตราคาธรรมเนียมสมาชิก
ผูที่ประสงคจะสมัครเปนสมาชิก “บัตรสมาชิก PULINET” จะตองชําระคาธรรมเนียม

เปนผูรับผิดชอบ

สมาชิก ปละ 50 บาท
ขอ 7

อัตราคาบริการ
หองสมุดขายงานและสมาชิกบัตร PULINET ทีจ่ ะใชบริการสืบคนขอมูลระบบ On-line
และฐานขอมูลสําเร็จรูป CD-ROM จะตองเสียคาบริการ ดังนี้
(1) คาแผนบันทึกขอมูล (Diskette) แผนละ 50 บาท
(2) คากระดาษพิมพขอมูล แผนละ 1 บาท
(3) คาสงไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ตามคาใชจายที่เปนจริง
ขอ 8

เวลาใหบริการ
ระหวางเปดภาคการศึกษา
ทรัพยากรสารสนเทศทีห่ องสมุดระบุใหยืม มีกาหนดการยื
ํ
ม-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 มีกาหนดการยื
ํ
ม-รับคืน ดังนี้
วันจันทร ถึง วันศุกร
เวลา 08.45 – 16.15 น.
ปดวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดของมหาวิทยาลัย

ขอ 9

สถานที่ติดตอ หองสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี 111 อาคารบรรณสาร ชั้น 2
ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
หมายเลขโทรศัพท (044) 21-191-8 ตอ 3774 โทรสาร (044) 216125
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 22 กันยายน 2540 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540

c:\law-sum4\ann-แนวปฏิบัติการยืมระหวางหองสมุด.doc P.1-2

(ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน)
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เรือ่ ง แนวปฏิบตั กิ ารยืมระหวางหองสมุดของขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมภิ าค (PULINET)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
....................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมระหวางหองสมุดของขายงานหองสมุด
มหาวิทยาลัยสวนภูมภิ าพ (PULINET) เพือ่ ใหมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 และขอ 3 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวย การใชบริการยืม-คืน
ระหวางหองสมุดรวมกัน ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) พ.ศ. 2540 ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสนิ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 3
ธันวาคม 2542 ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2539 เมือ่ วันที่ 23
พฤศจิกายน 2539 จึงไดประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา "แนวปฏิบตั กิ ารยืมระหวางหองสมุดของขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัย
สวนภูมิภาค (PULINET) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542"
ขอ 2

ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 7 แหงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี เรือ่ ง แนวปฏิบัติ
การยืมระหวางหองสมุดของขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมภิ าค (PULINET) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
พ.ศ. 2540 และใหใชความตอไปนี้แทน
"ขอ 7 อัตราคาบริการ
หองสมุดขายงานและสมาชิกบัตร PULINET ที่จะใชบริการสืบคนขอมูลระบบ
On-line และฐานขอมูลสําเร็จรูป 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 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2542
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