
  
 
 
 
 

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
เรื่อง การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

พ.ศ. 2565 
--------------------------------------------------------------------------- 

  

โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุดสถาบันการพยาบาล    
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 28 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาล       
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 และข้อ ๑๔ ของข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบข้อ 6 (๕) และข้อ ๗ ของระเบียบสถาบันการ
พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารการเงินของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับข้อ 4 
วรรคหนึ่ง และข้อ 18 ของระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด  
พ.ศ. 2565 คณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 จึงมีประกาศไว้ 
ดังนี้ 
 
          ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2565” 

 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
         “สถาบัน” หมายความว่า  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
                  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
                  “ผู้อ านวยการส านักงานสถาบัน” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานสถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
         “ห้องสมุด” หมายความว่า ห้องสมุดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

        “ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า ค่าบ ารุงการใช้ห้องสมุด สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  
สภากาชาดไทย 
                  “ค่าปรับ” หมายความว่า เงินที่ห้องสมุดเรียกเก็บจากสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบสถาบัน      
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2565 
                  “ค่าด าเนินการ” หมายความว่า เงินที่ห้องสมุดเรียกเก็บจากสมาชิกที่กระท าให้เกิดความเสียหาย
อันสืบเนื่องจากการใช้ห้องสมุด 
                  “หัวหน้าหน่วยบรรณสารสนเทศ” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยบรรณสารสนเทศ สถาบันการ
พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
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                  “คณะกรรมการห้องสมุด” หมายความว่า คณะกรรมการห้องสมุด สถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
         “บุคลากรสถาบัน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานประจ าในสถาบัน และลูกจ้างของสถาบัน 
                  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี  
ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับประกาศนียบัตร ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
         “อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่สถาบันแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ 
         “ศิษย์เก่า” หมายความว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตรของสถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
         “ผู้เกษียณอายุ” หมายความว่า บุคลากรสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ที่เกษียณอายุงาน 
         “บุคลากรในสังกัดสภากาชาดไทย”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ทุกต าแหน่งที่ปฏิบัติงานประจ าใน
หน่วยงานของสภากาชาดไทยในกรุงเทพมหานคร  
          “บุคคลภายนอก” หมายความว่า บุคคลที่มิได้สังกัดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
และหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทย 
          “ทรัพยากรสารสนเทศ” หมายความว่า สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร จุลสาร เอกสาร 
หนังสือพิมพ์ และสื่อไม่ใช่สิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดจัดไว้ให้บริการ 

 ข้อ 4 สมาชิกห้องสมุด แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
(1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคลากรสถาบัน และนักศึกษาของสถาบัน มีสิทธิ์เข้าใช้ห้องสมุดและ 

มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศ  
(2) สมาชิกสมทบ ได้แก่  

(ก) สมาชิกสมทบทั่วไป ได้แก่ อาจารย์พิเศษ ศิษย์เก่า ผู้เกษียณอายุ และบุคลากรในสังกัด 
สภากาชาดไทย   มีสิทธิ์เข้าใช้ห้องสมุดและมีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศ  

                (ข) สมาชิกสมทบชั่วคราว  ได้แก่ บุคคลภายนอกที่เข้าใช้ห้องสมุดเป็นรายวัน  มีสิทธิ์เข้าใช้ห้องสมุด
แต่ไม่มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

ข้อ 5 การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี ้

ข้อ 6 เงินประกันของสมาชิกห้องสมุดที่ช าระแล้วตามอัตราเรียกเก็บที่ก าหนดไว้ ในบัญชีแนบท้าย
ประกาศนี้ จะได้รับคืนเมื่อพ้นสมาชิกภาพและไม่มีความเสียหายใด ๆ และต้องยื่นค าร้องขอรับเงินประกันคืนตาม
แบบฟอร์มที่ห้องสมุดก าหนด หากไม่มารับเงินประกันภายในเวลา 6 เดือน นับจากวันสิ้นสุดสมาชิกภาพหรือ
หลังจากวันที่บัตรหมดอายุแล้วแต่กรณี ห้องสมุดจะน าเงินจ านวนดังกล่าวเข้าเป็นเงินรายได้ของสถาบัน 
ผู้ใช้บริการจะเรียกร้องคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

ข้อ 7  หัวหน้าหน่วยบรรณสารสนเทศ เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาการบริหารจัดการและด าเนินการในกรณี
การค้างค่าปรับเกินก าหนดหรือการค้างส่งทรัพยากรห้องสมุดโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการห้องสมุด 
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ข้อ 8 ให้อธิการบดีหรือผู้อ านวยการส านักงานสถาบันที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เป็นผู้รักษาการ
ตามประกาศนี้ และหากมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย     
ชี้ขาดและถือเป็นที่สุด 

 

 
                                                             ประกาศ ณ วันที่     เมษายน 2565 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ) 
    อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕
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บัญชีแนบท้ายประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
เรื่อง  การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุด 

 

1. อัตราค่าสมัครสมาชิกห้องสมุดและค่าประกันทรัพยากรสารสนเทศ 

ประเภทสมาชิก อัตราค่าธรรมเนียม 
1. สมาชิกสามัญ  
   1.1 บุคลากรสถาบัน ได้รับการยกเว้นค่าท าบัตรสมาชิก และค่าประกัน

ทรัพยากรสารสนเทศ 
   1.2 นักศึกษาของสถาบัน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน เรื่องอัตราการ

เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ ารุง ค่าปรับ 
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ส าหรับนักศึกษา 

2. สมาชิกสมทบ  
    2.1 สมาชิกสมทบทั่วไป  

1) อาจารย์พิเศษ ได้รับการยกเว้นค่าบัตรสมาชิก และค่าประกัน
ทรัพยากรสารสนเทศ 

2) บุคลากรในสังกัดสภากาชาดไทย ค่าสมาชิกห้องสมุด 300 บาท/ปี  
ค่าประกันทรัพยากรสารสนเทศ 1,000 บาท 
    ทั้งนี้ห้องสมุดจะคืนค่าประกันทรัพยากร
สารสนเทศให้เมื่อพ้นสภาพการเป็นสมาชิกในวงเงิน
คงเหลือจากการหักเป็นค่าชดใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
กรณีท่ีสมาชิกไม่มาขอรับเงินคืน ภายใน 6 เดือน 
นับจากวันที่พ้นสมาชิกภาพ ห้องสมุดจะส่งเงิน
ดังกล่าวให้เป็นรายได้ของสถาบัน ผู้ใช้บริการจะ
เรียกร้องคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

3) ศิษย์เก่า 
4) ผู้เกษียณอายุ 

    2.2 สมาชิกสมทบชั่วคราว (บุคคลภายนอก) ค่าเข้าใช้ห้องสมุด 20 บาท/วัน  หรือ 500 บาท/ป ี
 

2. อัตราค่าปรับท าบัตรสมาชิกสูญหาย 

ประเภทสมาชิก อัตราค่าปรับ 
สมาชิกสมทบประเภทศิษย์เก่า ผู้เกษียณอายุ  ปรับ 100 บาท/บัตร 
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3. อัตราค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศเกินก าหนด 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ อัตราค่าปรับ 

1) หนังสือ ต ารา เล่มละ 2 บาท/วัน 
2) วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย หนังสืออ้างอิง  
    (ตั้งแต่ฉบับ 2 ขึ้นไป) 

เล่มละ 10 บาท/วัน 

3) แผ่น CD, DVD แผ่นละ 5 บาท/วัน 
 หมายเหตุ  

- การนับจ านวนวันที่ปรับจะนับรวมวันหยุดด้วย 
- กรณีสมาชิกสมทบที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
  ขาดการติดต่อกับห้องสมุดเกินกว่า 30 วัน นับตั้งแต่ 
  วันก าหนดส่งคืน ห้องสมุดจะหักเงินค่าประกัน 
  ทรัพยากรสารสนเทศ ชดใช้เป็นค่าปรับการคืนเกิน 
  ก าหนด หากสมาชิกต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
  ต้องช าระค่าประกันทรัพยากรสารสนเทศให้ครบตาม 
  อัตราที่ก าหนด 

 

4. อัตราค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศสูญหายหรือช ารุดระหว่างยืม 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ อัตราค่าปรับ 

1) หนังสือที่ระบุราคาได้ 
 
 
 

ปรับเป็น 2 เท่าของราคาหนังสือ หรือซื้อหนังสือเล่ม
เดียวกับหนังสือที่ท าหาย (ปีพิมพ์เดียวกัน หรือใหม่กว่า) 
มาทดแทน และค่าด าเนินการ 100 บาท พร้อมทั้ง
ค่าปรับกรณีหนังสือเกินก าหนดส่ง ตามจ านวนวันที่เกิน
ก าหนด 

๒) หนังสือที่ไม่สามารถระบุราคา ได้แก่ หนังสือบริจาค 
    รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ทรัพยากรสารสนเทศ 
    ที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนพิมพ์เผยแพร่และ 
    ไม่มีจ าหน่ายในท้องตลาด 

ปรับตามจ านวนหน้าของหนังสือที่ท าหาย โดยคิดราคา
หน้าละ 2 บาท หรือจัดหารายการเดิมมาทดแทน และ
ค่าด าเนินการ 100 บาท พร้อมทั้งค่าปรับกรณีหนังสือ
เกินก าหนดส่ง ตามจ านวนวันที่เกินก าหนด 

3) หนังสือช ารุด เสียหายมากจนใช้การไม่ได้ เช่น 
    หนังสือที่หน้ากระดาษหลุดหายไปครึ่งเล่ม หรือ 
    ขีดเขียน หรือเปียกน้ าจนหน้ากระดาษยับ 

ช าระค่าเสียหาย กรณีเดียวกับท าหนังสือสูญหาย 
  

4) ค่าปรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช ารุด สูญหาย 
    1) แผ่น CD, DVD  
    2) แผ่น CD, DVD ที่มากับหนังสือ 
    3) แผ่น DVD ภาพยนตร์ 

ปรับเป็น 2 เท่าของราคาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมิให้แยก
ช าระเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือหารายการเดิมมา
ทดแทน และค่าด าเนินการ 100 บาท พร้อมทั้งค่าปรับ
กรณีเกินก าหนดส่ง ตามจ านวนวันที่เกินก าหนด 
หากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีการระบุราคา ให้คิดราคาที่ 
500 บาท และค่าด าเนินการ 100 บาท 
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5. อัตราค่าบริการ 

ประเภทบริการ สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบทั่วไป 
สมาชิกสมทบชั่วคราว

(บุคคลภายนอก) 
5.1  บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ   
     1) บริการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศและรวบรวมบทคัดย่อ 
 

ไม่เรียกเก็บ 
ค่าบริการ 

ไม่เรียกเก็บ 
ค่าบริการ 

ไม่มีบริการ 

     ๒) บริการค้นหาข้อมูล
สารสนเทศฉบับเต็ม (Full text)
จากฐานข้อมูลที่ห้องสมุด
ให้บริการ 
 
          1-10 รายการ/ภาค
การศึกษา 
          11-20 รายการ/ภาค
การศึกษา  
         20 รายการขึ้นไป/ภาค
การศึกษา 
 
 

 
 
     
 
 

ไมเ่รียกเก็บค่าบริการ 
 

รายการละ 2 บาท 
 

รายการละ  5 บาท 
 

 
ทั้งนี้ ห้องสมุดจะเรียก
เก็บเงินค่าบริการ  
ก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษา 
1 สัปดาห์ 

 
 
 
 
 

รายการละ  
20 บาท 

 
 
 
 
 

รายการละ  
20 บาท 

 
 

     3) บริการค้นหาข้อมูล
สารสนเทศฉบับเต็ม (Full text)
จากฐานข้อมูลภายนอกห้องสมุด 

ไม่เรียกเก็บค่าบริการ รายการละ  
20 บาท 

รายการละ  
20 บาท 

     4) บริการใช้ฐานข้อมูลที่
ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิก 

ไม่เรียกเก็บค่าบริการ ไม่เรียกเก็บค่าบริการ 100 บาท/ชั่วโมง 

5.2 บริการตรวจสอบการเขียนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม 
     ตรวจสอบการเขียนเอกสาร 
อ้างอิงหรือบรรณานุกรม 
       1-20 รายการ 
 
       20 รายการขึ้นไป 

 
 

ไม่เรียกเก็บค่าบริการ 
 

รายการละ 5 บาท 

ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ 

5.3 ค่าบริการพิมพ์เอกสาร 
      ค่าบริการพิมพ์เอกสาร ขาว-ด า  หน้าละ 1  บาท ขาว-ด า หน้าละ 1 บาท ขาว-ด า หน้าละ 1 บาท  

 

 

 



7 
 

ประเภทบริการ สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบทั่วไป 
สมาชิกสมทบชั่วคราว

(บุคคลภายนอก) 
5.4 บริการยืมระหว่างห้องสมุด อัตราค่าบริการยืม

ทรัพยากรสารสนเทศกับ
ห้องสมุดอ่ืนให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุด 

ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ 

 

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


