
 
 

 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวยการใชหองสมุด   

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การใชหองสมุด เพ่ือใหเปนไป

อยางเหมาะสม  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ  ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การใชหองสมุด พ.ศ. ๒๕๖๔” 

 ขอ  ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป 

 ขอ  ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การใชหองสมุด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ขอ  ๔ ในระเบียบนี ้

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษาเต็มเวลาของมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกระดับการศึกษา 

 “อาจารย”  หมายความวา  อาจารยประจํา สังกัดคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “อาจารยพิเศษ”  หมายความวา  ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 

 “ศิษยเกา”  หมายความวา  ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “พนักงาน”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “ลูกจางมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัยขอนแกน   

 “เจาหนาท่ี”  หมายความวา  บุคคลท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสํานักหอสมุด     

 “บุคคลเกษียณอายุราชการ”  หมายความวา  บุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีเกษียณอายุราชการ 

 “นักเรียนโรงเรียนสาธิต”  หมายความวา  นักเรียนท่ีสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกระดับ 

  “สมาชิกกิตติมศักดิ์”  หมายความวา  ผูทําคุณประโยชนใหกับสํานักหอสมุดและมหาวิทยาลัยขอนแกน   

โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดหรือจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 



๒ 
 

 “หองสมุด” หมายความวา  สํานักหอสมุดหรือหองสมุดใน มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีสํานักหอสมุด

รับผิดชอบดูแล  

 “ทรัพยากรหองสมุด”  หมายความวา  หนังสือ ทรัพยากรสารสนเทศ และวัสดุอุปกรณทุกชนิดท่ีจัด

ใหบริการในหองสมุด 

ขอ  ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกประกาศ  คําสั่ง  ขอกําหนด

หรือวิธีการปฏิบัติซ่ึงไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ในกรณีมีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปน

ผูวินิจฉัยคําวินิจฉัยถือเปนท่ีสุด 

 

หมวด ๑ 

สมาชิกหองสมุด 
 

 ขอ ๖ สมาชิกของหองสมุด แบงออกเปน  ๒  ประเภท ดังนี้  

 ประเภทท่ี ๑ เรียกวา สมาชิกสามัญ  

 ประเภทท่ี ๒ เรียกวา สมาชิกสมทบ 

 ขอ ๗ สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลท่ีมีบัตรประจําตัวท่ีออกโดยมหาวิทยาลัยและมีสถานภาพปจจุบัน

เปนอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ นักศึกษา อาจารย ขาราชการ พนักงาน ศิษยเกา บุคคลเกษียณอายุราชการ 

ลูกจางมหาวิทยาลัย นักเรียนโรงเรียนสาธิต  

 สมาชิกสามัญมีสิทธิเขาใชบริการของหองสมุดและมีสิทธิยืมทรัพยากรสารสนเทศ      

 ขอ ๘ สมาชิกสมทบ แบงเปน 

 ๘.๑   สมาชิกสมทบท่ัวไป ไดแก บุคคลท่ีมีสถานภาพอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ อาจารยพิเศษ นักศึกษา

และบุคลากรของสถาบันท่ีทําขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัย  นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันสมทบ 

นักศึกษาหรือบุคลากรหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นหรือตามโครงการแลกเปลี่ยนกับคณะ มหาวิทยาลัย  สมาชิก

จากขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) สมาชิกกิตติมศักดิ์และประชาชนท่ัวไป  

 สมาชิกสมทบท่ัวไปมีสิทธิ์เขาใชบริการของหองสมุดและมีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

 ๘.๒  สมาชิกสมทบชั่วคราว  ไดแก  บุคคลท่ีสมัครเปนสมาชิกสมทบรายวัน รายเดือน รายป นักเรียน

และนักบวช 

 สมาชิกสมทบชั่วคราวมีสิทธิ์เขาใชบริการของหองสมุด แตไมมีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศ  

 ขอ ๙ การสมัครเปนสมาชิกหองสมุดใหดําเนินการ ดังนี้ 

 ๙.๑   สมาชิกสามัญ 

 (๑) แสดงบัตรประจําตัวท่ีออกโดยมหาวิทยาลัยหรือหนังสือรับรองจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 (๒) ชําระคาธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การใชหองสมุดและอัตราคาธรรมเนียมการ

ใหบริการหองสมุด 

 

 



๓ 
 

 ๙.๒ สมาชิกสมทบ 

 (๑)  แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงสถานภาพ 

 (๒) ชําระคาธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง การใชหองสมุดและอัตราคาธรรมเนียมการ

ใหบริการหองสมุด 

 ขอ ๑๐ เม่ือผูท่ีมีสิทธิ์สมัครเปนสมาชิกของหองสมุดโดยถูกตองแลว หองสมุดจะออกบัตรสมาชิกตาม

ประเภทสมาชิกใหตามรูปแบบท่ีหองสมุดกําหนด โดยบัตรสมาชิกหองสมุดถือเปนสิทธิเฉพาะตัว 

 ขอ ๑๑  การสิ้นสุดการเปนสมาชิก 

 ๑๑.๑ สมาชิกสามัญใหถือวาสิ้นสุดการเปนสมาชิก เม่ือผูนั้นพนจากสถานภาพตามขอ ๗ 

 ๑๑.๒ สมาชิกสมทบ 

 (๑)  สมาชิกสมทบท่ัวไป  ใหถือวาสิ้นสุดการเปนสมาชิกเม่ือมีอายุการเปนสมาชิกครบ ๑ ป  นับแตวัน

ออกบัตรสมาชิกสําหรับสมาชิกสมทบท่ัวไป 

 (๒)  สมาชิกสมทบชั่วคราวท่ีสมัครเปนสมาชิกสมทบรายป  รายเดือน  รายวัน ใหถือวาสิ้นสุดการเปน

สมาชิกเม่ือมีอายุการเปนสมาชิกครบ ๑ ป  หรือครบ ๑ เดือน หรือเม่ือสิ้นวันแลวกรณี   

 

หมวด ๒ 

ระยะเวลาการใหบริการของหองสมุด 
 

 ขอ ๑๒ การกําหนดเวลาเปดใหบริการของหองสมุด ใหเปนไปตามประกาศกําหนดเวลาการใหบริการ

ของสํานักหอสมุด หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ในกรณีมีเหตุจําเปน อาจเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาเปดใหบริการของหองสมุดหรือเฉพาะหองสมุดบาง

แหงเปนกรณีเฉพาะคราวไดตามท่ีเห็นสมควร โดยใหแจงประกาศลวงหนาไมนอยกวา ๑ วัน และรายงานให

คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดทราบ 

 ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เพ่ือความปลอดภัยของผู เขาใชบริการ หรือรักษาประโยชนของหองสมุด 

หองสมุดจะประกาศงด หรือปดการใหบริการเปนการเฉพาะคราวไดตามท่ีเห็นสมควร และรายงานให      

คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดทราบ 

 ขอ  ๑๓  ในชวงระยะเวลากอนสอบและระหวางการสอบประจําภาคการศึกษา  หรือเวลาใดท่ีมี

ปริมาณการใชหองสมุดจํานวนมาก หองสมุดอาจจํากัดสิทธิ์ใหบริการเฉพาะสมาชิกบางประเภท โดยใหมี    

การแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนาตามประกาศกําหนดเวลาการใหบริการของหองสมุด 

  

หมวด ๓ 

การใชบรกิารหองสมุด 
 

 ขอ ๑๔ การใชบริการหองสมุด สมาชิกของหองสมุดมีหนาท่ีปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑๔.๑ แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งท่ีเขาใชหองสมุด หรือบัตรประจําตัวประชาชน 



๔ 
 

 ๑๔.๒ เคารพสถานท่ี รักษามารยาท ความสงบเรียบรอย ไมสงเสียงดัง หรือกระทําการใด ๆ อันเปน

ท่ีรําคาญแกผูอ่ืน 

 ๑๔.๓ ชําระคาบริการตามท่ีหองสมุดกําหนด 

 ๑๔.๔ สงคืนทรัพยากรสารสนเทศตามวันเวลาท่ีกําหนด 

 ๑๔.๕ ยินยอมใหเจาหนาท่ีหองสมุดตรวจหนังสือ เอกสาร หรือสิ่งของ เม่ือเขาและออกจากหองสมุด 

 ๑๔.๖ การจองท่ีนั่ง การสูบบุหรี่ ดื่มของมึนเมา การเลนการพนัน ในหองสมุดจะกระทํามิได 

 ๑๔.๗ การรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเค้ียวใหกระทําภายในบริเวณท่ีกําหนดเทานั้น 

 ๑๔.๘ ไมตัด ฉีก กรีด ทําลายหนังสือ เอกสาร หรือทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิดของหองสมุด 

หรือไมนําทรัพยากรสารสนเทศออกจากหองสมุด โดยไมไดยืมอยางถูกตองตามระเบียบ โดยการกระทํา

ดังกลาว ถือเปนความผิดตามกฎหมายอาญา 

 ๑๔.๙ ใหดูแลทรัพยสินและของมีคาของตนเอง หองสมุดจะไมรับผิดชอบหากทรัพยสินดังกลาว     

สูญหายหรือเสียหาย ไมวากรณีใดๆ 

 ขอ  ๑๕  สมาชิกหองสมุดตองปฏิบัติตามระเบียบและประกาศของหองสมุดโดยเครงครัด หากผูใด   

ฝาฝนจะไดรับการพิจารณาดําเนินการตามสมควรแตกรณี ดังตอไปนี้ 

 ๑๕.๑ ตักเตือน 

 ๑๕.๒ เชิญใหออกจากหองสมุด 

 ๑๕.๓ ตัดสิทธิ์การใชหองสมุด หรือตัดสิทธิ์การยืม หรือยกเลิกการเปนสมาชิก 

 ๑๕.๔ ดําเนินการตามข้ันตอน เพ่ือให มีการพิจารณาโทษทางวินัย หรือทางอาญา หรือให มี          

การรับผิดชอบตามกฎหมายตอไป 

 

หมวด ๔ 

การใชทรัพยากรสารสนเทศและการใหบริการยืม 

ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด 
 

 ขอ ๑๖  ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด แบงเปน ๒ ประเภท คือ 

 ๑๖.๑ ทรัพยากรสารสนเทศท่ีใหยืมออกได ไดแก ทรัพยากรสารสนเทศท่ัวไปและทรัพยากร

สารสนเทศท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีเปนวัสดุประกอบหนังสือท่ีอนุญาตใหยืม 

 ๑๖.๒ ทรัพยากรสารสนเทศท่ีใหใชภายในหองสมุดเทานั้น โดยหองสมุดอาจกําหนดวิธีการและ

เง่ือนไขในการใชทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดใหเหมาะสมกับทรัพยากรสารสนเทศแตละประเภท 

 ขอ ๑๗  หองสมุดอนุญาตใหสมาชิกหองสมุดในประเทศและหองสมุดในตางประเทศยืมทรัพยากร

สารสนเทศได โดยเปนไปตามประกาศของสํานักหอสมุด 

 ขอ  ๑๘  หลักเกณฑและวิธีการในการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศ 

 ๑๘.๑ ตองยืมดวยบัตรสมาชิกของตนเอง ตามเวลาท่ีหองสมุดกําหนด และจะตองคืนทรัพยากร

สารสนเทศภายในวันและเวลาท่ีกําหนด 



๕ 
 

 ๑๘.๒ หองสมุดสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอใหผูยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศกอนกําหนดได ในกรณีท่ีมีความจําเปน 

 ๑๘.๓ ตองคืนทรัพยากรสารสนเทศท้ังหมดกอนสิ้นสุดการเปนสมาชิกตามขอ ๑๐  

 ๑๘.๔ การตออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ใหตอไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง ยกเวนในกรณีท่ีมี

ทรัพยากรสารสนเทศเกินกําหนดสง หรือคางคาปรับ หรือมีผูจอง หองสมุดจะงดการตออายุการยืม 

 ๑๘.๕ กรณียืมดวยเครื่องยืมอัตโนมัติ ผูยืมตองปฏิบัติตามข้ันตอนการยืมดวยตนเอง และใชสลิป

บันทึกรายการยืมเปนหลักฐานเพ่ือนําหนังสือออกนอกหองสมุด 

 ๑๘.๖ ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบคางสงทรัพยากรสารสนเทศ และมีการติดตามทวงคืนแลวเปนเวลา     

๑ เดือนนับจากวันท่ีคางสงแตมิไดนํามาสงคืน จะนําเงินคาประกันทรัพยากรสารสนเทศมาชดใชเปนคา

ทรัพยากรสารสนเทศ  

 กรณีเงินคาประกันทรัพยากรสารสนเทศ ไมพอกับคาทรัพยากรสารสนเทศ สมาชิกตองชําระเพ่ิมใน

สวนท่ีขาดภายในกําหนดเวลาท่ีสํานักหอสมุดแจง หากไมมาชําระตามกําหนด สํานักหอสมุดจะดําเนินการทาง

กฎหมายตอไป 

 กรณีนําเงินคาประกันทรัพยากรสารสนเทศชดใชเปนคาทรัพยากรสารสนเทศแลว หากสมาชิก

ตองการยืมทรัพยากรสารสนเทศ จะตองชําระเงินคาประกันทรัพยากรสารสนเทศใหครบเทาอัตราท่ีกําหนดไว 

 ขอ  ๑๙ บรรดาคาธรรมเนียม คาปรับ เก่ียวกับการใชบริการของสํานักหอสมุดใหเปนไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน  เรื่อง การใชหองสมุดและอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการหองสมุด 

 ขอ ๒๐ ใหสํานักหอสมุด แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและดําเนินการการคางคาปรับ  

 ๒๐.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการและดําเนินการการคางคาปรับ  ประกอบดวย 

 (๑)  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  รองผูอํานวยการฝายตางๆ และผูชวยผูอํานวยการ เปนท่ีปรึกษา 

 (๒)  หัวหนางานบริการ  เปนประธาน 

 (๓)  ผูอํานวยการกองบริหารงานสํานักหอสมุด  เปนกรรมการ 

           (๔)  ผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสํานักหอสมุด  เปนกรรมการและเลขานุการ 

 ๒๐.๒ ใหคณะกรรมการบริหารจัดการและดําเนินการการคางคาปรับ มีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 

 (๑)  กําหนดใหมีระบบการติดตามคาปรับ การคางสงทรัพยากรสารสนเทศ และหนี้สินท่ีเกิดจากการ

ยืมคืนทรัพยากร และดําเนินการปองกันเหตุท่ีกอใหเกิดหนี้สินท่ีเกิดจากการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ 

 (๒)  ดําเนินการใหขอเสนอแนะประกอบการพิจารณาตอผูบังคับบัญชาเก่ียวกับการบริหารจัดการ  

การคงคางคาปรับ การคางสงทรัพยากรสารสนเทศ และหนี้สินท่ีเกิดจากการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ 

 (๓) ดําเนินการตามผลการพิจารณาของผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

 ขอ ๒๑  ความรับผิดชอบของสมาชิกหองสมุดในการใชหรือยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

 ๒๑.๑ ตองไมใหผูอ่ืนใชบัตรสมาชิกของตนในการยืมหรือในการเขาใชหองสมุด ในกรณีเจาของบัตร

ผูใดฝาฝน สมาชิกผูนั้นตองรับผิดชอบเหมือนตนเปนผูใชบัตรสมาชิกดวยตนเองทุกประการ 

 ๒๑.๒ ตองคืนทรัพยากรสารสนเทศภายในวันและเวลาท่ีกําหนด และตองรับผิดชอบชําระคาปรับ

การคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกําหนด 



๖ 
 

 ๒๑.๓ ในกรณีท่ีสมาชิกสามัญประเภทบุคลากรคางสงทรัพยากรสารสนเทศ คาปรับ หรือมีคาเสียหาย

อ่ืน ๆ จะมีการติดตามทวงคืนเดือนละ ๑ ครั้งเปนเวลา ๓ เดือน และหลังจากนั้นภายใน ๑ เดือน หองสมุด

จะแจงรายการหนี้ท่ีคางชําระเปนลายลักษณอักษรไปยังเจาตัว หากไมมีการตอบรับ หองสมุดจะแจงการคาง

ชําระหนี้ไปยังมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการหักเงินเดือน  

 ๒๑.๔ ในกรณีของนักศึกษา หากคางสงทรัพยากรสารสนเทศ คาปรับ หรือคาชดใชทรัพยากร

สารสนเทศท่ีชํารุดเสียหาย หรือสูญหาย นักศึกษาจะตองชําระใหเสร็จสิ้น จึงจะมีสิทธิ์รับเอกสารสําคัญ      

ทางการศึกษา 

 ๒๑.๕ ในกรณีของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน หากคางสงทรัพยากรสารสนเทศ                

คาปรับ หรือคาชดใชทรัพยากรสารสนเทศท่ีชํารุดเสียหาย หรือสูญหาย นักเรียนจะตองชําระใหเสร็จสิ้น      

จึงจะมีสิทธิ์รับเอกสารสําคัญทางการศึกษาจากทางโรงเรียน 

 ๒๑.๖ ตองรับผิดตอการชํารุดเสียหายหรือสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศท่ียืมทุกกรณีและเปน

หนาท่ีของผูยืมท่ีตองตรวจสอบความสมบูรณของทรัพยากรกอนยืมทุกครั้ง 

 ๒๑.๗ เม่ือทรัพยากรสารสนเทศชํารุดเสียหาย หรือขาดหาย หรือเสื่อมสภาพไป หรือสูญหาย ผูยืม

ตองจัดหาทรัพยากรท่ีมีชนิด ประเภท ความทันสมัย ท่ีมีคุณภาพเทาเดิม หรือดีกวาเดิม หรือชําระเงินเปนสอง

เทาของราคาทรัพยากรสารสนเทศ หรือตามราคาประเมินของหองสมุด รวมคาใชจายในการดําเนินการทาง

เทคนิคของหองสมุดท่ีเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการ

ใหบริการของสํานักหอสมุด การวินิจฉัยสภาพของทรัพยากรสารสนเทศ การกําหนดราคา และคาใชจายให

เปนไปตามท่ีบรรณารักษกําหนด 

 ๒๑.๘ ในกรณีท่ีผูยืมไดชําระคาเสียหายตามขอ ๒๐(๗) แลวทรัพยากรสารสนเทศท่ีชํารุดเสียหาย  

หากผูยืมพบทรัพยากรในเวลาตอมาจะเรียกรองทรัพยากรสารสนเทศและเงินท่ีชดใชคืนไมได 

 ๒๑.๙ การนําทรัพยากรออกนอกหองสมุด โดยไมไดยืมหรือไมไดรับอนุญาต ถือเปนความผิดทาง

อาญาและผูอํานวยการ หัวหนาหองสมุด บรรณารักษ หรือเจาหนาท่ีหองสมุด มีอํานาจพิจารณาดําเนินการ

ตามบทลงโทษในขอ ๑๕ 

 ๒๑.๑๐ กรณี ท่ีสูญหาย หากแจงหายภายหลังวันกําหนดสง ตองชําระคาปรับตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการของสํานักหอสมุด 

 ๒๑.๑๑   คาปรับ คาธรรมเนียมท่ีชําระแลว ไมสามารถเรียกคืนไดไมวากรณีใดๆ 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ ๒๒  ใหบรรดาบัตรสมาชิก ท่ีออกตามระเบียบท่ีถูกยกเลิกตามขอ ๓ แหงระเบียบนี้ เปนบัตร

สมาชิกใหมีอายุตอไปจนกวาจะสิ้นอายุตามท่ีกําหนดไวตามระเบียบดังกลาว แตหองสมุดอาจเรียกใหผูถือบัตร

สมาชิกมาทําบัตรใหมตามระเบียบนี้ภายในเวลาท่ีกําหนดก็ได  



๗ 
 

 ขอ ๒๓  ใหผูท่ีมีหนาท่ีชําระคาปรับ คาเสียหาย คาบํารุงหรือเงินใดๆแกหองสมุดอยูในวันกอนท่ี

ระเบียบนี้ใชบังคับ  ยังคงมีหนาท่ีชําระคาปรับ  คาเสียหาย คาบํารุงหรือเงินใด ๆ อยูตามระเบียบท่ีถูกยกเลิก

ตามขอ ๓ แหงระเบียบนี้ จนกวาชําระเสร็จ 

 ขอ ๒๔  ใหบรรดาประกาศ คําสั่ง ขอกําหนด และวิธีการปฏิบัติใดๆท่ีออกตามระเบียบถูกยกเลิกตาม

ขอ ๓  แหงระเบียบนี้ ยังคงใชบังคับตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  จนกวาจะถูกยกเลิกหรือ           

มีประกาศ คําสั่ง ขอกําหนดและวิธีการปฏิบัติออกตามระเบียบนี้ใชบังคับแทน                      
            

             ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔     

 

 

 

 

(นายณรงคชยั  อัครเศรณี)  

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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