
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 (ฉบับที่ 1321/2564) 

เรื่อง  การใชบริการและอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการของสํานักหอสมุด 

..................................................................... 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหนวยงานที่ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุน 

การเรียนการสอน และการวิจัยแกอาจารย นักศึกษา และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน และบริการ 

วิชาการแกหนวยงานภายนอก รวมทั้ งประชาชนทั่ วไป ดังนั้น เพื่อใหการบริการของสํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยัขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

อาศัย อํ านาจตามความในมาตรา  32 มาตรา  37  (1)  และ  (5)  แห งพระราชบัญญั ติ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 ขอ 6 ขอ 9 ขอ 14.2 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 และขอ 14 ของระเบียบ 

มหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การใชหองสมุด พ.ศ. 2564 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการ 

ค ลั ง แ ล ะ พั ส ดุ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก น  ใ น ค ร า ว ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่  5 / 2 5 6 4  เ มื่ อ วั น ที่  

25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จึงเห็นสมควรออกประกาศการใชบริการหองสมุด ไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1321/2564) เรื่อง การใช 

บริการและอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการของสํานักหอสมุด  

ขอ 2  ใหใชประกาศนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป 

ขอ 3  ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2327/2561) เรื่อง การใชบริการและ 

อัตราคาธรรมเนียมการใหบริการของสํานักหอสมุด  

ขอ 4 ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“อธิการบด”ี หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“หองสมุด” หมายความวา สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน 



- 2 -

“คณะกรรมการ 

ประจําสํานัก” 

หมายความวา คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

บริหารจัดการและ

ดําเนินการการคาง

คาปรับ”   

หมายความวา คณะกรรมการบริหารจัดการ และดําเนินการ 

การคางคาปรับ ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการใชหองสมุด 

พ.ศ. 2564 

ขอ 5 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลว ที่เก่ียวของกับ

การใชบริการและอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ขัดหรือแยงกับ

ประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน 

ข อ  6  การ กําหนด เวลา เป ด  –  ป ดบริ กา ร  ให ถื อตามประกาศของสํ านั กห อสมุ ด 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขอ 7 การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม ใหอธิการบดีออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยตามคําแนะนํา

ของผูอํานวยการสํานักหอสมุด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด ทั้งนี้ตองไมเกิน

อัตราหรือวงเงินที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศนี้  

ขอ 8  เงินประกันของสมาชิกหองสมุดที่ชําระแลวตามอัตราเรียกเก็บที่กําหนดไวแนบทาย

ประกาศนี้ จะไดรับคืนเมื่อพนสมาชิกภาพและไมมีความเสียหายใด ๆ  และตองยื่นคํารองขอรับเงินประกันคืน

ตามแบบฟอรมที่หองสมุดกําหนด หากไมมารับเงินประกันภายในเวลา 2 ป นับจากวันสิ้นสุดสมาชิกภาพหรือ

หลังจากวันที่บัตรหมดอายุแลวแตกรณี หองสมุดจะนําเงินจํานวนดังกลาวเขาเปนเงินรายไดของหองสมุดทันที 

ผูใชบริการจะเรียกรองคนืไมไดไมวากรณีใด ๆ  

ขอ 9 ผูอํานวยการสํานักหอสมุดเปนผูมีอํานาจพิจารณาการบริหารจัดการและดําเนินการ ใน

กรณีการคางคาปรับเกินกําหนดหรือการคางสงทรัพยากรหองสมุดโดยผานความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารจัดการและดําเนินการการคางคาปรับ   

ขอ 10 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ และหากมีปญหาเก่ียวกับการตีความหรือการ

ปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและถือเปนที่สิ้นสุด 

 ประกาศ  ณ  วันที่  29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

(รองศาสตราจารยชาญชัย  พานทองวิริยะกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1321/2564) ลงวันที่   29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

เรื่อง การใชบริการและอตัราคาธรรมเนียมการใหบริการของสํานักหอสมุด 

1. การใหบริการยืมคืนและคาสมาชิกหองสมุด

ประเภทสมาชิกหองสมุด 
คาสมาชิก

หองสมุด (บาท) 

เงินประกัน 

(บาท) 

ประเภททรัพยากรหองสมุด 

หมายเหตุ
ทรัพยากรสารสนเทศ อุปกรณที่ใชอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณที่ไมใชอิเล็กทรอนิกส 

จํานวน 

(รายการ) 

ระยะเวลา 

(วัน) 

คาปรับ 

(บาท/วัน) 

จํานวน 

(รายการ) 

ระยะเวลา 

(วัน) 

คาปรับ 

(บาท/วัน) 

จํานวน 

(รายการ) 

ระยะเวลา 

(วัน) 

คาปรับ 

(บาท/วัน) 

1. สมาชิกสามญั

1.1 อาจารย ไมเรียกเก็บ ไมเรยีกเก็บ 50 30 5 1 50 1 20 รวมทุก

ประเภท 

ไมเกิน 

50 รายการ 

1.2 นักศึกษา รวมใน

คาธรรมเนียม

การศึกษา 

ของมหาวิทยาลัย 

รวมใน

คาธรรมเนียม

การศึกษา 

ของมหาวิทยาลัย 

1.3 ขาราชการ ไมเรียกเก็บ ไมเรียกเก็บ 

1.4 พนักงานมหาวิทยาลยั ไมเรียกเก็บ ไมเรียกเก็บ 

1.5 ลูกจางของมหาวิทยาลัย 

ไมเรียกเก็บ 

2,500 

(ถาตองการยืม

ทรัพยากร

สารสนเทศท่ี 

ไมใชชนิดดิจิทัล) 

1.6 นักเรียนโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ไมเรียกเก็บ ไมเรียกเก็บ 



- 4 -

ประเภทสมาชิกหองสมุด 
คาสมาชิก

หองสมุด (บาท) 

เงินประกัน 

(บาท) 

ประเภททรัพยากรหองสมุด 

หมายเหตุ
ทรัพยากรสารสนเทศ อุปกรณที่ใชอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณที่ไมใชอิเล็กทรอนิกส 

จํานวน 

(รายการ) 

ระยะเวลา 

(วัน) 

คาปรับ 

(บาท/วัน) 

จํานวน 

(รายการ) 

ระยะเวลา 

(วัน) 

คาปรับ 

(บาท/วัน) 

จํานวน 

(รายการ) 

ระยะเวลา 

(วัน) 

คาปรับ 

(บาท/วัน) 

 1.7 ศิษยเกา ไมเรียกเก็บและมี

อายุสมาชิก 

คราวละ 2 ป 

2,500 

(ถาตองการยืม

ทรัพยากร

สารสนเทศท่ี 

ไมใชชนิดดิจิทัล) 

7 15 5 รวมทุก

ประเภท 

ไมเกิน 

7 รายการ 

 1.8 บุคคลเกษียณอายุราชการ 

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ไมเรียกเก็บและ 

มีอายุสมาชิก 

คราวละ 2 ป 

2,500 

(ถาตองการยืม

ทรัพยากร

สารสนเทศท่ี 

ไมใชชนิดดิจิทัล) 

7 15 5 

2. สมาชิกสมทบ

2.1 สมาชิกสมทบท่ัวไป 

2.1.1 ประชาชนท่ัวไป 1,000/ป 2,500 7 15 5 - - - - 

2.1.2 สมาชิกจากขายงานหองสมดุ 

มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค 

(PULINET) 

ไมเรียกเก็บ ไมเรียกเก็บ 3 15 5 - - - - 

2.1.3 นักศึกษาและบคุลากรของ

สถาบันที่ทําขอตกลงความ

รวมมือกับคณะตาง ๆ ของ

ไมเรียกเก็บ 2,500 7 15 5 1 50 1 20 รวมทุก

ประเภท 

ไมเกิน 
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ประเภทสมาชิกหองสมุด 
คาสมาชิก

หองสมุด (บาท) 

เงินประกัน 

(บาท) 

ประเภททรัพยากรหองสมุด 

หมายเหตุ
ทรัพยากรสารสนเทศ อุปกรณที่ใชอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณที่ไมใชอิเล็กทรอนิกส 

จํานวน 

(รายการ) 

ระยะเวลา 

(วัน) 

คาปรับ 

(บาท/วัน) 

จํานวน 

(รายการ) 

ระยะเวลา 

(วัน) 

คาปรับ 

(บาท/วัน) 

จํานวน 

(รายการ) 

ระยะเวลา 

(วัน) 

คาปรับ 

(บาท/วัน) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน หรือ

กับ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

7 รายการ 

2.1.4 นักศึกษาและบคุลากรของ

สถาบันสมทบ 

500/ป 2,500 

2.1.5 นักศึกษาหรือบุคลากร

หลักสตูรฝกอบรมระยะสั้น 

หรือตามโครงการ

แลกเปลีย่นกับ

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ไมเรียกเก็บ 2,500 7 15 5 1 50 1 20 รวมทุก

ประเภท 

ไมเกิน 

7 รายการ 

2.1.6 สมาชิกกิตติมศักดิ ์ ไมเรียกเก็บ ไมเรียกเก็บ 

2.1.7 อาจารยพิเศษ ไมเรียกเก็บ 2,500 

2.2 สมาชิกสมทบช่ัวคราว (walk in) 

ไดแก สมาชิกสมทบรายวัน 

รายเดือน รายป 

2.2.1 สมาชิกสมทบรายวัน 20/วัน ไมเรียกเก็บ 

ไมอนุญาตใหยืม 
2.2.2 สมาชิกสมทบรายเดือน 120/3 เดือน ไมเรียกเก็บ 

2.2.3 สมาชิกสมทบรายป 400/ป ไมเรียกเก็บ 

2.2.4 นักเรียน นักบวช ไมเรียกเก็บ ไมเรียกเก็บ 
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2. คาบริการ

ประเภทบริการ สมาชกิสามัญ สมาชกิสมทบ 

1. บริการสืบคนขอมูลสารสนเทศและรวบรวม

รายการบรรณานุกรมไมเกินครั้งละ 30 รายการ

ไมเรียกเก็บ 

ยกเวนนักศึกษา 50 บาท/ครั้ง 

100 บาท/ครั้ง 

2. สืบคนขอมูลจากฐานขอมูลและรวบรวม บทคัดยอ

ไมเกินครั้งละ 10 รายการ

ไมเรียกเก็บ 

ยกเวนนักศึกษา 100 บาท/ ครั้ง 

200 บาท/ครั้ง 

3. บริการสืบคนและบันทึกขอมลูหอจดหมายเหตุ 20 บาท/ครั้ง 50 บาท/ครั้ง 

4. บริการสงทรัพยากรสารสนเทศแบบดวน

(Fast Document Delivery Services)

4.1 กรณีนาํสงภายในหนวยงาน

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

4.1.1 ดําเนินการภายใน 3 ชั่วโมง 30 บาท/ครั้ง (ไมเกิน 5 รายการ) ไมบริการ 

4.2 สแกนเอกสารและสงทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส 

10 บาท/หนา 15 บาท/หนา 

4.3 การจดัสงทางไปรษณียและบรรจุภณัฑ ตามอัตราที่บริษัทไปรษณยีไทย

จํากัด กําหนด และคาดาํเนินการ 

100 บาท/ครั้ง 

ตามอัตราที่บริษัทไปรษณยี

ไทย จํากัด กําหนดและ 

คาดําเนินการ 150 บาท/ครั้ง 

ใหบริการเฉพาะทรัพยากร

บางประเภท 

5. บริการยืมระหวางหองสมุด อัตราคาบริการยมืทรัพยากร

สารสนเทศกับหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาของรัฐ เปนไปตาม

ขอตกลงคณะทํางาน 

ฝ ายบริกา รสารนิ เทศห องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาวาดวย 

การบริการระหวางหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา และคาบริการท่ี

ทําขอตกลงความรวมมือ 

กับสํานักหอสมุด 

คาบริการบริการยืม

ทรัพยากรสารสนเทศกับ

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใน

สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาของรัฐ 

เปนไปตามขอตกลง

คณะทํางานฝายบริการ

สารนเิทศหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาวาดวย 

การบรกิารระหวางหองสมดุ 

สถาบันอุดมศึกษา และ

คาบริการที่ทําขอตกลงความ

รวมมือกบัสํานกัหอสมุด และ

คาดําเนินการ 50 บาท/คํา

ขอ 
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6. คาดําเนินการกรณีทรัพยากรหองสมุดชํารุดหรือ

สูญหาย

6.1 ทรัพยากรทั่วไป 1. ในกรณีท่ีแจงหายภายในกําหนดการสงคืนทรัพยากร

สองเทาของราคาทรัพยากรหองสมุด รวมคาดําเนินการ 100 บาท

2. ในกรณีแจงหายภายหลังกําหนดการสงคืนทรัพยากร

สองเทาของราคาทรัพยากร คาดําเนินการ 100 บาท และคาปรับ

เกินกําหนดสง

หมายเหตุ หากทรัพยากรหองสมุดที่ยืม ไมมีการระบุราคาใหคิดราคา

ทรัพยากรหองสมุดที่ 500 บาท 

6.2 ทรัพยากรพรอมวสัดุประกอบและทรัพยากร

อ่ืน ๆ 

1. ในกรณีท่ีแจงหายภายในกําหนดการสงคืนทรัพยากร

สองเทาของราคาทรัพยากรหองสมุดทั้งชุด โดยมิใหแยกชําระเพียง

สวนใดสวนหนึ่ง รวมคาดําเนินการ 100 บาท

2. ในกรณีแจงหายภายหลังกําหนดการสงคืนทรัพยากร

สองเทาของราคาทรัพยากรทั้งชุด โดยมิใหแยกชําระเพียงสวนใด

สวนหนึ่ง คาดําเนินการ 100 บาท และคาปรับเกินกําหนดสง

หมายเหตุ หากทรัพยากรหองสมุดทั้งชุดที่ยืม ไมมีการระบุราคาใหคิด

ราคาทรัพยากรหองสมุดที่ 500 บาท 

6.3 ถุงผาชํารุด หรือสูญหาย รวมแผนปาย

ประกอบถุงผา 

350 บาท และคาปรับเกินกําหนดสง 

6.4 อุปกรณที่ใชอิเล็กทรอนิกส สญูหาย หรือ เปด

ใชงานไมได 

ซื้อทดแทน รุนเดิมหรือรุนใหมกวา รวมคาดําเนินการ 100 บาท 

และคาปรับเกินกําหนดสง 

6.5 อุปกรณที่ใชอิเล็กทรอนิกส ชํารุด ใหผูใชดําเนินการซอมแซมจนใชงานไดปกติ และชําระ 

คาปรับเกินกําหนดสง 

7. บัตรเขาออกรายวัน 20 บาท/วัน 

8. การพิมพผลขอมลูขาวดํา 1 บาท/แผน 

9. การพิมพผลขอมลูสี 5 บาท/แผน 

10. นําสงขอมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ไมเรียกเก็บ 

11. สแกนเอกสาร 5 บาท/หนา 

12. การใหบริการระหวางหองสมดุกับ

หองสมุดตางประเทศ

1 US$/หนา 
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ประเภทบริการ สมาชกิสามัญ สมาชกิสมทบ 
ไมเปนสมาชกิสามัญ 

และสมาชิกสมทบ 

13. คาบริการหอง KKU Maker Space

13.1 คาสมาชิก (รายเดือน) ไมเรียกเก็บ 2,500 

13.2 คาสมาชิก (Weekday 5 วัน) ไมเรียกเก็บ 1,500 

13.3 คาสมาชิก (Weekends 6 วัน) ไมเรียกเก็บ 1,500 

13.4 คาบริการ 3D printer (Small) 30 บาท/ชม 30 บาท/ชม. 300 บาท/ชม. 

13.5 คาบริการ 3D printer (Medium) 100 บาท/ชม 100 บาท/ชม. 1,000 บาท/ชม. 

13.6 คาบริการ 3D printer (Large) 300 บาท/ชม 300 บาท/ชม. 1,500 บาท/ชม. 

13.7 คาบริการ 3D printing pen 30 บาท/ชม 30 บาท/ชม 300 บาท/ชม 

13.8 คาบริการ Laser Cutter 

(Exclude Material) 

ไมเรียกเก็บ 50 บาท/ชม. 50 บาท/ชม. 

13.9 คาบริการ 3D Modeller ไมเรียกเก็บ ไมเรียกเก็บ ไมมีบริการ 

.......................................................................... 


