คลิก link เพื�อดูเพิ�มเติม
[] ระเบียบการใช้ CD-ROM/DVD (หน้ า 5)

[] ระเบียบการใช้ Microfilm/fiche (หน้ า 6)

ระเบียบสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
วาดวยการใชหองสมุดสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2552
..................................................

โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบปฏิบัติในการใชหองสมุดและการยืมหนังสือหรือเอกสารหองสมุด
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนปจจุบัน จึงกําหนดระเบียบสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
วาดวยการใชหองสมุดสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2552 ขึ้น และใหยกเลิกระเบียบสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วาดวยการใชหองสมุดสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 โดย
ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูมีสิทธิใชหองสมุดสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
1.1 ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
1.2 สุภาพชนโดยทั่วไป
ขอ 2 ผูมีสิทธิยืมหนังสือหรือเอกสารหองสมุดสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2.1 ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2.2 ผูใชหองสมุดตามขอ 1.2 อนุโลมใหมีสิทธิยืมหนังสือหรือเอกสารเปนการชั่วคราวตามขอ 6.2
โดยไดรับการยินยอมจากผูอํานวยการกลุมพัฒนาและบริหารสารสนเทศมาตรฐาน หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ผูมีสิทธิยืมหนังสือหรือเอกสารตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมวา
ดวยการใชหองสมุดสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2552
ขอ 3 การใชหองสมุดสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3.1 ผูใชหองสมุดตองฝากกระเปาและสิ่งของไว ณ สถานที่ที่จัดเตรียมไวให กรณีที่นําหนังสือหรือ
เอกสารเขามาเพื่ออานในหองสมุด ตองแสดงหนังสือ หรือเอกสารนั้นตอเจาหนาที่กอนนําเขาและนําออก
3.2 ผูใชหองสมุดตองเขียนชื่อ นามสกุล สถานที่ทํางาน หนวยงานที่สังกัด ในสมุดบัญชีรายชื่อ
ผูใชหองสมุดใหชัดเจน อานงาย
3.3 เมื่อจะออกจากหองสมุด ตองยินยอมใหเจาหนาที่ตรวจหนังสือหรือเอกสารที่นําออกไปดวย
ทุกเลม
3.4 ผูใชหองสมุดอาจหยิบหนังสือ เอกสาร หรือแฟมเอกสารมาตรฐานที่ตองการจากชั้นไดเอง เมื่อ
อานเสร็จแลวใหวางหนังสือหรือเอกสารไวบนโตะอาน หรือนําไปคืนใหแกเจาหนาที่ หามนําหนังสือหรือเอกสารไป
เก็บเองยกเวนแฟมเอกสารมาตรฐานใหผูใชหองสมุดนําเก็บคืนที่ชั้นเอกสารเดิมทุกครั้ง เพื่อเปดโอกาสใหผูใชบริการ
คนอื่นๆ มีสิทธิใชหนังสือหรือเอกสารนั้น ๆ
3.5 หามผูใชหองสมุดนําอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดเขาไปในหองสมุด

3.6 ผูใชหองสมุด พึงใชวาจาสุภาพและไมควรสงเสียงดังหรือกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูอื่น
3.7 การใชบริการตางๆ ของหองสมุด เชน บริการคนเรื่อง ผูใชบริการตองกรอกแบบขอใชบริการ
ตางๆ ตามที่หองสมุดจัดเตรียมไวใหชัดเจน
ขอ 4 การยืมหนังสือหรือเอกสาร หองสมุดสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
4.1 ผูมีสิทธิยืมหนังสือหรือเอกสารหองสมุดสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตามขอ 2.1
ตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
4.1.1 ยื่นความจํานงขอทําบัตรยืมหนังสือ พรอมทั้งแนบรูปถายหนาตรง ขนาด 3 x 4 ซม.
จํานวน 2 รูป และแสดงบัตรประจําตัว
4.1.2 กรอกแบบขอยืมหนังสือที่หองสมุดจัดเตรียมไวใหละเอียดและชัดเจน
4.1.3 กอนจะรับหนังสือหรือเอกสารไปตองตรวจดูสภาพหนังสือหรือเอกสารนั้นกอน หากพบ
สิ่งชํารุดหรือเสียหายตองแจงใหเจาหนาที่ทราบทันที มิฉะนั้นผูยืมจะตองรับผิดชอบ
4.1.4 เมื่อโอนหรือลาออกจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตองสงหนังสือหรือ
เอกสารที่ยืมทั้งหมดรวมทั้งบัตรยืม คืนหองสมุด
4.2 ผูมีสิทธิยืมหนังสือหรือเอกสารหองสมุดสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตามขอ 2.2
ตองปฏิบัติดังตอไปนี้
4.2.1 แจงความประสงคขอยืมหนังสือหรือเอกสารพรอมตัวเลมหนังสือหรือเอกสาร โดยผูขอยืม
ตองมอบบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผูขับขี่รถยนต/รถจักรยานยนต หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ ซึ่งไม
หมดอายุ แกเจาหนาที่เพื่อทําการยืมหนังสือหรือเอกสาร
4.2.2 กรอกแบบขอยืมหนังสือที่หองสมุดจัดเตรียมไวใหละเอียดและชัดเจน
4.2.3 กอนจะรับหนังสือหรือเอกสารไปตองตรวจดูสภาพหนังสือหรือเอกสารนั้นกอน หากพบ
สิ่งชํารุดหรือเสียหาย ตองแจงใหเจาหนาที่ทราบทันที มิฉะนั้นผูยืมจะตองรับผิดชอบ
4.2.4 การสงคืนหนังสือหรือเอกสารแกเจาหนาที่ ตองยินยอมใหเจาหนาที่ตรวจสอบความเรียบรอย
ของหนังสือหรือเอกสารเลมนั้นๆ พรอมทั้งรับบัตรประจําตัวคืน
ขอ 5 กําหนดเวลาและจํานวนหนังสือหรือเอกสารที่ยืม
5.1 เจาหนาที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีสิทธิยืมหนังสือไดไมเกินครั้งละ 10 เลม
ยืมไดนาน 15 วัน และตออายุการยืมไดไมเกิน 2 ครั้ง
ในกรณีที่ผูใชตองการตออายุการยืมหนังสือหรือเอกสารเปนครั้งที่ 3 จะตองเวนระยะการยืม
1 สัปดาห หากหนังสือหรือเอกสารนั้นมีเพียงสําเนาเดียว ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูใชบริการคนอื่นๆ มีสิทธิใชหนังสือ
หรือเอกสารนั้นๆ
หากผูยืมหนังสือหรือเอกสารหองสมุดจะเดินทางไปตางประเทศเปนเวลาเกินกวา 2 สัปดาห
จะตองคืนหนังสือหรือเอกสารใหครบถวนเสียกอน
5.2 ผูมีสิทธิยืม ตามขอ 2.2 ใหยืมหนังสือหรือเอกสารไดครั้งละไมเกิน 5 เลม และใหสงคืนภายใน
วันที่ยืม
อนึ่ง ในกรณีที่หนังสือหรือเอกสารที่ยืมเปนหนังสือหรือเอกสารที่หายากหรือมีราคาแพง หองสมุด
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีสิทธิที่จะขอใหผูยืมวางเงินมัดจําสําหรับหนังสือหรือเอกสารนั้นๆ ได
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5.3 หองสมุดสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหนังสือหรือเอกสารที่
ใหยืมคืนกอนกําหนด
ขอ 6 หนังสือหรือเอกสารจําพวกจํากัดการยืม
6.1 หนังสือหรือเอกสารที่หามยืมออกนอกหองสมุด
6.1.1 หนังสือหรือเอกสารอางอิง จําแนกออกเปน
พจนานุกรม
สารานุกรม
หนังสือรายป
อักขรานุกรมชีวประวัติ
อักขรานุกรมภูมิศาสตร
สิ่งพิมพรัฐบาล
ดรรชนีวารสาร
นามานุกรม
คูมือตางๆ
6.1.2 บัญชีรายชื่อมาตรฐาน ทุกประเภท
6.1.3 เอกสารอื่นๆ ที่หองสมุดระบุหามยืม
6.1.4 วารสารและหนังสือพิมพที่วางแสดงบนชั้น
ทั้งนี้ เวนแตหนังสือหรือเอกสารดังกลาวขางตนนี้จะมีอยูในหองสมุดมากกวา 2 เลม/ฉบับขึ้นไป
และผูอํานวยการกลุมพัฒนาและบริหารสารสนเทศมาตรฐาน สํานักบริหารมาตรฐานระหวางประเทศ ยินยอมใหนํา
ออกจากหองสมุดได
6.2 หนังสือหรือเอกสารที่จํากัดการยืม ซึ่งหองสมุดใหยืมไดในบางกรณี เชน หนังสือหรือเอกสาร
ที่ใชในวาระการประชุม เปนตน ทั้งนี้ยืมไดไมเกิน 1 วัน
ขอ 7 การเก็บเงินคายืมเกินกําหนด การตัดสิทธิ และการชดใชคาเสียหาย
7.1 ผูยืมที่ไมนําหนังสือหรือเอกสารสงคืนตามกําหนด ตองเสียคาปรับในการสงคืนหนังสือ หรือ
เอกสารเกินกําหนดใหแกหองสมุดสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลมละ 5.00 บาท (หาบาทถวน) ตอวัน
7.2 ผูที่ทําหนังสือหรือเอกสารของหองสมุดสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชํารุดเสียหาย
ตองชดใชคาเสียหายเพื่อการซอมแซมตามจํานวนเงินที่หองสมุดกําหนด
7.3 ผูที่ทําหนังสือหรือเอกสารหาย ตองชดใชเงินเปนสองเทาของราคาหนังสือหรือเอกสารใหมใน
ขณะนั้น หรือจัดหาหนังสือหรือเอกสารนั้นมาชดใชใหหองสมุด และทั้งนี้ตองเปนตนฉบับตรงตามฉบับเดิม ใหม
หรืออยูในสภาพใหม และเปนฉบับที่ตีพิมพไมเกากวาฉบับที่สูญหาย
7.4 ผูยืม ตามขอ 2.1 ที่ไมสงหนังสือหรือเอกสารคืนหองสมุดตามกําหนด ตั้งแต 2 ครั้ง ขึ้นไป
ติดตอกัน หองสมุดอาจพิจารณางดการใหยืมไดครั้งละไมเกิน 1 เดือน และจะไดรายงานเสนอใหผูบังคับบัญชาทราบดวย
7.5 การจายเงินคายืมเกินกําหนดและการชดใชคาเสียหายสําหรับผูมีสิทธิยืมตามขอ 2.1 ถาไมชําระ
เงินทันทีที่หองสมุดแจงใหทราบ หองสมุดจะหักเงินคายืมเกินกําหนด และเงินชดใชคาเสียหายจากเงินเดือน
7.6 การขอใหสงหนังสือหรือเอกสารคืน หากเจาหนาที่ตองเสียคาใชจายในการเดินทางเพื่อติดตาม
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ขอรับหนังสือหรือเอกสารคืน ผูยืมจะตองเปนผูเสียคาใชจายในการเดินทางดังกลาว
ขอ 8 สิทธิและอํานาจตางๆ
เพื่อใหการใชและการยืมหนังสือหรือเอกสารหองสมุดสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ใหสํานักบริหารมาตรฐานระหวางประเทศ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมมีอํานาจกําหนดระเบียบตางๆ ในทางปฏิบัติได ระเบียบที่กําหนดขึ้นจะตองไมขัดกับระเบียบนี้ และจะ
ตองไดรับความเห็นชอบจากเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ขอ 9 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

1

กันยายน

พ.ศ. 2552

รัตนาภรณ จึงสงวนสิทธิ์
(นางรัตนาภรณ จึงสงวนสิทธิ์)
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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| กลับด้านบน |

ระเบียบสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
วาดวยการขอรับบริการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูล
พ.ศ. 2552
..................................................

โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วาดวยการขอรับบริการ
สืบคนสารนิเทศจากฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน จึงกําหนดระเบียบสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วาดวย
การขอรับบริการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูล พ.ศ. 2552 ขึ้น และใหยกเลิกระเบียบสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม วาดวยการขอรับบริการสืบคนสารนิเทศจากฐานขอมูล พ.ศ. 2542 โดยใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันที่ประกาศเปนตนไป ไวดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวาดวยการขอรับบริการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูล พ.ศ. 2552”
ขอ 2 ใหผูอํานวยการกลุมพัฒนาและบริหารสารสนเทศมาตรฐาน หรือผูที่ไดรับมอบหมาย มีหนาที่
ควบคุมดูแลรับผิดชอบการใหบริการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูล
ขอ 3 การขอรับบริการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูล ใหผูตองการขอรับบริการกรอกรายละเอียดใน
แบบขอรับบริการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูล ตามแบบพิมพหมายเลข 1 แนบทายระเบียบนี้
ขอ 4 หากผูใชบริการในหนวยงานภายในสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมประสงคจะขอให
พิมพขอมูลจากฐานขอมูล ตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาชั้นผูอํานวยการสํานักหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือผูไดรับ
มอบหมาย โดยยื่นคําขอตามแบบพิมพหมายเลข 2 แนบทายระเบียบนี้
ทั้งนี้ ในการขออนุมัตคิ รั้งหนึ่งๆ ตนฉบับ 1 หนา ใหพิมพขอมูลไดเพียง 1 แผน เทานั้น
ในกรณีที่จําเปนตองพิมพขอ มูลเกินกวา 1 แผน ใหขออนุมัติเปนกรณีพิเศษตอเลขาธิการสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ขอ 5 การขอรับบริการพิมพขอ มูลจากฐานขอมูลสําหรับหนวยงานอื่น หรือบุคคลทั่วไป ใหยื่นคําขอตาม
แบบพิมพหมายเลข 3 แนบทายระเบียบนี้ และจะตองเสียคาบริการในอัตราหนาละ 10.- บาท (สิบบาทถวน) ตอ
หนาที่พิมพ 1 แผน และเสียคาบริการสืบคนเรื่องละ 20.- บาท (ยี่สิบบาทถวน)
ขอ 6 ใหผูอํานวยการสํานักบริหารมาตรฐานระหวางประเทศเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่
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กันยายน

พ.ศ. 2552

รัตนาภรณ จึงสงวนสิทธิ์
(นางรัตนาภรณ จึงสงวนสิทธิ์)
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

| กลับด้านบน |

ระเบียบสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
วาดวยการใชเครื่องอานไมโครฟลม
พ.ศ. 2552
..................................................

โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วาดวยการใชเครื่องอาน
ไมโครฟลมใหเปนปจจุบัน จึงกําหนดระเบียบสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วาดวยการใชเครื่องอาน
ไมโครฟลม พ.ศ. 2552 ขึ้น และใหยกเลิกระเบียบสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วาดวยการใชเครื่อง
อานไมโครฟลม พ.ศ. 2542 โดยใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป ไวดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวาดวยการใชเครื่องอานไมโครฟลม พ.ศ. 2552”
ขอ 2 ใหผูอํานวยการกลุมพัฒนาและบริหารสารสนเทศมาตรฐาน สํานักบริหารมาตรฐานระหวางประเทศ
มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการใชเครื่องอานไมโครฟลม
ขอ 3 การใชเครื่องอานไมโครฟลมสําหรับหนวยงานภายในสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาตั้งแตชั้นผูอํานวยการสํานักหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมาย โดยยื่น
คําขอตามแบบพิมพหมายเลข 1 แนบทายระเบียบนี้
ทั้งนี้ ในการขออนุมัติครั้งหนึ่งๆ ตนฉบับ 1 หนา ใหพิมพขอมูลไดเพียง 1 แผน เทานั้น
ในกรณีที่จําเปนตองพิมพขอมูลเกินกวา 1 แผน ใหขออนุมัติเปนกรณีพิเศษตอเลขาธิการสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ขอ 4 การใชเครื่องอานไมโครฟลมสําหรับบุคคลทั่วไป ใหยื่นคํารองตามแบบพิมพหมายเลข 2 แนบทาย
ระเบียบนี้ และจะตองเสียคาบริการในอัตราหนาละ 7.- บาท (เจ็ดบาทถวน) ตอหนาที่พิมพ 1 แผน
ขอ 5 ใหผูอํานวยการสํานักบริหารมาตรฐานระหวางประเทศเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่
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