ระเบียบกรมยุทธการทหารบก
วาดวย การใชหองสมุดกองบัญชาการกองทัพบก
พ.ศ.๒๕๔๐
------------------------เพื่อใหการบริการหองสมุดกองบัญชาการกองทัพบก เปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูใชบริการอยางทั่วถึง และสอดคลองกับระเบียบกองทัพบกวาดวยมาตรฐาน
หองสมุดกองทัพบก พ.ศ.๒๕๓๓ จึงเห็นสมควรกําหนดระเบียบปฏิบัติไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา
“ระเบียบกรมยุทธการทหารบก วาดวยการใชหองสมุด กองบัญชาการกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๔๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกรมยุทธการทหารบก วาดวย การใชหองสมุดกรมยุทธการ
ทหารบก พ.ศ.๒๕๒๖ บรรดา คําสั่ง ระเบียบ คําชี้แจงใด ๆ ในการใชหองสมุดกรมยุทธการทหารบกที่
กําหนดไวเดิม ซึ่งขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ หองสมุดกองบัญชาการกองทัพบกขึ้นตรงตอ กองประวัติศาสตรทหาร
กรมยุทธการทหารบก การดําเนินงานอยูในความรับผิดชอบของหัวหนาแผนกหองสมุด
ขอ ๕ วัตถุประสงคของการจัดตั้งหองสมุดกองบัญชาการกองทัพบก
๕.๑ เพื่อเปนหองสมุดกลางของกองทัพบก โดยใหบริการดานหองสมุดแก
ขาราชการและลูกจางของกองทัพบก
๕.๒ เพื่อใหการจัดและดําเนินงานดานตางๆ ของหองสมุดกองบัญชาการ
กองทัพบก เขาสูระบบมาตรฐานสากลในระบบเครือขายหองสมุด
๕.๓ เพื่อใหหองสมุดเปนแหลงบริการ แกสมาชิกตามวัตถุประสงคของการบริการหอง
สมุดดังนี้
๕.๓.๑ เพื่อการศึกษา โดยใหเปนแหลงสงเสริมการศึกษาหาความรูของผูใช
บริการ เปนทั้งแหลงการศึกษาดวยตนเอง และการศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากที่ไดศึกษาในสถาบันการ
ศึกษาของกองทัพบกและในสถาบันการศึกษาทั่วไป
๕.๓.๒ เพื่อการวิจัย โดยใหเปนแหลงคนควาศึกษาขอมูลประกอบการวิจัย
และการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวย เหลา และสายวิทยาการที่มีหนาที่รับผิดชอบดานการวิจัย
พัฒนาของกองทัพบก

๒
๕.๓.๓ เพื่อการบริการขาวสาร โดยใหเปนแหลงรวบรวมและบริการขาวสารความ
เคลื่อนไหวตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๕.๓.๔ เพื่อความจรรโลงใจ โดยใหเปนแหลงที่ใชเวลาวางใหเปนประโยชนจาก
การอานหรือเขารวมกิจกรรมเพื่อกอใหเกิดความรู ความคิดและทัศนคติที่ดี
๕.๓.๕ เพื่อความบันเทิง โดยใหเปนแหลงพักผอนหยอนใจ จากการอาน
เอกสารสิ่งพิมพหรือการเขารวมกิจกรรมที่กอใหเกิดความเพลิดเพลินและพึงพอใจ
ขอ ๖ การบริการของหองสมุด
๖.๑ วัน - เวลาใหบริการ ทุกวันทําการ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐
๖.๒ ผูมีสิทธิ์ใชบริการหองสมุด หองสมุดกองบัญชาการกองทัพบก ใหบริการแก
บุคคลตอไปนี้
๖.๒.๑ ขาราชการ/ลูกจาง สังกัดหนวยตางๆ ใน กองทัพบก และครอบครัว
๖.๒.๒ ขาราชการ/ลูกจาง สังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด, กองทัพเรือ, กอง
ทัพอากาศ และสวนราชการอื่นๆ ของ กระทรวงกลาโหม
๖.๒.๓ ขาราชการสังกัดหนวยราชการอื่นนอกกระทรวงกลาโหม
๖.๓ การทําบัตรสมาชิก บุคคลในขอ ๖.๒.๑ เฉพาะผูที่เปนขาราชการ/ลูกจาง
สังกัดหนวยตางๆ ในกองทัพบก เทานั้น ที่มีสิทธิ์ทําบัตรสมาชิกหองสมุดกองบัญชาการกองทัพบก
โดยตองนําหลักฐานบัตรประจําตัวขาราชการ/บัตรประจําตัวประชาชน และรูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒
รูป มายื่นตอเจาหนาที่หองสมุด
๖.๔ บริการชวยการคนควาและอางอิง หองสมุดใชระบบทศนิยมดิวอี้ ในการ
จําแนกหนังสือ การคนควารายชื่อหนังสือภาษาไทย, ภาษาตางประเทศ, รายชื่อสมาชิกหองสมุด, รายชื่อ
วีดีทัศน, รายชื่อ CD-ROM สามารถกระทําไดโดย
๖.๔.๑ สอบถามจากเจาหนาที่หองสมุดโดยตรง
๖.๔.๒ คนควาจากเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งหองสมุดใชโปรแกรม
PARADOX FOR WINDOW ๔.๕ ในการเก็บขอมูล
๖.๔.๓ คนควาจากตูบัตรรายการ ซึ่งแบงเปนบัตรชื่อเรื่อง, บัตรผูแตง,
บัตรหัวเรื่อง
๖.๕ บริการรับ/จาย (ใหยืมและรับคืน) ผูมีสิทธิ์ใชบริการประเภทนี้ จะตองเปนสมาชิก
ของหองสมุดกองบัญชาการกองทัพบก โดยมีขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวของดังนี้
๖.๕.๑ แสดงบัตรสมาชิกตอเจาหนาที่หองสมุด
๖.๕.๒ กําหนดการยืมหนังสือและเอกสารดังนี้
๖.๕.๒.๑ หนังสือ ยืมไดไมเกินครั้งละ ๔ เลม กําหนดสงคืนภายใน ๑๔
วัน
๖.๕.๒.๒ วารสาร, รายงาน ยืมไดไมเกินครั้งละ ๒ เลม กําหนดสงคืน
ภายใน ๗ วัน (ยกเวนวารสารฉบับใหม หามยืมออกนอกหองสมุด)

๓
๖.๕.๒.๓ นวนิยาย ยืมไดไมเกินครั้งละ ๒ เลม กําหนดสงคืน
ภายใน ๑๔ วัน
๖.๕.๒.๔ เอกสารอางอิงและหนังสือสํารอง หามยืมออกนอก
หองสมุด
๖.๕.๓ กรณีผูใชบริการทําหนังสือชํารุด/สูญหาย ไมสามารถนําสงไดตาม
กําหนดจะตองถูกปรับตามราคาปกของหนังสือ
๖.๕.๔ กรณีนําหนังสือสงคืนเกินกําหนด ปรับเลมละ ๕ บาท/วัน
๖.๖ บริการยืมระหวางหองสมุด กรณีที่ผูใชบริการหองสมุดมีความประสงคจะ
คนควาหนังสือจากหองสมุดอื่นๆ เปนการเพิ่มเติม เชน หองสมุดของหนวยตางๆ ใน กองทัพบก หอสมุด
กลางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนตน ผูใชบริการ สามารถขอรับ
แบบฟอรมการยืมระหวางหองสมุดไดโดยตรงจากบรรณารักษ โดยบรรณารักษจะลงลายมือชื่อเปนหลัก
ฐาน ๒ ฉบับ
ฉบับที่ ๑ (ตัวจริง) บรรณารักษของหองสมุดที่จะไปขอใชบริการจะเก็บเปนหลักฐาน
สําหรับฉบับที่ ๒ (สําเนา) บรรณารักษของหองสมุดกองบัญชาการกองทัพบก จะเปนผูเก็บหลักฐาน ผูใช
บริการยืมระหวางหองสมุด จะตองยึดถือกฎระเบียบการยืมหนังสือของหองสมุดที่ไปใชบริการอยางเครงค
รัด กรณีคืนหนังสือเกินกําหนดเวลาหรือทําหนังสือชํารุด/เสียหาย จะตองถูกปรับ ตามกฎระเบียบของหอง
สมุดนั้นๆ
๖.๗ บริการโสตทัศนวัสดุ
๖.๗.๑ แถบบันทึกเสียง (Casette tape) ไดแก แถบบันทึกเสียงชุดเสริม ทักษะภาษาอังกฤษและความรูทั่วไป ผูใชบริการสามารถขอยืมฟงไดภายในหองสมุดโดยลงลายมือชื่อกับ
เจาหนาที่หองสมุดไวเปนหลักฐาน ในกรณีที่มีความประสงคจะยืมออกนอกหองสมุด จะตองปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบตอไปนี้
๖.๗.๑.๑ แสดงบัตรสมาชิก
๖.๗.๑.๒ ยืมไดครั้งละไมเกิน ๓ มวน
๖.๗.๑.๓ ยืมไดเฉพาะวันราชการกอนวันหยุด ๑ วัน และตอง
สงคืนภายในวันทําการถัดไป
๖.๗.๑.๔ กรณีชํารุด/สูญหาย ตองชดใชตามราคาทองตลาด
หรือตองหาวัสดุประเภท/คุณภาพเดียวกันมาทดแทน
๖.๗.๑.๕ กรณีสงคืนเกินกําหนดเวลา จะถูกปรับมวนละ ๑๐
บาท/วัน
๖.๗.๒ แถบบันทึกภาพ (Video tape)ไดแก แถบบันทึกภาพชุดเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ และสารคดีตางๆ ฯลฯ ผูใชบริการสามารถขอยืมดูไดภายในหองสมุดเทานั้น โดยลงลาย
มือชื่อกับเจาหนาที่หองสมุดไวเปนหลักฐาน
๖.๗.๓ แผนบันทึกขอมูลที่อานไดอยางเดียว ไมสามารถบันทึกขอมูล
ลงไปได (CD-ROM) ไดแก แผน CD ที่เกี่ยวกับการทหาร, สารคดี, Encyclopedia ฯลฯ ผูใชบริการ
สามารถขอยืมใชไดภายในหองสมุดเทานั้น โดยลงลายมือชื่อกับเจาหนาที่หองสมุดไวเปนหลักฐาน

๔
๖.๗.๔ เครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอร
จากทั่วโลกเขาดวยกัน (Internet) ผูใชบริการสามารถขอคนขอมูลจากระบบ Internet ไดคนละไมเกิน ๑
ชั่วโมง/วันระหวางเวลา ๑๐๐๐ - ๑๔๐๐ ของทุกวันทําการ ทั้งนี้จะตองมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา
ระดับผูบังคับการกรมขึ้นไป และจะตองกรอกขอมูลตามแบบฟอรมที่กําหนด เพื่อจองเวลาลวงหนาอยาง
นอย ๑ วัน โดยขอมูลในการคนควาจะตอง ผานการพิจารณาจากหัวหนาแผนกหองสมุดกอน รวมทั้ง
หองสมุดขอสงวนสิทธิ์ที่จะใหเจาหนาที่คอมพิวเตอรของหองสมุดเปนผูใชรหัสเขาสูระบบ Internet ให
เทานั้น และหากจํานวนชั่วโมงในการใชเกินกําหนดที่หองสมุดสามารถใหบริการได ผูขอใชจะตอง
เปนผูชําระคาใชจายในอัตรา ชั่วโมงละ ๒๐ บาท หรือตามที่บริษัทเรียกเก็บ
ขอ ๗ ขอพึงปฏิบัติในการใชหองสมุด
๗.๑ หามผูที่จะเขาไปภายในสวนตางๆ ของหองสมุด นํากระเปาเอกสาร หรือวัตถุ
อื่นใดที่ใชบรรจุของ หนังสือ แฟมเอกสาร ฯลฯ ติดตัวเขาไป ทั้งนี้จะตองฝากสิ่งตางๆ ดังกลาว ไวกับ
เจาหนาที่จนกวาจะออกจากหองสมุด และเจาหนาที่หองสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจคนผูใชบริการใน
กรณีจําเปน
๗.๒ หามขีด, เขียน, ตัด, พับ หรือ ทําลายหนังสือ เพราะจะทําใหหนังสือขาดคุณคา
และชํารุดเสียหายได
๗.๓ ผูใชบริการตองเคารพตอสถานที่ โดยไมสงเสียงรบกวนผูอื่น หรือกระทําการ
ใดๆ ที่ทําใหผูใชบริการอื่นๆ ขาดสมาธิ
๗.๔ หามนําอาหาร และเครื่องดื่มเขาไปในบริเวณหองสมุดเปนอันขาด
ขอ ๘ ผูใดฝาฝนระเบียบนี้ ใหหัวหนาแผนกหองสมุดรายงานตามสายการบังคับ
บัญชาถึงเจากรมยุทธการทหารบก เพื่อพิจารณาวากลาวตักเตือน และ/หรือเพิกถอนการเปนสมาชิก
ตามแตกรณี
ขอ ๙ เจากรมยุทธการทหารบก เปนผูมีอํานาจในการสั่งเพิกถอนการเปนสมาชิก
ขอ ๑๐ ใหผูอํานวยการกองประวัติศาสตรทหาร กรมยุทธการทหารบก เปนผูรักษา
ระเบียบนี้ และมีอํานาจหนาที่กําหนดระเบียบปลีกยอยใหสอดคลองกับระเบียบนี้ ไดตามความ
เหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๐
(ลงชื่อ) พลตรี

กองประวัติศาสตรทหาร

วิจารณ ปานเจริญ
( วิจารณ ปานเจริญ )
เจากรมยุทธการทหารบก

