
 
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย การใชบริการสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 พ.ศ.๒๕๕๑ 
--------------------------------------- 

 
   เพื่อใหการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนไปดวยความเรียบรอย  และมีประสิทธิภาพสอดคลองกับการศึกษา
คนควา  ตรงกับความตองการของผูใชสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุม  
คร้ังที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงไดวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
   ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวยการใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ขอ ๒   ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศนี้เปนตนไป 
   ขอ ๓  ใหยกเลิกบรรดาระเบียบขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งใดที่ขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้และใหใชระเบียบนี้แทน 
   ขอ ๔   ในระเบียบนี้  

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายถึง สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เปนสวนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    “ผูอํานวยการ” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    “บรรณารักษ” หมายถึง บรรณารักษ ประจําสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    “เจาหนาที่” หมายถึง เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ประจําสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 ๒

    “นั ก ศึ ก ษ า ” หม า ย ถึ ง  นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาทุกระดับการศึกษา  
    “นักเรียน” หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาทุกระดับ 
    “อาจารย” หมายถึง ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
และบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่สอน ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
    “ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
มหาวิทยาลัย   ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    “พนักงาน”   หมายถึง  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  
ที่มหาวิทยาลัยจางเปนสัญญาจางปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    “อาจารยพิเศษ” หมายถึง อาจารยผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญหรือผูซึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแตงตั้งใหเปนอาจารยพิเศษ 
    “บุคลากร” หมายถึง ขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว
ซึ่งเปนเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    “บุคคลภายนอก” หมายถึง บุคคลทั่วไปที่มิใชนักเรียน นักศึกษา อาจารย 
อาจารยพิเศษสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    “ทรัพยากรสารสนเทศ” หมายถึง  วัสดุตีพิมพและวัสดุไม ตีพิมพ 
รวมตลอดถึงทรัพยสินที่อยู ในความเปนเจาของและใหบริการในสํานักวิทยบริการและ 
เทศโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

 
หมวดที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
   ขอ ๕ เวลาเปดบริการ 
  วันจันทร – พุธ – ศุกร  ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 
  วันอังคาร, พฤหัสบดี  ๐๘.๐๐  – ๑๖.๓๐ น. 
  วันเสาร – อาทิตย  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ขอ ๖   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปดใหบริการเฉพาะวันที่มี
การเรียน  การสอน  หรืออยูในดุลยพินิจของผูอํานวยการ  
 
 



 ๓

 
หมวดที่  ๒ 

ผูมีสิทธิใชบริการสํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ขอ ๗   ผูมีสิทธิ์ใชสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ๗.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ๗.๒    อาจารย  อาจารยพิเศษ  และบุคลากรที่สังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   ๗.๓   นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   ๗.๔   นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   ๗.๕   บุคคลภายนอก  ซึ่งไดรับอนุญาตจากบรรณารักษเปนกรณีพิเศษ 
   ๗.๖   บุคคลในหนวยงานที่มีการทําขอตกลงกรอบความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาซึ่งไดรับอนุญาตจากอธิการบดี         

                                            
หมวดที่ ๓ 

การสมัครเปนสมาชิก 
 
   ขอ ๘   การทําบัตรสมาชิกสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูมีสิทธิ์
ทําบัตรสมาชิก คือผูที่ระบุไวในขอ ๗ โดยนําหลักฐานดังนี้ 
     ๘.๑   รูปถายขนาด ๑ นิ้ว  หนาตรงไมสวมหมวก  จํานวน  ๒  รูป 

๘.๒   บัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรประชาชน พรอมใบเสร็จรับเงิน
คาลงทะเบียนหรือสําเนาใบรับฝากเงิน  ในภาคเรียนปจจุบันมาแสดง 

๘.๓  อาจารย อาจารยพิเศษและบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใหนําบัตรขาราชการหรือบัตรประจําตัวที่มหาวิทยาลัยออกใหมาแสดง  

ในกรณีที่ยังไมมีบัตรขาราชการหรือบัตรประจําตัวที่มหาวิทยาลัยออกให
มาแสดง ใหนําบัตรประจําตัวประชาชนพรอมหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา 
มาแสดง                                          

๘.๔   นักเรียนโรงเรียนสาธิต  ใหนําบัตรประจําตัวนักเรียนมาแสดง 
๘.๕   บุคคลภายนอกกรณีไดรับอนุญาตรายภาคเรียน ใหนําสําเนา

บัตรประชาชน / ขาราชการ/บัตรนักศึกษา  สําเนาทะเบียนบาน รูปถาย ๑  นิ้ว  ๒ รูป 
บุคคลทั่วไป คาสมาชิกภาคเรียนละ ๒๐๐ บาท รายวันๆ ละ ๒๐ บาท 



 ๔

-  บุคคลภายนอกกรณีไดรับอนุญาตรายภาคเรียนตองชําระคาประกัน
โดยเรียกเก็บจากสมาชิกคนละ ๕๐๐ บาท และยืมไดไมเกินวงเงินประกันหรือชําระเงินตามราคา
ทรัพยากรสารสนเทศกรณีที่มีความตองการยืมทรัพยากรสารสนเทศเกินวงเงินคาประกัน ยกเวน
บุคคลในหนวยงานที่มีการทําขอตกลงกรอบความรวมมือกับมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกรอบ 
ตกลงความรวมมือนั้น 

-  นักเรียน/นักศึกษา คาสมาชิก ภาคเรียนละ ๑๐๐ บาท รายวันๆละ ๑๐ 
บาท    (ใสเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา) 

๘.๖   บุคคลภายนอกกรณีไดรับอนุญาตรายวัน  ใชบัตรประจําตัวและ
ชําระคาบํารุงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวันละ  ๒๐  บาท  โดยใหถือวา
ใบเสร็จรับเงินเปนบัตรอนุญาต 
   ขอ ๙   อายุ บัตรสมาชิกสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

๙.๑  อาจารย อาจารยพิเศษ และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่เปนสมาชิกจะหมดอายุเมื่อลาออก หรือไมไดปฏิบัติหนาที่อยูที่
มหาวิทยาลัย   

๙.๒  พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย มีอายุสมาชิกเทากับ
สัญญาจาง 

๙.๓  นักศึกษาภาคปกติ  มีอายุบัตรสมาชิก  ๑  ปการศึกษา 
๙.๔  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีอายุบัตรสมาชิก  ๑  ปการศึกษา 
๙.๕  นักศึกษาภาค กศ.บป.  มีอายุบัตรสมาชิก  ๑  ภาคเรียน 
๙.๖  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมีอายุบัตรสมาชิก  ๑  ปการศึกษา 
๙.๗  บุคคลภายนอกกรณีไดรับอนุญาตรายภาคเรียนมีอายุบัตร

สมาชิก  ๑  ภาคเรียน 
๙.๘  บุคคลในหนวยงานที่มีการทําขอตกลงกรอบความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยมีอายุตามกรอบเวลาในขอตกลงความรวมมือ 
ขอ ๑๐  การตออายุบัตรสมาชิก 

๑๐.๑  นักศึกษาที่ประสงคตออายุบัตรสมาชิก ใหนําใบเสร็จรับเงิน
คาลงทะเบียนของภาคเรียนปจจุบันมาแสดง 

๑๐.๒  อาจารย  บุคลากรซึ่งเปนเจาหนาที่ในอัตราจาง  ที่ตองการ 
ตออายุบัตรสมาชิกให  ปฏิบัติเชนเดียวกับขอ ๘.๓ 



 ๕

 ๑๐.๓  นักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ตองการตออายุสมาชิกปฏิ บั ติ
เชนเดียวกับขอ  ๘.๔ 

 ๑๐.๔  บุคคลภายนอกกรณีไดรับอนุญาตรายภาคเรียนที่ตองการตอ
อายุสมาชิกปฏิบัติเชนเดียวกับขอ ๘.๕ 
   ขอ ๑๑  ถาบัตรสมาชิกหมดเนื้อที่กรอกรายการ ใหนําบัตรเดิมพรอมรูปถาย 
หนาตรงไมสวมหมวกขนาด ๑ นิ้ว  มายื่นตอเจาหนาที่ขอทําบัตรใหม  โดยไมตองชําระคาธรรมเนียม 

ขอ  ๑๒ ในกรณีที่ บัตรสมาชิกหาย ใหยื่นคํารองขอทําบัตรใหม พรอมชําระ
คาธรรมเนียมในการทําบัตรใหม  คร้ังละ  ๑๐  บาท 

ขอ  ๑๓ บัตรสมาชิกสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหใชเฉพาะสวน
บุคคลเทานั้น    หามมิใหผูอ่ืนนํามาใชบริการแทน 

 
หมวดที่ ๔ 

การใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
 

ขอ ๑๔ ผูมีสิทธิย์ืมทรัพยากรสารสนเทศ 
๑๔.๑   ผูมีสิทธิ์ตามขอ  ๗.๑ ขอ ๗.๒ ขอ ๗.๓ และขอ ๗.๔  

ขอ ๑๕ ทรัพยากรสารสนเทศที่ไมใหยืมออกจากสาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑๕.๑  หนงัสืออางอิง 
๑๕.๒  ส่ิงพิมพตอเนือ่ง   เชน  วารสาร  หนงัสือพิมพ 
๑๕.๓   จุลสารและกฤตภาค 
๑๕.๔   ส่ิงพิมพรัฐบาล  
๑๕.๕  วิทยานิพนธ  ปญหาพิเศษ  และงานวิจยั 
สําหรับขอ  ๑๕.๑  และ  ๑๕.๒  กรณีมีความจําเปนจะขอยืมออก จะตอง

ไดรับอนุญาตเปนกรณีพิเศษจากผูอํานวยการ  หรือหัวหนาฝายบริการสิ่งพิมพ  หรือหัวหนาฝาย
ส่ิงพิมพ  

 
 
 
 
 



 ๖

   ขอ  ๑๖  อนุญาตใหสมาชิกยืมทรัพยากรสารสนเทศไดตามประเภทของสมาชิก 
 

ประเภทสมาชิก จํานวนวัสดุสารนิเทศ ระยะเวลา 
นักศึกษาปริญญาตรี ๗  เลม ๗   วัน 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๑๐  เลม ๑๔  วัน 
อาจารย  นักวิจัย ๒๐ เลม ๑   ภาคเรียน 
นักเรียน ร.ร. สาธิต ๓  เลม ๗    วัน 
อาจารยพิ เศษ  บุคลากรซึ่ งมิ ไดปฏิบัติ
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๗  เลม ๑๔  วัน 

บุคคลภายนอกกรณีไดรับอนุญาตรายภาค
เ รียน / บุคคลในหน วยงานที่ มี การทํ า
ขอตกลงกรอบความรวมมือ  

๓  เลม  ๗   วัน 

                 
    ผูอํานวยการหรือหัวหนาหองสมุดอาจประกาศหรือกําหนดปริมาณ  ระยะเวลา  
และเงื่อนไขในการใหยืมทรัพยากรสารสนเทศแตกตางจากที่กําหนดขางตนได  เฉพาะในกรณีที่มี
เหตุผลและความจําเปนเทานั้น 
    ๑๖.๑  ผูยืมทรัพยากรสารสนเทศหนังสือสํารอง  มีสิทธิ์ยืมหนังสือไวใน
ครอบครองไดไมเกินคนละ  ๑  เลม  เปนเวลา  ๑  คืน 

๑๖.๒  ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมตองชื่อเร่ืองไมซ้ํากัน  ยกเวนเปน
ทรัพยากรสารสนเทศตอเนื่อง 
   ขอ ๑๗ การสงคืนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทถาเกินกําหนดเวลา  จะตอง
ชําระเงินเปนคาปรับตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีอัตราดังนี้ 

๑๗.๑   ปรับวันละ  ๕  บาท ตอ ๑  เลม 
๑๗.๒  หนังสือจอง  ปรับวันละ  ๒๐  บาทตอ ๑ เลม 

   การพิจารณาคาปรับใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร 
   ขอ ๑๘ ผูยืมตองรับผิดชอบในความชํารุดเสียหาย  หรือสูญหายของทรัพยากร
สารสนเทศที่ยืมทุกกรณี  นับต้ังแตเวลาที่ยืมออกจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จนถึงเวลาสงคืนใหกับเจาหนาที่  และเปนหนาที่ของผูยืมที่จะตองตรวจสภาพทรัพยากร
สารสนเทศใหเรียบรอยกอนที่จะยืมออกจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 
ผูยืมตองรับผิดชอบดังตอไปนี้ 



 ๗

    ๑๘.๑ กรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศชํารุดเสียหายดวยสาเหตุใดก็ตาม  
ผูยืมตองชําระคาชํารุดเสียหายตามที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเห็นสมควร 
    ๑๘.๒  กรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศชํารุดเสียหาย หรือสูญหาย  ผูยืมตอง
ชําระคาทรัพยากรสารสนเทศเปนสองเทา ของราคาที่ปรากฏในทะเบียนหรือราคาที่มีจําหนายใน
ทองตลาดและคาเตรียมหนังสือออกใหบริการเลมละ ๖๐ บาท และรวมถึงคาใชจายในการ
ดําเนินการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอีกดวย 
    ๑๘.๓  ในกรณีที่ไมสามารถหาราคาในปจจุบันไดใหผู อํานวยการ
กําหนดราคาไดตามความเหมาะสม 
   ขอ  ๑๙ นักศึกษาที่คางสงทรัพยากรสารสนเทศ  และคางคาปรับ  มหาวิทยาลัย
จะไมแจงผลการศึกษาและไมอนุญาตใหลงทะเบียนในภาคเรียนถัดไป  ถาเปนนักศึกษาปสุดทาย 
มหาวิทยาลัยจะไมออกใบรับรองวุฒิการศึกษาใหจนกวานักศึกษาผูนั้นจะไดคืนทรัพยากร
สารสนเทศ และชําระคาปรับเรียบรอยแลว 

 
หมวดที่  ๕ 

ขอปฏิบัติเกีย่วกับการใชบริการสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ขอ  ๒๐ ถานักศึกษาประสงคจะลาออก กอนจบการศึกษา ใหแจงสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทราบ  พรอมคืนบัตรสมาชิก 

ขอ  ๒๑  การเก็บคาธรรมเนียมการเขาใชบริการของบุคคลภายนอกใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ  ๒๒ ผูใด  ฉีก  ตัด  ลักขโมยทรัพยากรสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
ลงโทษอาจใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษาซึ่งเปนการลงโทษขั้นรายแรง  หรือถูกดําเนินการตาม
กฎหมาย 

ขอ  ๒๓ การปฏิบัติตนในการเขาใชบริการ 
๒๓.๑ ผูเขาใชสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน  ตอง

แสดงบัตรประจําตัวทุกครั้งที่เขาใชสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๓.๒   แตงกายสุภาพ  โดยสวมเสื้อที่มีแบบและสีสุภาพ  สวมกางเกง

ขายาวหรือกระโปรง  หามสวมกางเกงขาสั้น  ยกเวนเครื่องแบบนักเรียน 
๒๓.๓    สวมรองเทาหุมสนหรือรัดสน  หามสวมรองเทาแตะทุกชนิด 
๒๓.๔    หามสวมหมวก 
๒๓.๕ หามสวมแวนตาดํา 



 ๘

๒๓.๖ หามสูบบุหร่ี  หามนําอาหารหรือเครื่องดื่มเขามาในหองสมุด 
๒๓.๗ ผูใชบริการตองยินยอมใหตรวจสอบสิ่งของกอนเขา-ออกสํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกครั้ง 
๒๓.๘ ไมกระทําการใดๆ  ที่ไมเหมาะสมเปนการรบกวนผู อ่ืน เชน 

พูดคุยเสียงดัง 
๒๓.๙ ปดเครื่องมือส่ือสารทุกชนิดเมื่อเขาใชบริการ 
๒๓.๑๐ ฝากกระเปา  ส่ิงของหรือสัมภาระไวในที่ที่จัดเตรียมไว  ยกเวน

ของมีคา 
๒๓.๑๑ ไมวางของมีคาทิ้งไว  หากสูญหายจะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
๒๓.๑๒ ชวยรักษาทรัพยากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ 
๒๓.๑๓ การติดประกาศใด  ๆ ในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศตองไดรับอนุญาตจากบรรณารักษหรือเจาหนาที่ทุกครั้ง 
   ขอ  ๒๔ ผูใชบริการที่ไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือบรรณารักษมีอํานาจดังตอไปนี้ 

๒๔.๑ ตักเตือน 
 ๒๔.๒   เชิญใหออกจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒๔.๓   ตัดสิทธิการใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒๔.๔   เสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษในกรณีผูฝาฝนและไม

ปฏิบัติตามระเบียบอยางรายแรง 
 

หมวดที่ ๖ 
การเงนิ 

 
   ขอ ๒๕ เงินรายไดตามระเบียบนี้หรือที่ไดรับจากการใหบริการอื่นใดของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหมหาวิทยาลัยจัดสรรคืนตามสวนใหสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศไวเปนเงินสําหรับใชจายในกิจการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเฉพาะ 

ขอ  ๒๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 
 



 ๙

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ ๒๗  ใหบรรดาบัตรสมาชิก  บัตรอนุญาต  และใบอนุญาตที่ออกตามระเบียบ
ที่ถูกยกเลิกตามขอ  ๒  แหงระเบียบนี้  เปนบัตรสมาชิกและบัตรอนุญาตตามระเบียบนี้และ 
ใหมีอายุตอไปจนกวาจะสิ้นอายุตามที่กําหนดไว  ตามระเบียบดังกลาว  แตผูอํานวยการ  หรือ
หัวหนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเรียกใหผูถือบัตรสมาชิก  บัตรอนุญาตและ
ใบอนุญาตดังกลาวมาทําบัตรใหมตามระเบียบนี้ภายในเวลาที่กําหนดก็ได 

ขอ  ๒๘ ใหผูที่มีหนาที่เสียคาปรับ  คาเสียหาย  คาบํารุง  หรือเงินใดๆ  แกสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในวันกอนที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ยังคงมีหนาที่เสียคาปรับ  
คาเสียหาย  คาบํารุง หรือเงินใดๆ  อยูตามระเบียบที่ถูกยกเลิกตามขอ  ๒  แหงระเบียบนี้   
จนกวาจะชําระเสร็จ 

ขอ  ๒๙ ใหบรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ  คําสั่ง  ขอกําหนด  และวิธีปฏิบัติ
ใด ๆ ที่ใชบังคับอยูกอนหนาระเบียบนี้ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
จนกวาจะถูกยกเลิกหรือมีขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และวิธีปฏิบัติที่ออก และวิธีปฏิบัติ
ออกตามระเบียบนี้ใชบังคับแทน 

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่           มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 

          (นายอารีย   วงศอารยะ) 
นายกสภามหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 


