ประกาศสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง กำหนดเวลำให้บริกำร กำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ
และอัตรำค่ำปรับของศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน
โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ว่ำด้วย
กำหนดเวลำให้บริกำร กำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ และอัตรำค่ำปรับของศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน
ให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคสอง และมำตรำ ๕๓ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๕ วรรคสอง ข้อ ๖ ข้อ ๘
วรรคสอง ข้อ ๙ และข้อ ๑๑ ของระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติว่ำด้วยกำรใช้
บริกำรศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
จึงออกประกำศ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ประกำศนี้ เ รี ย กว่ ำ “ประกำศส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ
เรื่ อง กำหนดเวลำให้ บ ริก ำร กำรยื มทรั พยำกรสำรสนเทศ และอั ต รำค่ำ ปรับ ของศู นย์ ส ำรสนเทศ
สิทธิมนุษยชน”
ข้อ ๒๑ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เรื่อง กำหนดเวลำ
ให้บริกำร กำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ และอัตรำค่ำปรับของศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๔ ในประกำศนี้
“สำนักงำน” หมำยควำมว่ำ สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
“ศูนย์สำรสนเทศ” หมำยควำมว่ำ ศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงำนคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
“เจ้ำหน้ำที่ศูนย์สำรสนเทศ” หมำยควำมว่ำ นักสำรสนเทศ บรรณำรักษ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
ให้ปฏิบัติงำนศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
“บุ ค คลภำยนอก” หมำยควำมว่ ำ บุ ค คลที่ มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ง ำนในส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
“สมำชิกศูนย์สำรสนเทศ” หมำยควำมว่ำ สมำชิกสำมัญ และสมำชิกสมทบของศูนย์สำรสนเทศ
สิทธิมนุษยชน สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
“ทรัพยำกรสำรสนเทศ” หมำยควำมว่ำ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุอุปกรณ์
ทุกชนิดที่จัดให้บริกำรในศูนย์สำรสนเทศ สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
ข้อ ๕ ศูนย์สำรสนเทศเปิดให้บริกำรในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นำฬิกำ
โดยปิด บริกำรวันหยุด รำชกำร และวันหยุด ตำมประกำศของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่ งชำติ
เรื่อง กำหนดวัดเวลำทำงำนและวันหยุดรำชกำรของข้ำรำชกำรสำนักงำน
๑

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๘/ตอนที่ ๕๖ ก/หน้ำ ๑๒/๖ กันยำยน ๒๕๖๔

๒
ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือเพื่อรักษำประโยชน์ของศูนย์สำรสนเทศ หรือเพื่อเหตุผลทำงสำธำรณสุข
หรือเพื่อ ควำมปลอดภั ยของผู้ใช้ บริกำรศูนย์ สำรสนเทศ ให้ ผู้อำนวยกำรสำนักดิจิทัล สิ ทธิมนุษยชน
มีอำนำจสั่งให้งดหรือปิดกำรให้บริกำรเป็นกำรเฉพำะครำวได้ตำมที่เห็นสมควร และให้รำยงำนให้เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนทรำบ
ข้อ ๖ ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ระบุให้ยืม ออกนอกศูนย์สำรสนเทศได้ สำมำรถยืมได้ที่เครื่องยืม
ทรัพยำกรสำรสนเทศอัตโนมัติด้วยตนเอง หรือติดต่อที่เคำน์เตอร์บริกำรในช่วงเปิดบริกำร และสำมำรถ
คืนที่เครื่องคืนทรัพยำกรสำรสนเทศอัตโนมัติด้วยตนเอง
ข้อ ๗ กำรสมัครสมำชิกด้วยตนเองให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเป็ น สมำชิ ก ศู น ย์ ส ำรสนเทศสำมำรถสมั ค รและท ำรหั ส สมำชิ ก ได้ ที่
ศูนย์สำรสนเทศในวันและเวลำเปิดบริกำร
(๒) หลักฐำนกำรสมัครและกำรทำรหัสสมำชิกศูนย์สำรสนเทศ
๑) สมำชิกสำมัญ ศูนย์สำรสนเทศจะดำเนินกำรออก รหัสสมำชิกศูนย์สำรสนเทศให้
๒) สมำชิกสมทบ
ก. บุคคลภำยนอก ยื่นควำมจำนงขอสมัครเป็นสมำชิกพร้อมหลักฐำน ต่อไปนี้
- บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัว
นักเรียนหรือนักศึกษำ หรือหนังสือเดินทำงสำหรับบุคคลต่ำงชำติ
- กรอกข้อมูลแบบขอสมัครสมำชิกศูนย์สำรสนเทศ
ข. องค์กรหรือหน่วยงำนที่มีข้อตกลงระหว่ำงศูนย์สำรสนเทศ ยื่นควำมจำนงขอสมัคร
เป็นสมำชิกพร้อมหลักฐำนต่อไปนี้
- แสดงแบบฟอร์มกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดจำกองค์กรหรือหน่วยงำนต้นสังกัด
- กรอกข้อมูลแบบขอสมัครสมำชิกศูนย์สำรสนเทศ
ข้อ ๘ กำรสมัครสมำชิกระบบออนไลน์ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมำชิกศูนย์สำรสนเทศสำมำรถสมัครสมำชิกตำมช่องทำงและวิธีกำร
ที่ศูนย์สำรสนเทศกำหนด
(๒) สมำชิกสมทบ ประเภทบุคคลภำยนอก สำมำรถยื่นควำมจำนงขอสมัครเป็นสมำชิกพร้อมหลักฐำน
ต่อไปนี้
- บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
หรือนักศึกษำ หรือหนังสือเดินทำงสำหรับบุคคลต่ำงชำติ
- กรอกข้อมูลแบบขอสมัครสมำชิกศูนย์สำรสนเทศ
ศูนย์สำรสนเทศจะดำเนินกำรออกรหัสสมำชิกศูนย์สำรสนเทศให้เพื่อใช้บริกำรผ่ำนเครื่องยืม
และเครื่องคืนทรัพยำกรสำรสนเทศอัตโนมัติด้วยตนเอง ใช้งำนผ่ำนเว็บไซต์ของศูนย์สำรสนเทศ และเพื่อ
ใช้ในกำรแสดงตนในกำรใช้บริกำรศูนย์สำรสนเทศ
ข้อ ๙ อำยุสมำชิกศูนย์สำรสนเทศให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) สมำชิกสำมัญ มีอำยุสมำชิกศูนย์สำรสนเทศในระหว่ำงกำรดำรงตำแหน่งหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่
เว้นแต่อดีตประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และอดีต
ข้ำรำชกำรสำนักงำน ให้มีอำยุตลอดชีพ

๓
(๒) สมำชิกสมทบ มีอำยุสมำชิกศูนย์สำรสนเทศ ๑ ปี นับแต่วันออกรหัสสมำชิก ทั้งนี้ สำมำรถ
ติดต่อศูนย์สำรสนเทศเพื่อขอต่ออำยุสมำชิกได้
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร หรือลูกจ้ำงสำนักงำน ลำออกหรือพ้นจำกกำร
ปฏิบัติห น้ ำที่ หรือโอนไปรับรำชกำรหน่วยงำนอื่น ให้สำนักบริหำรกลำงแจ้งศูนย์สำรสนเทศทรำบ
ล่ว งหน้ ำไม่น้ อยกว่ำ ๗ วัน ก่อนที่กำรลำออก กำรพ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือโอนไปรับรำชกำร
หน่วยงำนอื่น จะมีผล เว้นแต่กำรลำออกที่มีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลำออกให้สำนักบริหำรกลำงแจ้งให้
ศูนย์สำรสนเทศทรำบภำยใน ๓ วัน นับแต่กำรลำออกมีผล
ข้อ ๑๑ สมำชิกสำมัญที่ประสงค์จะทำบัตรสมำชิกใหม่เนือ่ งจำกบัตรสมำชิกเก่ำชำรุดหรือสูญหำย
ให้ดำเนินกำรตำมข้อ ๗ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๒ กำรให้ยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ ผู้มีสิทธิยืมทรัพยำกรสำรสนเทศจะต้องเป็นสมำชิกศูนย์
สำรสนเทศ และมีสิทธิยืมทรัพยำกรสำรสนเทศที่อนุญำตให้ยืมออกนอกศูนย์สำรสนเทศได้ดังนี้
(๑) สมำชิกสำมัญ
ก. สื่อสิ่งพิมพ์ ให้ยืมออกได้ไม่เกิน ๑๐ รำยกำร กำหนดส่งคืนภำยใน ๓๐ วัน
ข. หนังสือสำรอง ให้ยืมออกได้ไม่เกิน ๓ รำยกำร กำหนดส่งคืนภำยใน ๓ วัน
ค. สื่อโสตทัศน์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ยืมออกได้ไม่เกิน ๕ รำยกำร กำหนดส่งคืนภำยใน
๑๕ วัน
ง. วำรสำร นิตยสำร และหนังสือพิมพ์ ให้ยืมออกได้ไม่เกิน ๕ ฉบับ กำหนดส่งคืนภำยใน ๗ วัน
(๒) สมำชิกสมทบ
ก. สื่อสิ่งพิมพ์ ให้ยืมออกได้ไม่เกิน ๓ รำยกำร กำหนดส่งคืนภำยใน ๑๕ วัน
ข. หนังสือสำรอง ไม่อนุญำตให้ยืมออก
ค. สื่อโสตทัศน์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่อนุญำตให้ยืมออก
ง. วำรสำร นิตยสำร และหนังสือพิมพ์ ไม่อนุญำตให้ยืมออก
ข้อ ๑๓ กำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศออกจำกศูนย์สำรสนเทศของสมำชิกสมทบแบบบุคคลภำยนอก
ตำมข้อ ๑๒ ต้องวำงเงินมัดจำค่ำประกันควำมเสียหำย โดยคิดมูลค่ำเท่ำรำคำของทรัพยำกรสำรสนเทศ
ที่ต้องกำรยืม และรับเงินมัดจำคืนภำยหลังกำรคืนทรัพยำกรสำรสนเทศโดยไม่มีควำมเสียหำย
กรณีที่มีกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศโดยขอรับบริกำรผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ขอรับบริกำร
วำงเงินมัดจำค่ำประกันควำมเสียหำยตำมวรรคหนึ่งโดยนำเงินเข้ำบัญชีธนำคำรที่สำนักงำน กำหนด
และสำนั กงำนจะคืน เงิน มัดจำให้ผู้ขอรับบริ กำรภำยหลัง จำกได้รับ ทรัพยำกรสำรสนเทศคืน โดยไม่มี
ควำมเสียหำย รวมทั้งผู้ขอรับบริกำรต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรขอรับบริกำรผ่ำนช่องทำง
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ข้อ ๑๔ กำรต่ออำยุกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ ผู้ยืมสำมำรถต่ออำยุกำรยืม เรื่องเดียวกันได้
ไม่เกิน ๒ ครั้งติดต่อกัน เว้นแต่ในกรณีที่มีผู้อื่นแจ้งควำมประสงค์ขอจองทรัพยำกรสำรสนเทศนั้นไว้ หรือ
ทรัพยำกรสำรสนเทศนั้นเกินกำหนดส่งจะไม่อนุญำตให้ยืมต่อ

๔
ข้อ ๑๕ ควำมรับผิดชอบของผู้ใช้บริกำรในกำรใช้หรือยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ ดังนี้
(๑) ให้คืนทรัพยำกรสำรสนเทศภำยในวันและเวลำที่กำหนดและรับผิดชอบชำระค่ำปรับกำรคืน
ทรัพยำกรสำรสนเทศที่เกินกำหนดส่ง
(๒) ให้รับผิดชอบต่อกำรชำรุดเสียหำยหรือสูญหำยของทรัพยำกรสำรสนเทศที่อยู่ในควำมครอบครอง
ของตนทุกกรณี และเป็นหน้ำที่ของผู้ยืมที่ควรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของทรัพยำกรสำรสนเทศก่อนยืม
ทุกครั้ง
(๓) หำกชำรุดเสียหำย หรือขำดหำย หรือเสื่อมสภำพไป ให้ชดใช้ค่ำเสียหำยเพื่อกำรซ่อมแซม
ตำมจำนวนที่ซ่อมแซม
(๔) หำกสูญหำย หรือไม่สำมำรถซ่อมแซมได้ ให้ชดใช้โดยกำรซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีชนิด
ประเภท ควำมทันสมัย ที่มีคุณภำพเท่ำเดิมหรือดีกว่ำเดิม รวมกับค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรทำงเทคนิค
ของศูนย์สำรสนเทศ จำนวน ๑๐๐ บำท และในกรณีที่แจ้งหำยภำยหลังวันกำหนดส่งต้องชำระค่ำปรับด้วย
(๕) กำรชำรุดเสียหำยตำม (๓) และกำรสูญหำยตำม (๔) ในกรณีที่ผู้ยืมได้ชดใช้ค่ำเสียหำยแล้ว
หำกผู้ยืมพบทรัพยำกรสำรสนเทศที่ได้เคยแจ้งสูญหำยไว้ภำยหลัง ให้ถือว่ำทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำว
เป็น กรรมสิทธิ์แ ละทรั พย์สิน ของรำชกำรต้องส่งมอบให้ศูนย์สำรสนเทศ โดยจะเรียกร้องทรัพยำกร
สำรสนเทศและเงินที่ชดใช้คืนไม่ได้
ข้อ ๑๖ อัตรำค่ำปรับกรณีที่สมำชิกศูนย์สำรสนเทศที่ยืมทรัพยำกรสำรสนเทศไปเกินกำหนดเวลำ
ตำมข้ อ ๑๒ หรื อ ไม่ คื น ทรั พยำกรสำรสนเทศตำมข้ อ ๑๕ จะต้ อ งถู ก ปรั บ ในอั ต รำวัน ละ ๑๐ บำท
ต่อ ๑ รำยกำร
กำรนับวันเพื่อคิดค่ำปรับ ตำมวรรคหนึ่ง ให้นับทุกวันปฏิทินรวมวันหยุดรำชกำรด้วย และอัตรำ
ค่ำปรับดังกล่ำวข้ำงต้น เมื่อคำนวณแล้วจะต้องไม่เกินรำคำ ๓ เท่ำ ของทรัพยำกรสำรสนเทศรำยกำรนั้น
ข้อ ๑๗ ศูนย์สำรสนเทศขอสงวนสิทธิในกำรเรียกทรัพยำกรสำรสนเทศจำกผู้ยืมคืนก่อนครบ
กำหนดยืมในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีควำมจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศนั้นเพื่อประโยชน์ของสำนักงำน
(๒) เพื่อกำรสำรวจทรัพยำกรสำรสนเทศของศูนย์สำรสนเทศ
(๓) กรณีอื่นตำมควำมจำเป็น
ผู้ยืมต้องคืนทรัพยำกรนั้นภำยใน ๓ วันนับจำกได้รับกำรแจ้งคืน หำกเกินจำกเวลำกำหนดจะต้อง
ชำระค่ำปรับรำยกำรละ ๑๐๐ บำทต่อวัน
ข้อ ๑๘ ค่ำบริกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) สมำชิกสำมัญ สำมำรถใช้บริกำรที่ ศูนย์สำรสนเทศจัด ให้โดยไม่เสียค่ำใช้บริกำร ยกเว้น
ค่ำพิมพ์ข้อมูล ขนำด A๔ (สี) จะต้องเสียค่ำบริกำร หน้ำละ ๑๐ บำท
(๒) สมำชิกสมทบ ที่ประสงค์จะใช้บริกำรที่จัดให้ต่อไปนี้จะต้องเสียค่ำบริกำรตำมอัตรำ ดังนี้
ก. ค่ำพิมพ์ข้อมูล ขนำด A๔ (ขำว-ดำ)
หน้ำละ ๑ บำท
ข. ค่ำพิมพ์ข้อมูล ขนำด A๔ (สี)
หน้ำละ ๒๐ บำท
ค. ค่ำดำเนินกำรสแกนเอกสำร
หน้ำละ ๒ บำท
ง. ค่ำดำเนินกำรสแกนเอกสำรและจัดส่ง
หน้ำละ ๕ บำท
ผ่ำนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

๕
จ. ค่ำจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์
ฉ. ค่ำรวบรวมบรรณำนุกรม

ค่ำใช้จ่ำยตำมจริง
เรื่องละ ๕๐๐ บำท

ข้อ ๑๙ ผู้ใช้บริกำรศูนย์สำรสนเทศต้องปฏิบัติตนขณะใช้บริกำร ดังนี้
(๑) แต่งกำยสุภำพ
(๒) ก่อนเข้ำศูนย์สำรสนเทศ ให้นำกระเป๋ำ ถุง ย่ำม หีบห่อ สิ่งของหรือสัมภำระ วำงไว้ในที่ที่จัดไว้
โดยเฉพำะ หรือในกรณีต้องนำเข้ำศูนย์สำรสนเทศจะต้องยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ศูนย์สำรสนเทศสำมำรถ
ตรวจสอบหลังเข้ำใช้บริกำรศูนย์สำรสนเทศ
(๓) ศูนย์สำรสนเทศสงวนสิทธิ์ไม่ชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่ำของผู้ใช้บริกำร
สูญหำยหรือเสียหำยภำยในบริเวณศูนย์สำรสนเทศ
(๔) ศูนย์สำรสนเทศสงวนสิทธิ์กำรพิจำรณำอนุญำตให้นำของทำนเล่น หรือเครื่องดื่ม เข้ำมำภำยใน
พื้น ที่ศูน ย์ส ำรสนเทศได้ต ำมควำมเหมำะสม ทั้ง นี้ ห้ำมนำเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ เข้ำมำภำยในพื้น ที่
ศูนย์สำรสนเทศ
(๕) ควรปฏิบัติตนไม่เป็นที่รบกวน หรือสร้ ำงควำมรำคำญให้แก่ผู้ใช้บริกำรอื่น ไม่ส่งเสียงดัง
หรื อ ใช้ อุ ป กรณ์ สื่ อสำรใด ๆ และต้ อ งค ำนึง ถึ ง กำรปฏิ บั ติ ต นที่ อ ำจกระทบถึ งควำมเป็ น ส่ ว นตั ว
ของผู้ใช้บริกำรอื่น
(๖) ห้ำมสูบบุหรี่ในบริเวณศูนย์สำรสนเทศ หรือดำเนินกำรใดที่กระทบต่อสุขภำพของผู้ใช้บริกำรอื่น
(๗) ห้ ำมขีด เขียน พับ ตัด ฉีก ทำลำย หรือทำให้เกิดควำมชำรุด เสียหำย สูญหำย และน ำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศของศูนย์สำรสนเทศออกนอกศูนย์สำรสนเทศโดยที่ยังมิได้ยืมหรือมิได้รับอนุญำต
(๘) รักษำควำมสะอำดภำยในศูนย์สำรสนเทศเพื่อสุขอนำมัยที่ดีของผู้ใช้บริกำรอื่น
(๙) หลีกเลี่ยงกำรสำรองใช้โต๊ะ เก้ำอี้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เกินควำมจำเป็นอันส่งผลกระทบ
ต่อผู้ใช้บริกำรรำยอื่น และไม่เคลื่อนย้ำยวัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินของศูนย์สำรสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญำต
(๑๐) ห้ำมใช้พื้นที่ บริกำร หรือสิ่งอำนวยควำมสะดวกของศูนย์สำรสนเทศเพื่อประกอบกิจกำร
เชิงพำณิชย์ หรือประกอบกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเพื่อแสวงผลกำไรจำกกำรใช้บริกำรดังกล่ำว
ข้อ ๒๐ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่ให้บริกำรภำยในศูนย์สำรสนเทศ ประกอบด้วย
(๑) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มกำรเชื่ อ มต่ อ สั ญ ญำณอิ น เทอร์ เ น็ ต ให้ บ ริ ก ำรเป็ น กำรทั่ ว ไป
โดยผู้ใช้บริกำรต้องแจ้งลงทะเบียนกำรใช้บริกำรต่อเจ้ำหน้ำที่ศูนย์สำรสนเทศ
(๒) เครื่องทำสำเนำ เครื่องสแกนเอกสำร และเครื่องพิมพ์ สำมำรถใช้บริกำรด้วยตนเองและ
ชำระค่ำบริกำรตำมอัตรำที่กำหนด ทั้งนี้ กำรทำสำเนำ กำรสแกนเอกสำร หรือกำรพิมพ์ ต้องมีวัตถุประสงค์
เพื่อกำรศึกษำ วิจัย และไม่เป็นไปเพื่อกำรแสวงหำผลกำไร และให้คำนึงถึงปริมำณกำรใช้งำนและสัดส่วน
ของงำนที่ เหมำะสมโดยไม่เป็ น กำรละเมิด ลิ ขสิท ธิ์ โดยกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำที่ ศูนย์ส ำรสนเทศ
หรือจำกเกณฑ์ที่กำหนดใน “คู่มือกำรใช้งำนลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม” ของกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์
ข้อ ๒๑ ผู้ใช้บริกำรต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกำรทำสำเนำ กำรสแกน กำรพิมพ์ และกำรอื่นใด
เกี่ยวกับทรัพยำกรสำรสนเทศทุกชนิดที่เป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ตำมกฎหมำย
ประกำศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
บุญเกือ้ สมนึก
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

