
ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ว่ำดว้ยกำรใช้บรกิำรศูนย์สำรสนเทศสิทธมินุษยชน 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ   
ว่ำด้วยกำรใช้บริกำรศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชนให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคสอง  และมำตรำ  ๕๓  แห่งพระรำชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติว่ำด้วย
กำรใช้บริกำรศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติว่ำด้วยกำรใช้บริกำร

ศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ส ำนักงำน”  หมำยควำมว่ำ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
“ศูนย์สำรสนเทศ”  หมำยควำมว่ำ  ศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน  ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
“เจ้ำหน้ำที่ศูนย์สำรสนเทศ”  หมำยควำมว่ำ  นักสำรสนเทศ  บรรณำรักษ์  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 

ให้ปฏิบัติงำนศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
“บุคคลภำยนอก”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลที่มิได้ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน

แห่งชำติ 
“สมำชิกศูนย์สำรสนเทศ”  หมำยควำมว่ำ  สมำชิกสำมัญ  และสมำชิกสมทบของศูนย์สำรสนเทศ 

สิทธิมนุษยชน  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
“ทรัพยำกรสำรสนเทศ”  หมำยควำมวำ่  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศน์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และวสัดุ

อุปกรณ์ทุกชนิดที่จัดให้บริกำรในศูนย์สำรสนเทศ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ข้อ ๕ สมำชิกศูนย์สำรสนเทศ  มี  ๒  ประเภท 
(๑) สมำชิกสำมัญ  ได้แก่   
 ก. ประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  และกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ   
 ข. ที่ปรึกษำประจ ำคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ   
 ค. เลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรประจ ำประธำนกรรมกำรและกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
 ง. ผู้ทรงคุณวุฒิ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๔



 จ. อนุกรรมกำร 
 ฉ. ข้ำรำชกำร  พนักงำนรำชกำร  และลูกจ้ำงของส ำนักงำน   
 ช. อดีตประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติและกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  

และอดีตข้ำรำชกำรส ำนักงำน 
 ซ. บุคคลอื่นใดที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำน 
(๒) สมำชิกสมทบ  ได้แก่ 
 ก. บุคคลภำยนอกที่สมัครเป็นสมำชิก 
 ข. องค์กรหรือหน่วยงำนที่มีข้อตกลงกับศูนย์สำรสนเทศ 
บุคคลภำยนอกที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมำชิกศูนย์สำรสนเทศ  ให้ติดต่อขอสมัครเป็นสมำชิก

ศูนย์สำรสนเทศด้วยตนเอง  ณ  ศูนย์สำรสนเทศ  ตำมประกำศที่ส ำนักงำนก ำหนด  หรือขอสมัคร  
เป็นสมำชิกผ่ำนระบบออนไลน์ตำมวิธีกำรและช่องทำงที่ศูนย์สำรสนเทศก ำหนด 

ข้อ ๖ ผู้ที่มีสิทธิยืมทรัพยำกรสำรสนเทศจะต้องเป็นสมำชิกศูนย์สำรสนเทศ  และมีสิทธิยืม
ทรัพยำกรสำรสนเทศได้ตำมประกำศที่ส ำนักงำนก ำหนด  ทั้งนี้  สมำชิกดังกล่ำวจะต้องไม่เป็นบุคคล
ดังต่อไปนี้ 

(๑) บุคคลที่ยืมทรัพยำกรสำรสนเทศซึ่งครบก ำหนดส่งคืนแล้วแต่ยังมิได้ส่งคืน 
(๒) บุคคลผู้ที่ค้ำงค่ำปรับ 
ข้อ ๗ ทรัพยำกรสำรสนเทศของศูนย์สำรสนเทศแบ่งเป็น  ๓  ประเภท  ดังนี้ 
(๑) ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ให้ยืมออกได้  ได้แก่  ทรัพยำกรสำรสนเทศทั่วไป  ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

ที่มีลักษณะพิเศษที่เป็นวัสดุประกอบหนังสือที่อนุญำตให้ยืม  และทรัพยำกรสำรสนเทศอื่นที่ศูนย์สำรสนเทศ
ก ำหนดให้ยืมออกได้ 

(๒) ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ให้ใช้ภำยในศูนย์สำรสนเทศ  ได้แก่  ทรัพยำกรสำรสนเทศ  
ท่ีศูนย์สำรสนเทศก ำหนดวิธีกำรและเงื่อนไขในกำรใช้ให้เหมำะสมกับประเภททรัพยำกรสำรสนเทศนั้น   

(๓) ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ให้บริกำรผ่ำนช่องทำง
อิเล็กทรอนิกส์  เช่น  ฐำนข้อมูล  เว็บไซต์  แอปพลิเคชัน  เป็นต้น 

ข้อ ๘ ผู้ใช้บริกำรศูนย์สำรสนเทศต้องรับผิดชอบในควำมช ำรุดเสียหำยของทรัพยำกรสำรสนเทศ
ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  นับตั้งแต่เวลำที่ทรัพยำกรสำรสนเทศนั้นอยู่ในควำมครอบครองจนถึงกำรส่งคืน  รวมทั้ง
กำรใช้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศภำยในศูนย์สำรสนเทศด้วย  และให้เป็นหน้ำที่ของผู้ใช้บริกำรที่จะต้อง
ตรวจดูว่ำทรัพยำกรสำรสนเทศนั้นช ำรุดเสียหำยก่อนที่จะอยู่ในควำมครอบครองของตนหรือไม่ 

ในกรณีที่ทรัพยำกรสำรสนเทศช ำรุดเสียหำยในขณะที่อยู่ในควำมครอบครองของผู้ใช้บริกำร  
ผู้ใช้บริกำรจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่ำเสียหำยตำมที่ส ำนักงำนก ำหนด 

ข้อ ๙ สมำชิกศูนย์สำรสนเทศที่ไม่คืนทรัพยำกรสำรสนเทศตำมก ำหนดเวลำ  จะถูกปรับ
ตำมอัตรำที่ประกำศส ำนักงำนก ำหนด 

้หนา   ๑๐
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ข้อ  ๑๐ สมำชิกศูนย์สำรสนเทศที่ยืมทรัพยำกรสำรสนเทศไปเกินก ำหนดเวลำหรือท ำให้
ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ยืมไปเสียหำย  ซึ่งได้รับแจ้งจำกศูนย์สำรสนเทศเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ช ำระ
ค่ำปรับหรือชดใช้ค่ำเสียหำยแล้ว  ไม่ยอมช ำระค่ำปรับหรือชดใช้ค่ำเสียหำยภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  
แล้วแต่กรณี  อำจถูกด ำเนินกำรตำมกฎหมำยได้   

ข้อ  ๑๑ ผู้ใช้บริกำรศูนย์สำรสนเทศต้องปฏิบัติตำมระเบียบนี้และข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริกำร
ศูนย์สำรสนเทศตำมประกำศส ำนักงำน  หำกไม่ปฏิบัติตำมหรือฝ่ำฝืน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน  
หรือผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนสำรสนเทศ  หรือเจ้ำหน้ำที่ศูนย์สำรสนเทศ  มีอ ำนำจพิจำรณำด ำเนินกำร  ดังนี้ 

(๑) ตักเตือน 
(๒) เชิญให้ออกนอกบริเวณศูนย์สำรสนเทศ 
(๓) ตัดสิทธิกำรใช้บริกำรศูนย์สำรสนเทศหรือตัดสิทธิกำรยืม  หรือเพิกถอนกำรเป็นสมำชิก 
ข้อ  ๑๒ เงินค่ำปรับ  ค่ำเสียหำย  หรือเงินอื่นใดที่ได้รับตำมระเบียบนี้  ถือเป็นเงินรำยได้แผ่นดิน  

โดยให้ช ำระเงินที่กลุ่มงำนคลัง  ส ำนักบริหำรกลำง 
ข้อ  ๑๓ ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติรักษำกำรตำมระเบียบนี้   
ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้  ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขำด 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  24  สงิหำคม  พ.ศ.  ๒๕64 
บุญเกือ้  สมนกึ 

เลขำธกิำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
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