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กฎในการใชห้อ้งสมุด Anders 

ยนิดตีอ้นรบัสูก่ารเป็นผูใ้ชห้อ้งสมุด Anders  

กฎในการใชนี้ค้รอบคลมุหอ้งสมุด Anders ทัง้หมด (ต่อไปจะเรยีกว่าหอ้งสมุด) 

และมผีลบงัคบัใชม้าตัง้แต่วนัที ่ 1.9.2017 หอ้งสมุด Anders 

ประกอบไปดว้ยหอ้งสมุดทั่วไปของเทศบาลเมอืงและเมอืงดงัต่อไปนี:้ Halsua, Kannus, 

Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi และ Toholampi  

คณุจะปฏบิตัติามกฎในการใชแ้ละความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ 

ทีเ่กดิขึน้ในขณะทีม่าตดิต่อทีห่อ้งสมุด 

เมือ่คณุไดร้บับตัรหอ้งสมุดหรอืเมือ่คณุยนิยอมเป็นบคุคลผูร้บัผดิชอบ 

 

หอ้งสมุดเปิดกวา้งส าหรบัทุกคน 

จดุใหบ้รกิารของหอ้งสมุดเป็นพืน้ทีเ่ปิดส าหรบัทุกคน ทุกคนทีป่ฏบิตัติามกฎการใช ้

สามารถใชช้ดุสะสม บรกิาร และพืน้ทีส่ าหรบัผูใ้ชบ้รกิารของหอ้งสมุดได ้

ในหอ้งสมุดมเีครอืขา่ยขอ้มูลสาธารณะไวใ้หใ้ชง้าน ในเครอืขา่ยไม่มกีารปกป้อง 

และเมือ่คณุใชร้ะบบ คณุจะตอ้งดแูลเองว่ามกีารปกป้องเครอืขา่ยอย่างเพยีงพอ 

หอ้งสมุดจะไม่รบัผดิชอบการใชเ้ครอืขา่ยสาธารณะหรอืปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการใชอ้ปุกร

ณใ์นหอ้งสมุด และความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูใ้ชบ้รกิาร 

ในหอ้งสมุดมพีืน้ทีใ่หเ้ชา่ส าหรบัการจดังานต่าง ๆ 

พืน้ทีส่ าหรบัเชา่เป็นของแต่ละเทศบาลเมอืง 

และหารายละเอยีดไดจ้ากเอกสารแนบเกีย่วกบัค่าธรรมเนียม 



รวมทัง้เว็บไซตข์องหอ้งสมุดของแต่ละเทศบาลเมอืง 

ผูอ้ านวยการฝ่ายหอ้งสมุดมสีทิธิใ์นการใหพ้ืน้ทีส่ าหรบัเชา่ไวใ้ชง้านโดยไม่เสยีค่าธรรมเนีย

มส าหรบัจดังานต่าง ๆ รว่มกบัหอ้งสมุดทีเ่ป็นกจิกรรมทีส่นับสนุนบรกิารของหอ้งสมุด 

บตัรหอ้งสมุดและรหสับุคคล (Pin code) 

คณุจะตอ้งใชบ้ตัรหอ้งสมุดในการยมืหนังสอื 

สามารถขอบตัรหอ้งสมุดไดโ้ดยการแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน รวมทัง้แจง้ช ือ่, ทีอ่ยู่ 

และรหสัประจ าตวั จะมกีารบนัทกึขอ้มูลไวใ้นทะเบยีนผูใ้ชบ้รกิารของหอ้งสมุด 

ทุกคนมสีทิธิต์ามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลทั่วไปในการตรวจสอบว่ามกีารบนัทกึ

ขอ้มูลอะไรเกีย่วกบัเขาไปในระบบทะเบยีนบา้ง (กฎหมายและขอ้ก าหนดของรฐัสภายโุรป 

(EU) 2016/679 (กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลโดยทั่วไป) มาตราที ่15) 

จะตอ้งมภีาระผกูพนัของผูร้บัผดิชอบ (ผูป้กครอง, ผูพ้ทิกัษผ์ลประโยชน ์

หรอืตวัแทนตามกฎหมายอืน่ ๆ) ส าหรบัผูม้อีายตุ ่ากว่า 15 ปี หรอืผูไ้รค้วามสามารถอืน่ ๆ 

และผูย้มืจากกลุม่ชมุชน (โรงเรยีน, สถานดแูลเด็กเล็ก, สถานสงเคราะห ์ หรอื 

กลุม่ชมุชนอืน่ ๆ) 

ผูร้บัผดิชอบจะตอ้งแสดงขอ้มูลประจ าตวัของเขาดว้ยบตัรประจ าตวัประชาชนแบบมรีปูถ่าย

รวมทัง้แจง้รหสัประจ าตวัและรายละเอยีดการตดิต่อของเขา 

บตัรหอ้งสมุดเป็นของสว่นตวัและเจา้ของบตัรหรอืผูร้บัผดิชอบจะรบัผดิชอบหนังสอืและสือ่

อืน่ ๆ ที่
ี่
ยมืไปดว้ยบตัรหอ้งสมุด จะไม่มคี่าธรรมเนียมส าหรบับตัรหอ้งสมุดใบแรก 

หลงัจากน้ันจะมกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมจากบตัรหอ้งสมุดทีอ่อกให ้

จะตอ้งแจง้เกีย่วกบับตัรหอ้งสมุดทีส่ญูหายไป 

และการเปลีย่นแปลงของชือ่หรอืรายละเอยีดการตดิต่อไปยงัหอ้งสมุดโดยทนัท ี

ผูใ้ชบ้รกิารมหีนา้ทีร่บัผดิชอบต่อหนังสอืและสื่
ิ
ออืน่ ๆ ที่ ี

่
ยมืไปดว้ยบตัรหอ้งสมุดทีส่ญูหายไป 

จนกว่าจะมกีารแจง้เกีย่วกบัการหายไปยงัหอ้งสมุด 

จะตอ้งใชบ้ตัรหอ้งสมุดและรหสับคุคล (pin code) ในการใชบ้รกิารของหอ้งสมุดออนไลน ์

สามารถขอ Pin code 

ไดจ้ากหอ้งสมุดโดยการแสดงบตัรหอ้งสมุดและแสดงเอกสารระบตุวัตน  

 

การใชแ้ละการจองหนงัสอืและสือ่อืน่ ๆ ของหอ้งสมุด 

ในหอ้งสมุดจะมหีนังสอืและสือ่จรงิและอปุกรณอ์อนไลนใ์หใ้ชแ้ละจอง 

หอ้งสมุดจะไม่รบัผดิชอบเนือ้หา และความถกูตอ้งของขอ้มูลของหนังสอืหรอืสือ่อืน่ ๆ 



ที่
ี่
ยมืไป และไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากหนังสอืหรอืสือ่อืน่ ๆ 

ที่
ี่
ยมืไปต่อผูใ้ชบ้รกิารหรอืทรพัยส์นิของผูใ้ชบ้รกิาร  

เวลาในการยมื: 

หนังสอื     28 วนั 

หนังสอืเสยีง     28 วนั 

หนังสอืทีม่กีารจองเกนิ 30 ราย    14 วนั 

หนังสอืทีม่กีารจองด่วน   14 วนั 

นิตยสาร, ซดีรีอม, แผ่นซดี ีและ แผ่นเสยีง, เทปคาสเซท็  14 วนั 

ดวีดี,ี แผ่นบลเูรย ์    14 วนั 

ในหอ้งสมุดเคลือ่นทีแ่ละบรกิารทีบ่า้นจะมกีารปฏบิตัติามดา้นเวลาในการยมืของแต่ละกจิก

รรม 

สามารถต่ออายกุารยมืไดห้า้คร ัง้ เวน้เสยีแต่ว่าจะมกีารจองไว ้หนังสอืหรอืสือ่บางอย่าง เชน่ 

การยมืด่วน จะมกีารจ ากดัการต่ออายกุารยมื 

จะใหย้มืภาพยนตรแ์ละเกมส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายคุรบเกณฑต์ามทีก่ฎหมายระบไุวเ้ท่า

น้ัน 

สามารถท าการจองหนังสอืหรอืสือ่อืน่ ๆ ไดท้ีห่อ้งสมุดหรอืหอ้งสมุดออนไลน ์

จะมกีารแจง้เกีย่วกบัสิง่ทีจ่องทีพ่รอ้มใหไ้ปรบัทางอเีมล, ขอ้ความทางโทรศพัทห์รอืจดหมาย 

จะไม่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมในการจอง จะตอ้งรบัสิง่ทีจ่องไวภ้ายในเวลาเกา้ 

วนันับจากวนัทีส่ง่ขอ้มูลการแจง้เกีย่วกบัการมาถงึ 

จะมกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมจากการไม่ไปรบัสิง่ทีจ่องไวใ้นแต่ละเทศบาลเมอืง  

หากไม่พบหนังสอืหรอืสือ่อืน่ ๆ ที่
ี่
ตอ้งการจากชดุสะสมของหอ้งสมุด 

หรอืหากไม่มหีนังสอืหรอืสือ่อืน่ ๆ น้ันไวใ้ห ้

ก็สามารถท าการสัง่การยมืระยะไกลไดจ้ากพืน้ทีอ่ืน่ของฟินแลนดห์รอืจากต่างประเทศ 

จะมคี่าธรรมเนียมส าหรบัการยมืระยะไกล 

 

การคนืและระยะเวลาทีก่ าหนดในการคนื 

จะตอ้งคนืหนังสอืหรอืสือ่อืน่ ๆ 

ที่
ี่
ยมืไปอย่างชา้ทีส่ดุในวนัสดุทา้ยของระยะเวลาการยมืภายในเวลาท าการของหอ้งสมุด 

ค่าธรรมเนียมการคนืชา้จะเร ิม่สะสมในวนัแรกหลงัจากวนัสดุทา้ยของระยะเวลาการยมืเป็น

ตน้ไป   



ผูใ้ชบ้รกิารจะรบัผดิชอบในการคนืเอง และจะไดร้บัใบเสรจ็ตามทีต่อ้งการ 

การคนืสิง่ทีย่มืไปในชอ่งส าหรบัคนืจะเกดิขึน้ภายใตค้วามรบัผดิชอบของผูใ้ชบ้รกิารเองดว้

ย หลงัหอ้งสมุดปิดแลว้ 

หนังสอืทีค่นืไวท้ีช่อ่งส าหรบัคนืจะถกูน ามาไปคนืเมือ่หอ้งสมุดเปิดท าการในคร ัง้ตอ่ไป 

ในตอนน้ันวนัสดุทา้ยของระยะเวลาในการยมืของหนังสอืหรอืสือ่อืน่ ๆ 

ที่
ี่
ถกูคนืในชอ่งส าหรบัคนืจะมกีารสะสมค่าธรรมเนียมการคนืลา่ชา้แกผู่ใ้ชบ้รกิาร 

จะไม่มกีารออกใบเสรจ็แกห่นังสอืหรอืสือ่อืน่ ๆ ที่ ี
่
คนืไปในชอ่งส าหรบัคนื  

จะไม่มกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการคนืลา่ชา้จากหนังสอืหรอืสือ่อืน่ ๆ 

ของแผนกเด็กและเยาวชน จะมเีพยีงค่าใชจ้่ายในการเตอืนใหค้นืเท่าน้ัน  

จะแจง้วนัสดุทา้ยของการคนืไวใ้นใบเสรจ็ทีก่ าหนดระยะเวลาการคนื 

ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัขณะท าการยมื จะไดร้บัการแจง้เตอืนเมือ่ใกลถ้งึวนัคนืทางอเีมล 

หากผูใ้ชบ้รกิารไม่ไดร้บัการแจง้เตอืนลว่งหนา้เน่ืองจากปัญหาทางเทคนิค, 

ปัญหาระบบเครอืขา่ยการตดิต่อ หรอืจากอเีมลทีใ่ชง้านไม่ไดข้องผูใ้ชบ้รกิาร 

ผูใ้ชบ้รกิารจะไม่ไดร้บัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการคนืลา่ชา้ 

เมือ่มกีารคนืลา่ชา้ 

หอ้งสมุดจะสง่การเตอืนเกีย่วกบัการคนืลา่ชา้ตามหลกัปฏบิตัขิองเทศบาลเมอืง 

หน้าทีข่องผูใ้ชห้อ้งสมุด 

หา้มผูใ้ชห้อ้งสมุดท าการรบกวนผูใ้ชห้อ้งสมุดคนอืน่ ๆ หรอืเจา้หนา้ทีข่องหอ้งสมุด 

และหา้มท าลายความรืน่รมยห์รอืความปลอดภยัของหอ้งสมุด 

ผูใ้ชห้อ้งสมุดมหีนา้ทีใ่นการจดัการกบัหนังสอืหรอืสือ่อืน่ ๆ และทรพัยส์นิอืน่ ๆ 

ของหอ้งสมุดอย่างใสใ่จโดยไม่ท าใหเ้กดิความเสยีหาย 

 

บรกิารทีไ่ม่ตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียม และบรกิารทีต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนียม 

จะไม่มคี่าธรรมเนียมในการใช,้ การยมื, การจองหนังสอืหรอืสือ่อืน่ ๆ ของหอ้งสมุด 

รวมทัง้ค าแนะน าและค าปรกึษา หอ้งสมุดจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมจากหนังสอืหรอืสือ่อืน่ ๆ 

ที่
ี่
ถกูคนืลา่ชา้, การไม่มารบัหนังสอืหรอืสือ่อืน่ ๆ ที่

ี่
จองไว ้ การเตอืนการคนืลา่ชา้ 

และการสง่ใบเรยีกเก็บเงนิ, การยมืระยะไกล, หนังสอืหรอืสือ่อืน่ ๆ ที่ ี
่
สญูหายหรอืเสยีหาย 

รวมทัง้สิง่ทีส่ ัง่พมิพแ์ละถ่ายส าเนา 

อ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัค่าธรรมเนียมของแต่ละเทศบาลเมอืงไดท้ีเ่อกสารแนบเกีย่

วกบัค่าธรรมเนียม  



 

การหา้มยมื 

ค่าธรรมเนียมและค่าชดเชยทีค่า้งช าระ จะเป็นหนีส้นิของผูใ้ชบ้รกิาร ค่าธรรมเนียมทีเ่กนิ 

10 ยโูรจะท าใหเ้กดิการหา้มยมื 

ผูใ้ชบ้รกิารสามารถไดส้ทิธิใ์นการยมืกลบัมาเมือ่ท าการคนืสิง่ทีค่นืลา่ชา้ 

หรอืเมือ่ท าการชดเชยสิง่ทีส่ญูหายหรอืเสยีหายและเมือ่ช าระค่าธรรมเนียมทีค่า้งช าระ 

หอ้งสมุดของแต่ละเทศบาลเมอืงสามารถเรยีกรอ้งใหช้ าระค่าธรรมเนียมทัง้หมดไดปี้ละคร ัง้ 

 

การหา้มใชห้อ้งสมุด 

ผูจ้ดัการของหอ้งสมุด 

หรอืตวัแทนของเขาสามารถออกค าสัง่แกผู่ใ้ชบ้รกิารในการหา้มใชห้อ้งสมุดในระยะเวลาที่

ก าหนดไวส้ าหรบัแต่ละหอ้งสมุด (ไม่เกนิ 30 วนั) 

หากผูใ้ชบ้รกิารกอ่ใหเ้กดิความไม่สงบต่อกจิกรรมของหอ้งสมุดหรอืกอ่ใหเ้กดิอนัตรายต่อค

วามปลอดภยัหรอืสรา้งความเสยีหายต่อทรพัยส์นิของหอ้งสมุดซ า้ ๆ 

และอย่างแทจ้รงิถงึแมว้า่จะถกูตกัเตอืนแลว้ก็ตาม (กฎหมายว่าดว้ยหอ้งสมุด 1492/2016, 

§ 15) การแสดงออกถงึอาการมนึเมา 

หรอืการเสพสิง่เสพตดิในพืน้ทีข่องหอ้งสมุดถอืเป็นพฤตกิรรมทีร่บกวนเชน่กนั  

กอ่นการออกค าสัง่หา้ม 

จะตอ้งรบัฟังผูใ้ชบ้รกิารและจะมกีารออกค าสัง่หา้มใชบ้รกิารโดยออกค าตดัสนิโดยผูด้ ารง

ต าแหน่ง โดยผูใ้ชบ้รกิารสามารถเรยีกรอ้งใหเ้ปลีย่นแปลงไดต้ามกฎหมายเทศบาลเมอืง 


