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คู่มือปฏิบัตงิ านห้ องสมุดประจําศาล
ความนํา
ห้องสมุดประจําศาลยุติธรรมเป็ นห้องสมุดประเภทห้องสมุดเฉพาะ
อยูใ่ นกลุ่มห้องสมุด
องค์กรของรัฐที่เป็ นห้องสมุดกฎหมาย เน้นการให้บริ การสารนิเทศทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะ เป็ นแหล่ง
รวบรวมทรัพยากรสารนิเทศได้แก่หนังสื อทัว่ ไป หนังสื อกฎหมาย ตัวบทกฎหมาย รายงานการวิจยั
วิทยานิพนธ์ วารสารวิชาการด้านกฎหมายและวารสารทัว่ ไป แฟ้มข้อมูลกฎหมายไทย คําพิพากษาศาลฎีกา
ฉบับย่อและฉบับเต็ม และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรู ปแบบของเอกสาร ไมโครฟิ ล์ม สื่ อวัสดุทาง
คอมพิวเตอร์ เช่น CD-ROM และได้จดั ทําฐานข้อมูลสําหรับสื บค้นทางคอมพิวเตอร์ระบบเครื อข่าย
อินเตอร์เน็ต เพื่อให้บริ การได้กว้างขวาง ครอบคลุม สะดวก รวดเร็ วยิง่ ขึ้น ตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารนิเทศในปั จจุบนั มีผใู ้ ช้กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม
ลูกจ้างในสังกัดศาลยุติธรรม และประชาชนทัว่ ไป
ศูนย์ วทิ ยบริการศาลยุตธิ รรมในการดําเนินงานสนับสนุนห้ องสมุดประจําศาล
ศูนย์วิทยบริ การศาลยุติธรรมเป็ นหน่วยงานที่จดั ตั้งขึ้นโดยการยกฐานะหน่วยงานระดับฝ่ าย
คือ ฝ่ ายห้องสมุดกองวิชาการ สํานักงานส่ งเสริ มงานตุลาการ ขึ้นเป็ นหน่วยงานระดับกอง และศูนย์ตามลําดับ
มีภารกิจหลักในด้านการบริ หารจัดการระบบงานห้องสมุดศาลยุติธรรม ทั้งของห้องสมุดศูนย์วิทยบริ การศาล
ยุติธรรมซึ่ งถือว่าเป็ นห้องสมุดกลางของสํานักงานศาลยุติธรรมและห้องสมุดประจําศาลที่กระจายอยูต่ าม
หน่วยงานศาลยุติธรรมทั้งในเขตกรุ งเทพมหานครและเขตภูมิภาคจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 269 แห่ง มีการแบ่ง
ส่ วนราชการภายในและกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่ วนราชการในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๙
ดังนี้
1. จัดทําข้อเสนอนโยบายและแผนการให้บริ การสารนิเทศทางกฎหมายและวิชาการ
ศาลยุติธรรม
2. ให้บริ การสารนิเทศทางกฎหมายและวิชาการของศาลยุติธรรม
3. สนับสนุนการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศทางกฎหมายและวิชาการของศาลยุติธรรม
4. ดําเนินการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและจดหมายเหตุ
5. ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับ
มอบหมาย
มีท้ งั หมด 7 กลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานช่วยอํานวยการ
2. กลุ่มงานบริ การสารนิเทศ
3. กลุ่มงานเอกสารพิเศษทางกฎหมาย
4. กลุ่มงานพัฒนาสารนิเทศ
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5. กลุ่มงานสนับสนุนห้องสมุดประจําศาล
6. กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และเอกสารจดหมายเหตุ
7. กลุ่มงานพัฒนาระบบสารนิเทศ
งานห้ องสมุดประจําศาล
การบริ หารงานหลักของศูนย์วิทยบริ การศาลยุติธรรม เน้นเกี่ยวกับการบริ หารงานห้องสมุดศาล
ยุติธรรม ซึ่ งมีหอ้ งสมุดกระจายอยูต่ ามหน่วยงานศาลยุติธรรมทัว่ ราชอาณาจักร จํานวนประมาณไม่นอ้ ยกว่า
269 แห่ ง มีหอ้ งสมุดศูนย์วิทยบริ การศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เป็ นหน่วยงานกลางในการช่วยเหลือดูแล
งานห้องสมุดประจําศาลยุติธรรมทั้งหมด ทั้งที่ต้ งั อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร และในส่ วนภูมิภาคทั้ง 9 ภาค
ซึ่ งแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกันไป ตามประเภทและระดับของชั้นศาล ได้แก่
1. ห้องสมุดศูนย์วิทยบริ การศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานศาลยุติธรรม
2. ห้องสมุดประจําศาลสู ง
- ห้องสมุดประจําศาลฎีกา
- ห้องสมุดประจําศาลอุทธรณ์กลาง
- ห้องสมุดประจําศาลอุทธรณ์ภาค 1 - 9
3. ห้องสมุดประจําศาลชั้นต้นในเขตกรุ งเทพมหานคร
- ห้องสมุดประจําศาลแพ่ง
- ห้องสมุดประจําศาลแพ่งกรุ งเทพใต้
- ห้องสมุดประจําศาลแพ่งธนบุรี
- ห้องสมุดประจําศาลอาญา
- ห้องสมุดประจําศาลอาญากรุ งเทพใต้
- ห้องสมุดประจําศาลอาญาธนบุรี
4. ห้องสมุดประจําศาลเยาวชนและครอบครัว
- ห้องสมุดประจําศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
- ห้องสมุดประจําศาลเยาวชนในภูมิภาค
- ห้องสมุดประจําศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
5. ห้องสมุดประจําศาลชํานัญพิเศษ
- ห้องสมุดประจําศาลแรงงานกลาง
- ห้องสมุดประจําศาลแรงงานภาค 1 - 9
- ห้องสมุดประจําศาลแรงงานสาขา
- ห้องสมุดประจําศาลภาษีอากรกลาง
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- ห้องสมุดประจําศาลล้มละลายกลาง
- ห้องสมุดประจําศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
6. ห้องสมุดประจําสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 1- 9
7. ห้องสมุดศาลชั้นต้นในเขตภูมิภาค
- ห้องสมุดประจําศาลจังหวัดในภาค 1- 9
- ห้องสมุดประจําศาลแขวงในภาค 1- 9
ทรัพยากรสารนิเทศในห้ องสมุดประจําศาล
สามารถแบ่งออกเป็ น ประเภทต่างๆ ดังนี้
1. ตัวบทกฎหมายต่างๆ ได้แก่ ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด
พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ระเบียบ คําสัง่ ข้อบังคับ ฯลฯ
2. คําพิพากษาศาล ได้แก่ คําพิพากษาศาลฎีกาฉบับเต็ม/ฉบับย่อ
3. คําวินิจฉัยทางกฎหมาย เช่น คําวินิจฉัยของประธานศาลฎีกา คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยศาลปกครอง เป็ นต้น
4. คําสัง่ คําร้องของศาลฎีกา
5. หนังสื อรวมคําพิพากษาศาลฎีกาของสํานักงานศาลยุติธรรมและของเนติบณั ฑิตยสภา
6. หนังสื อ/ตําราด้านกฎหมายและด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง
7. สิ่ งพิมพ์รัฐบาล เป็ นสิ่ งพิมพ์ที่รัฐบาลเป็ นผูจ้ ดั พิมพ์หรื อเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์
โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ กิจกรรมของรั ฐ เผยแพร่ ผลงานและรายงานความเคลื่ อนไหวทางวิชาการแก่
ประชาชนและผูส้ นใจทัว่ ไป ห้องสมุดประจําศาลจะมีสิ่งพิมพ์รัฐบาลประเภทต่าง ๆ ดังนี้ หนังสื อที่ระลึกในการ
เปิ ดศาล รายงานประจําปี รายงานการประชุม สัมมนา การอบรม รายงานการไกล่เกลี่ย รายงานสถิติคดี
8. วารสาร เช่น วารสารดุลพาห วารสารบทบัณฑิตย์ วารสารกฎหมายปกครอง วารสารศาล
แรงงาน วารสารศาลรัฐธรรมนูญ
9. หนังสื อพิมพ์
การปฏิบัตงิ านห้ องสมุดประจําศาล
มีดงั นี้
1. การลงทะเบียน
2. การจัดหมวดหมู่หนังสื อ
3. การจัดเก็บและจัดเรี ยงทรัพยากรสารนิเทศประเภทต่างๆ
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4. การให้บริ การ
5. งานสถิติของห้องสมุด
1. การลงทะเบียน
ทรัพยากรสารนิเทศที่จะนํามาลงทะเบียนมีดงั นี้
1.1 หนั ง สื อ ที่ ส่ ง มาจากศู น ย์วิ ท ยบริ ก ารศาลยุติ ธ รรมและมี ส ติ๊ ก เกอร์ ติ ด ที่ สัน หนัง สื อ
จํานวน 4 สี ดังนี้
- สี เขี ยวอ่ อน จัดเป็ นหนังสื อหมวดกฏหมาย ซึ่ งรวมถึ งหนังสื อที่ เกี่ ยวกับกระบวนการยุติธรรม
ทั้งหมดและระเบียบปฏิบตั ิราชการต่าง ๆ
347.5
พ4ห
2552

- สี เขียวเข้ม จัดเป็ นหนังสื อรวมคําพิพากษาศาลฎีกา
343.102643
ว6ว
2552

ั ลักษณ์ อักษร “อ” กํากับอยูเ่ หนือเลขเรี ยกหนังสื อ
- สี ฟ้า จัดเป็ นหนังสื ออ้างอิง โดยมีสญ
อ
340.03
พ4ห

2550

- สําหรับหนังสื อทัว่ ไปปิ ดสันเฉพาะสติ๊กเกอร์เลขเรี ยกหนังสื อไม่มีการกําหนดสัญลักษณ์สีใด ๆ
320.9593
ส4ก
2541
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วิธีลงทะเบียน
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหนังสื อหรื อโปรแกรมห้องสมุดประจําศาล โดยเลขทะเบียน 1
เลขใช้กบั หนังสื อจํานวน 1 เล่ม หากหนังสื อซํ้าจะต้องใช้เลขทะเบี ยนต่างกันไม่ใช้เลขทะเบี ยนเดี ยวกัน
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหนังสื อ หรื อโปรแกรมห้องสมุดประจําศาล โดยลงรายการเรี ยงลําดับตามเลข
ทะเบี ยนหนังสื อที่ กาํ หนดขึ้ น โดยการกําหนดเป็ นตัวเลข 4 หลัก เป็ นอย่างน้อย เช่ น 0001 0002 เป็ นต้น
ขึ้นอยูก่ บั แนวโน้มปริ มาณหนังสื อที่ทางห้องสมุดได้รับ จากนั้นจึงลงรายการวันเดือนปี ที่ได้รับหนังสื อ ชื่อผู ้
แต่ง ชื่อหนังสื อ สถานที่พิมพ์ สํานักพิมพ์ ปี ที่พิมพ์ และราคา ตามลําดับ เมื่อลงรายการเรี ยบร้อยแล้ว ให้เขียน
เลขทะเบียนของห้องสมุดประจําศาลลงบนมุมซ้ายของหน้าปกในของหนังสื อ หน้าลับเฉพาะ (หน้า 35 ของ
หนังสื อ) ดังตัวอย่ าง
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1.2 หนังสื อคําพิพ ากษาศาลฎีกา ของ เนติบณ
ั ฑิตยสภาและสํานักงานศาลยุติธรรม
วิธีลงทะเบียน
สามารถลงทะเบี ย นในแบบฟอร์ ม การลงทะเบี ย น โดยไม่ จ าํ เป็ นต้อ งลงเลขทะเบี ย น
เหมือนกับการลงทะเบียนหนังสื อ เพื่อตรวจสอบว่าห้องสมุดประจําศาลได้รับหนังสื อครบหรื อไม่
ตัวอย่ าง
แบบฟอร์มการลงทะเบียนหนังสื อคําพิพากษาฎีกา ของ เนติบณั ฑิตยสภา และของสํางานศาลยุติธรรม
วัน /เดื อน/ ปี
ปี ที่ ได้ รั บ ที่
หนังสื อ

สาร ล.1
บาญ

ล.2

ล.3

ล.4

ล.5

ล.6

ล.7

ล.8

ล.9

ล.10 ล.11 ล.12

1.3 วารสาร
สามารถลงทะเบี ย นในแบบฟอร์ ม การลงทะเบี ย น โดยไม่ จ ํา เป็ นต้อ งลงเลขทะเบี ย น
เหมือนกับการลงทะเบียนหนังสื อ เพื่อตรวจสอบว่าห้องสมุดประจําศาลได้รับวารสารครบหรื อไม่
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ชื่ อวารสาร บทบัณฑิตย์ จัดพิมพ์ โดย
เนติบัณฑิตยสภา
กําหนดออกราย 3 เดือน จํานวน 4 เล่ม/ปี

2. การจัดหมวดหมู่หนังสื อ
ห้องสมุดของศูนย์วิทยบริ การศาลยุติธรรมและห้องสมุดประจําศาลได้นาํ การจัดระบบ
หมวดหมู่หนังสื อแบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification System) หรื อเรี ยกย่อว่า ระบบ
DDC. เป็ นระบบที่แพร่ หลายที่สุดระบบหนึ่งในปั จจุบนั คิดค้นโดยเมลวิล ดิวอี้เป็ นระบบจัดหมวดหมู่
หนังสื อตามเนื้อหาวิชา และมีตารางประกอบในการแบ่งย่อย เริ่ มจากเนื้อหากว้างๆ จนกระทัง่ ถึงเนื้อหาที่
เฉพาะเจาะจงตามลําดับ ระบบนี้ใช้ตวั เลขเป็ นสัญลักษณ์ โดยมีตวั เลขจํานวนเต็ม 3 หลัก หลังจากนั้นจึงคัน่
ด้วยจุดทศนิยม หลังจุดทศนิยมจะมีตวั เลขจํานวนกี่หลักก็ได้ การแบ่งครั้งแรกใช้ตวั เลข 000 – 999 แทน
เนื้อหาความรู ้ ความคิดทั้งหมด แต่ในการจัดระบบหมวดหมู่หนังสื อในหมวดกฎหมายของระบบดิวอี้ยงั มี
การแบ่งหมวดหมู่ที่ค่อนข้างกว้าง ไม่อาจระบุเลขหมู่สาํ หรับกฎหมายไทยได้ในเชิงลึก ศูนย์วิทยบริ การศาล
ยุติธรรมจึงจําเป็ นต้องมีการปรับประยุกต์เลขหมู่หนังสื อเฉพาะหมวดกฎหมายขึ้นใช้เองโดยอิงหลักของดิวอี้
และมีสญ
ั ลักษณ์สีแยกประเภทหนังสื อเพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บและจัดหา
ในการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดศูนย์วิทยบริ การศาลยุติธรรมและ
ห้องสมุดประจําศาลประกอบไปด้วยส่ วนต่าง ๆ ดังนี้
เลขเรียกหนังสือ (Call Number)
เลขเรี ยกหนังสื อ คือ สัญลักษณ์ที่หอ้ งสมุดกําหนดขึ้นใช้แทนหนังสื อแต่ละเล่มในห้องสมุด
ซึ่ งปรากฏที่สนั หนังสื อแต่ละเล่มเป็ นสําคัญ เลขเรี ยกหนังสื อประกอบด้วยส่ วนสําคัญ 3 ส่ วน ได้แก่
1.เลขหมู่ ห นังสื อ คื อ สัญ ลัก ษณ์ ต วั เลขที่ ใ ช้แ ทนหมวดวิ ชา 10 หมวดใหญ่ ซึ่ ง สามารถ
แบ่งย่อยลงไปได้อีกตามเนื้ อเรื่ องย่อยของหมวดนั้น ๆ โดยใช้ตวั เลขหลัก 3 หลัก ตามด้วยจุดทศนิ ยมและ
ตัวเลขย่อย เช่น 340.02, 347.5 เป็ นต้น
2.เลขผูแ้ ต่ง คือ สัญลักษณ์ที่กาํ หนดขึ้นโดยใช้อกั ษรตัวแรกของชื่อผูแ้ ต่งและตามด้วยตัวเลข
กํากับอักษรผูแ้ ต่งและอักษรตัวแรกของชื่อเรื่ อง
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3.ปี พ.ศ.ที่ จ ัด พิ ม พ์ ส่ ว นใหญ่ ใ ช้กับ การจัด ระบบหมวดหมู่ ห นัง สื อ ทางด้า นกฎหมาย
เนื่องจากหนังสื อกฎหมายส่ วนใหญ่มีการปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายและครั้งที่พิมพ์บ่อยครั้ง
ตัวอย่ าง
การจัดหมวดหมู่หนังสื อ “หลักกฎหมายครอบครัว” ของ พลประสิ ทธิ์ ฤทธิ์ รักษา
เลขหมู่หนังสื อตามระบบทศนิยมของดิวอี้
347.5
เลขเรี ยก พ4 ห
อักษรตัวแรกของชื่อเรื่ อง
2543
หนังสื อ
เลขกํากับอักษรผูแ้ ต่ง
อักษรตัวแรกของชื่อผูแ้ ต่ง
ปี ที่จดั พิมพ์หนังสื อ
นอกจากส่ วนสําคัญดังกล่าวแล้วอาจมีสญ
ั ลักษณ์อย่างอื่นเพิ่มเติมได้อีกในหลายกรณี ดว้ ยกัน เช่น
-กรณี หนั ง สื อเรื่ องเดี ย วกั น แต่ มี ห ลายฉบั บ ซํ้ ากั น จะมี เ ครื่ องหมายบอกให้ ท ราบที่
เลขเรี ยกหนังสื อ มักจะใช้ “ฉ” ตามด้วยเลขจํานวนเล่มที่ซ้ าํ ในหนังสื อ เช่น ฉ.1, ฉ.2, ฉ.3 ดังตัวอย่าง
347.5
พ4ห
2543
ฉ.1

347.5
พ4ห
2543
ฉ.2

347.5
พ4ห
2543
ฉ.3

- กรณี หนังสื อเรื่ องเดียวกันแต่มีหลายเล่มต่อกัน จะใช้ “ล” ตามด้วยตัวเลขตามลําดับเล่ม
ตั้งแต่เล่มที่ 1 เป็ นต้นไป เช่น ล.1, ล.2, ล.3 ดังตัวอย่าง
347.5
พ4ห
2543
ล.1

347.5
พ4ห
2543
ล.2

347.5
พ4ห
2543
ล.3
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- กรณี ที่ห้องสมุดจัดกลุ่มหนังสื อออกตามประเภท ก็จะระบุสัญลักษณ์ตวั อักษรแสดง
ประเภทหนังสื อเหล่านั้นกํากับไว้เหนือเลขเรี ยกหนังสื อ เช่น หนังสื ออ้างอิง ใช้ “อ” หนังสื อรายงานการวิจยั
ใช้ “รว” หนังสื อวิทยานิพนธ์ ใช้ “ว” ดังตัวอย่าง
อ
รว
ว
340
347.9593
347.9706
พ4ห
พ4ห
พ4ห
2543
2543
2543
สําหรับห้องสมุดประจําศาล เจ้าหน้าที่ ห้องสมุดจะได้รับหนังสื อจากศูนย์วิทยบริ การศาล
ยุติธรรมที่ได้ดาํ เนินการจัดหมวดหมู่หนังสื อติดสันหนังสื อเรี ยบร้อยแล้ว โดยมีสติ๊กเกอร์ ขนาด A6 ติดอยูข่ า้ ง
สันหนังสื อ
ประโยชน์ ของการจัดหมวดหมู่หนังสื อ มีดงั นี้
1. ทําให้หนังสื อทุกเล่มมีสญ
ั ลักษณ์และมีตาํ แหน่งการจัดวางที่แน่นอน ช่วยให้ผใู ้ ช้หอ้ งสมุด
สามารถค้นหาหนังสื อได้โดยง่าย
2. ทําให้หนังสื อที่มีเนื้ อเรื่ องเหมือนกันสัมพันธ์กนั และ/หรื อมีวิธีประพันธ์แบบเดี ยวกัน อยู่
ใกล้กนั ทําให้ผใู ้ ช้หอ้ งสมุดสามารถค้นหาหนังสื อเกี่ยวโยงต่อเนื่องกันได้โดยสะดวก
3. ช่วยให้เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุดจัดเก็บหนังสื อขึ้นชั้นได้ง่ายและรวดเร็ วตรงตามตําแหน่งเดิมที่
กําหนด
4. ทําให้ง่ายต่อการตรวจสอบจํานวนหนังสื อในแต่ละหมวด
3. การจัดเก็บและจัดเรียงทรัพ ยากรสารนิเทศ
ห้อ งสมุ ด ประจํา ศาลมี ค วามจํา เป็ นที่ จ ะต้อ งจัด เก็ บ และจัด เรี ย งทรั พ ยากรสารนิ เ ทศใน
ห้องสมุดให้เป็ นระบบเพื่อความสะดวกในการให้ผูใ้ ช้บริ การค้นหาทรั พยากรสารนิ เทศได้อย่างถูกต้อ ง
รวดเร็ ว โดยสามารถแบ่งวิธีการจัดเก็บและจัดเรี ยงออก ดังนี้
3.1 การจัดเก็บและจัดเรีย งหนังสื อ/ตํารา ห้องสมุดประจําศาลจะได้รับหนังสื อกฎหมาย
และหนังสื อวิชาการทัว่ ไป จากศูนย์วิทยบริ การศาลยุติธรรมและจะต้องนํามาจัดเก็บและจัดเรี ยง โดยเริ่ มจาก
การแยกประเภทของหนังสื อโดยสั งเกตจากสั ญลักษณ์ สีที่สันหนังสื อ สัญลักษณ์สีเดียวกันจัดเรี ยงไว้ดว้ ยกัน
บนชั้นตามลําดับเลขหมู่หนังสื อ โดยมีหลักเกณฑ์การเรี ยงหนังสื อบนชั้นดังนี้
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- เรี ยงลําดับของหนังสื อบนชั้นวางหนังสื อแต่ละช่วง จากซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง
ดังแผนผังข้างล่างนี้

- หนังสื อทุกเล่ม เรี ยงจากเลขหมู่หนังสื อน้อยไปหาเลขหมู่หนังสื อมาก
ตัวอย่ าง
303.44
ค1ก
2541

303.482
ค3จ
2543

304.2
ช1ส
2540

- หนังสื อที่มีเลขหมู่หนังสื อเหมือนกัน เรี ยงตามพยัญชนะตัวแรกของชื่อผูแ้ ต่งที่อยูแ่ ถวที่สอง
ถัดลงมาจากเลขหมู่หนังสื อ
ตัวอย่ าง
302.2
ช6ก
2543

302.2
พ2ก
2540

302.2
ส4ก
2547

- หากพยัญชนะตัวแรกของชื่อผูแ้ ต่งซํ้ากัน เรี ยงตามเลขกํากับอักษรผูแ้ ต่ง
ตัวอย่ าง
320.9593
320.9593
320.9593
ส4ก
ส5ก
ส7ห
2541
2545
2539
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- หนังสื อที่มีเลขหมู่หนังสื อเหมือนกัน และเป็ นผูแ้ ต่งคนเดียวกันเรี ยงตามลําดับอักษรของ
ชื่อเรื่ อง
ตัวอย่ าง
320.9593
ช2บ
2540

320.9593
ช2ย
2537

320.9593
ช2ส
2539

- หนังสื อชื่อเรื่ องเดียวกัน ผูแ้ ต่งคนเดียวกัน พิมพ์ปีเดียวกัน และมีซ้ าํ หลายๆเล่มเหมือนกัน
จะเรี ยงตามลําดับฉบับจากน้อยไปหามาก
ตัวอย่ าง
350
ค7ก
2542
ฉ.1

350
ค7ก
2542
ฉ.2

350
ค7ก
2542
ฉ.3

- หนังสื อชุดซึ่ งมีหลายเล่มจบหรื อหนังสื อที่ไม่ได้จบในเล่มเดียว สําหรับภาษาไทยจะระบุ
ว่าเป็ น ล.1, ล. 2 และเมื่อเรี ยงหนังสื อบนชั้นจะเรี ยงตามลําดับเล่มจากน้อยไปหามาก
ตัวอย่ าง
303.482
ค3จ
2541
ล.1 ฉ.1

303.482
ค3จ
2541
ล.1 ฉ.2

303.482
ค3จ
2541
ล.2
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- หนังสื อชื่ อเรื่ องเดี ยวกัน ผูแ้ ต่งคนเดี ยวกัน แต่ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ไม่เหมือน เรี ยงตามลําดับปี
พ.ศ. ที่พิมพ์จากน้อยไปหามาก
ตัวอย่ าง
350
ค7ก
2545

350
ค7ก
2549

350
ค7ก
2551

- หนังสื อ ชื่ อ เรื่ อ งเดี ยวกัน ผูแ้ ต่ งคนเดี ยวกัน พิมพ์ปีเดี ยวกัน แต่ แบ่ งเล่ ม ตามมาตราของ
กฎหมายหรื อแบ่งตามภาคของกฎหมาย เรี ยงตามลําดับมาตรา หรื อภาคจากน้อยไปหามาก
ตัวอย่ าง
347.9104
พ3ค
2551
ม.1-105

347.9104
พ3ค
2551
ม.106-222

347.9104
พ3ค
2551
ม.223-323

343.0104
พ3ค
2550
ภาค 1

343.0104
พ3ค
2550
ภาค 2/1

343.0104
พ3ค
2550
ภาค 2/2, 3

- หนัง สื อ ที่ เ ป็ นกลุ่ ม หนัง สื อ พิ เ ศษที่ ร ะบุ สั ญ ลัก ษณ์ ต ัว อัก ษร ให้เ รี ย งตามหลัก การเรี ย ง
หนังสื อทัว่ ไปโดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงสัญลักษณ์น้ นั
ตัวอย่ าง

347.2
ส9ค
2549

รว
347.6072
ส6ก
2547

347.97
ส6ค
2550
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3.2 การจัดเก็บและจัดเรี ย งหนังสื อคําพิพ ากษาศาล หนังสื อคําพิพากษาศาลที่หอ้ งสมุด
ประจําศาลได้รับมาจาก 2 แหล่ง คือ สํานักงานศาลยุติธรรม และเนติบณ
ั ฑิตยสภา จะจัดพิมพ์ออกเป็ น 12
เล่ม/ตอนต่อปี
วิธีการจัดเรีย งหนังสื อขึน้ ชั้น
- จัดเรี ยงหนังสื อสารบาญและคําพิพากษาศาลของเนติ บณ
ั ฑิ ตยสภา/สํานักงานศาลยุติธรรม
ตามลําดับปี น้อยไปหามาก โดยเรี ยงบนชั้นก่อนที่จะเรี ยงหนังสื อคําพิพากษาศาล
3.3 การจัดเก็บและจัดเรียงวารสาร
- ดุลพาห
จัดพิมพ์โดย สํานักวิชาการ สํานักงานศาลยุติธรรม
- บทบัณฑิตย์ จัดพิมพ์โดย เนติบณั ฑิตย์สภา
วิธีการเรียงวารสาร
1. แยกประเภทวารสาร วารสารชื่อเรื่ องเดียวกันไว้ดว้ ยกัน
2. เรี ยงวารสารตามปี /ฉบับที่ ตามลําดับจากน้อยไปหามาก
หลักเกณฑ์การเรี ยงวารสารดุลพาหและบทบัณฑิ ตย์น้ นั สามารถใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในการ
เรี ยงวารสารชื่อเรื่ องอื่นๆที่หอ้ งสมุดประจําศาลมี เช่น วารสารศาลยุติธรรม วารสารกรมบังคับคดี วารสารคุม
ประพฤติ เป็ นต้น
4. การให้ บริการ
แบ่งออก ดังนี้
4.1 การบริ การยืมคืน
4.2 การบริ การตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า
4.3 การบริ การสื บค้นข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ
5.งานสถิติของห้ องสมุด
การจัดเก็บสถิติของห้องสมุด คือ การรวบรวมข้อมูลที่เป็ นตัวเลขที่ได้จากการปฏิบตั ิงานใน
แต่ละวัน แล้วเก็บสะสมไว้เป็ น รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ตามลําดับ เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุดประจําศาลเมื่อ
ปฏิบตั ิงานใดแล้วต้องเก็บสถิติไว้เป็ นหลักฐานเสมอ เช่น สถิติของผูใ้ ช้บริ การห้องสมุดในแต่ละวัน สถิติการ
ยืมทรัพยากรสารนิเทศออกไปจากห้องสมุด เป็ นต้น
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สถิตทิ ี่ควรเก็บ
1. จํานวนหนังสื อที่มีอยูใ่ นห้องสมุด
2. จํานวนผูเ้ ข้าใช้หอ้ งสมุดในแต่ละวัน/เดือน
3. อื่นๆ ที่คิดว่าจําเป็ น เช่น จํานวนผูม้ าเยีย่ มชมห้องสมุด เป็ นต้น
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มการเก็บสถิติ

การสื บค้ นข้ อมูลกฎหมายผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
มีดงั นี้
1. การสื บ ค้ น หนั ง สื อ /ตํ า รา ด้า นกฎหมายและด้า นวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้อ งในการปฏิ บ ัติ ง าน
รวมทั้งหนังสื อรวมกฎหมายและคําอธิ บายกฎหมาย และหนังสื ออ้างอิง สามารถทําการสื บค้น 2 วิธี คือ
- สื บ ค้น จากโปรแกรมห้อ งสมุ ด ประจํา ศาลสํา เร็ จ รู ป ที่ ท างศู น ย์วิ ท ยบริ ก ารศาล
ยุติธรรมจัดส่ งให้หอ้ งสมุด
- สื บค้นผ่านเครื อข่ายในระบบอิ นเตอร์ เน็ตจากฐานข้อมูลโปรแกรมระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ (Elib) ของห้องสมุดอิเล็กทรอนิ กส์ศาลยุติธรรม ในสารบาญ หัวเรื่ อง ค้ นหาสารนิเทศ และเลือกไปที่
ค้นหาหนังสื อ
2. การสื บค้ นตัวบทกฎหมายต่ างๆ ได้แก่ ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด
พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ระเบียบ คําสัง่ ข้อบังคับ ฯลฯ สามารถทําการสื บค้นได้ดงั นี้
- สื บค้นผ่านเครื อข่ายในระบบอินเตอร์เน็ตจากฐานข้อมูลพระราชบัญญัติ ของห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิทยบริ การศาลยุติธรรม ในสารบาญหัวเรื่ อง ค้ นหากฎหมาย และ ศูนย์ ข้อมูลกฎหมายใหม่
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- สื บค้นผ่านเครื อข่ายในระบบอินเตอร์ เน็ตจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาของสํานัก
เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี (http://www.ratchakitcha.soc.go.th)
- สื บค้นผ่านเครื อข่ายในระบบอินเตอร์ เน็ตจากเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (http://www.krisdika.go.th/)
3. การสื บค้ นคําพิพ ากษาศาล ได้แก่ คําพิพากษาศาลฎีกาฉบับเต็ม/ฉบับย่อ สามารถทําการ
สื บค้นได้ ดังนี้
- สื บค้นจากหมายเลขคดีแดงของคําพิพากษาฎีกาจากหนังสื อคําพิพากษาศาล
โดยมีหนังสื อสารบาญคําพิพากษาศาลเป็ นดรรชนีในการช่วยค้น
- สื บค้นจากแฟ้มเอกสารย่อข้อกฎหมาย ที่เรี ยงตามประเภทของกฎหมายและตามมาตรา
- สื บ ค้น จากงานไมโครฟิ ล์ ม ศู น ย์วิ ท ยบริ การศาลยุ ติ ธ รรมโดยการแจ้ง หมายเลข
คดี แดงของคําพิพากษา และงานไมโครฟิ ลม์จะดําเนิ นการค้นหาคําพิพากษาที่ ถ่ายสําเนาเก็บไว้ในรู ปของฟิ ล์ม
และจะดําเนินการจัดส่ งเอกสารให้ทางโทรสารหรื อทางระบบอินเตอร์เน็ต (E-mail)
- สื บค้นผ่านเครื อข่ายในระบบอินเตอร์เน็ตจากฐานข้อมูลคําพิพากษาฎีกาเฉพาะ
เรื่ อง ของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิทยบริ การศาลยุติธรรม ในสารบาญหัวเรื่ อง ฎีกาเฉพาะเรื่ อง
4. การสื บค้ นคําวินิจฉัยทางกฎหมาย เช่น คําวินิจฉัยอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล คําวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญ และคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์คดีคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค สามารถทําการสื บค้นได้ดงั นี้
- สื บค้นจากหนังสื อคําวินิจฉัยอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลและหนังสื อคําวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญ
- สื บค้นผ่านเครื อข่ายในระบบอินเตอร์เน็ตจากในสารบาญหัวเรื่ อง คําวินิจฉัย
ของห้องสมุดอิเล็กทรอนิ กส์ ศูนย์วิทยบริ การศาลยุติธรรม และดับเบิลเลือกคําวินิจฉัยอํานาจหน้าที่ระหว่าง
ศาล คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ และคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์คดีคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
- สื บค้นผ่านเครื อข่ายในระบบอินเตอร์เน็ตจากเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ
(http://www.constitutionalcourt.or.th/)
5. การสื บค้ นวารสารหรื อบทความทางกฎหมาย สามารถทําการสื บค้นดังนี้ คือ
- สื บค้นจากวารสารกฎหมาย เช่น วารสารดุลพาห วารสารบทบัณฑิตย์ วารสาร
ศาลล้มละลายกลาง วารสารศาลปกครอง วารสารศาลยุติธรรม เป็ นต้น
- สื บ ค้น ผ่า นเครื อ ข่ า ยในระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต จากห้อ งสมุ ด อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ศู น ย์วิ ท ย
บริ การศาลยุติธรรม ในสารบาญหัวเรื่ อง กฎหมายเพื่อประชาชน
- สื บค้นผ่านเครื อข่ายในระบบอินเตอร์เน็ตในสารบาญหัวเรื่ อง ค้ นหาสารนิเทศ โดย
ผู ใ้ ช้ส ามารถสื บ ค้น ข้อ มู ล ได้ โดยมี วิ ธี ก ารสื บ ค้น เช่ น เดี ย วกับ การค้น หาสารนิ เ ทศในข้อ 1. เพี ย งแต่ ผู ้ใ ช้
เลือกไปที่คน้ หาวารสารหรื อค้นหาบทความ
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6. การสื บค้ นระเบียบข้ อบังคับศาลยุตธิ รรม สามารถทําการสื บค้นได้ดงั นี้
- สื บค้นผ่านเครื อข่ ายในระบบอิ นเตอร์ เ น็ ตของห้องสมุ ดอิ เล็กทรอนิ กส์ ศู นย์วิท ย
บริ การศาลยุติธรรม ในสารบาญหัวเรื่ อง ระเบียบข้ อบังคับศาลยุตธิ รรม
การสื บค้ นผ่ านเครื อข่ ายในระบบอินเตอร์ เน็ตจากเว็บไซต์ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ วทิ ยบริการ
ศาลยุติธรรม
สามารถทําการสื บค้นได้ดงั นี้
- สื บค้นจาก http://www.library.coj.go.th
- สื บค้นจาก http://www.isd.coj.go.th โดยดับเบิลคลิกเลือกไปที่หอ้ งสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ศาลยุติธรรม
- สื บค้นจาก http://www.museum.coj.go.th โดยดับเบิลคลิกเลือกไปที่หอ้ งสมุดอิเล็กทรอนิกส์
- สื บค้นจาก http://www.coj.go.th โดยดับเบิลคลิกเลือกไปที่หอ้ งสมุดอิเล็กทรอนิกส์
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