
 

ระเบียบการยืมระหวางหองสมุด 
 
 
 
 

     
 

 
 

คณะอนุกรรมการพัฒนา 
และ 

เครือขายหองสมุด 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  (อพส).  

 
 
 

กลุมงานบริการสารสนเทศ 
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คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  

อยูภายใตคณะกรรมการฝายพัฒนาของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย (สสอท.) เปน

ความรวมมือระหวางหองสมดุสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีวัตถุประสงคหลัก 

5 ประการ คือ 

1. เพื่อสงเสรมิใหเกิดความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

2. เพื่อสงเสรมิการพฒันาหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

3. เพื่อสงเสรมิการใชทรัพยากรหองสมุดรวมกนัระหวางสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

4. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสงเสรมิใหเกิดความกาวหนาทางวชิาชีพ 

บรรณารักษศาสตร  

5. เพื่อสงเสรมิการคนควา วิจัยตลอดจนการเขียนบทความทางวิชาการในทางบรรณารักษศาสตร 

ดําเนนิการ และขยายวัตถุประสงคเพิม่เติมในดานการพฒันาและจัดทาํระบบฐานขอมูลของสถาบนั 

อุดมศึกษาเอกชน เพื่อสนับสนุนการสรางเครือขายระดับอุดมศึกษาของภาคเอกชน และของระดบัประเทศ 

ปจจุบันมีสมาชิกทัง้หมด 58 สถาบนั  

URL : http://library.utcc.ac.th/thaipul 
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ระเบียบอัตราคาบริการระหวางหองสมุด 
สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
 
1. ชื่อหนวยงาน/สถาบัน สํานกัหอสมดุ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
สถานที ่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ที่ต้ัง  วิทยาเขตกลวยน้ําไท 119 ถ.พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 วิทยาเขตรังสติ  9/1 หมู 5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

หมายเลขโทรศัพท  วิทยาเขตกลวยน้ําไท 02-350-3500 ตอ 1706-1707 

   วิทยาเขตรังสติ  02-902-0299 ตอ 2731-2732, 2708 

หมายเลขโทรสาร         02-516-4416 

URL =  http://library.bu.ac.th 

ชื่อหนวยงานบริการ  แผนกบริการสารนเิทศกลวยน้าํไท / แผนกบริการสารนิเทศรังสิต 
เวลาใหบรกิาร 
         ภาคปกติ    วิทยาเขตกลวยน้ําไท     08.30 น. – 21.00 น. 

                    วิทยาเขตรังสติ    08.30 น. – 17.00 น. 

         ภาคฤดูรอน วิทยาเขตกลวยน้ําไท อังคาร – เสาร   08.30 น. – 21.00 น.  

                จันทร  09.00 น. – 21.00 น.  

                    วิทยาเขตรังสติ  อังคาร – เสาร 08.30 น. – 17.00 น.  

         ปดภาคเรียน  ตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

 
ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด สาํนักหอสมุด มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

1. ผูมีสิทธิใชบริการยืมระหวางหองสมุด 
1.1    บุคลากรของมหาวทิยาลยักรุงเทพ 

1.2    นักศึกษาทกุระดับของมหาวิทยาลัยกรงุเทพ 
2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ใหยืม 

2.1 ทรัพยากรสารนิเทศที่มีจาํนวน copy มากกวา 2 เลม หรือ 2 ชุด 

2.2 ทรัพยากรสารนิเทศที่มีผูใชมาก วารสาร โสตทัศนวัสดุ และหนังสืออางอิงจะไมอนุญาต

ใหยืม 

2.3 สามารถคนหาทรัพยากรสารนิเทศที่ตองการไดที่ http://library.bu.ac.th โดยยืมได 3 เลม/ 

7 วัน เกนิกาํหนดปรับวันละ 5 บาท/เลม/วนั 
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 3. แนวปฏิบัติการยืมระหวางหองสมุด 

3.1  กรอกแบบรับบริการยืมคืนระหวางหองสมุดพรอมสําเนาไดที่แผนกบริการสารนเิทศทัง้ 2 

วิทยาเขต 

3.2  ในกรณีทีย่ืมเอกสารโดยใหเจาหนาทีข่องสถาบนัถายเอกสารแลวสงไปใหเจาหนาที่คิดคา

ถายสาํเนาเอกสารทีถ่ายจริงตามอัตราที่ศูนยถายเอกสารกําหนด รวมคาขนสง 

3.3  ในกรณีทีข่อขอมูลเอกสารเรงดวนมาจะใชวิธีการสงดวย E-mail หรือ Fax  

3.4  ในกรณทีีผู่ใชทรัพยากรสารนิเทศที่ยมืไมเสร็จ สามารถยืมตอไดอีก 1 คร้ัง เปนเวลา 7 วัน 

3.5  ผูยมืตองยึดกฎระเบียบการยืมระหวางหองสมุดของสํานักหอสมุดอยางเครงครัด 
 

 4.เวลาใหบรกิารยมืระหวางหองสมุด 
     - วิทยาเขตรังสิต  8.30 – 16.45 น   

   - วิทยาเขตกลวยน้าํไท วนัองัคาร – วันเสาร  8.30 – 16.45 น.  
 5.บทลงโทษ 
   ในกรณีที่ผูใชบริการคางทรัพยากรสารนเิทศทีย่ืมไป บรรณารักษสถาบันผูขอใหยมืเปนผูติดตาม

ทวงถามมาคนืใหครบหากทําทรัพยากรสารนิเทศสูญหายจะตองชําระเปน 2 เทาของราคา

ทรัพยากรสารนิเทศ และตัดสิทธิการยืม 
 
ขอบเขตของงานบรกิารและผูรับผิดชอบ 
 

บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท e-mail address 
บริการยืม-คืน 
-หนังสือ 
-วารสาร 

วิทยาเขตกลวยน้ําไท 
อ. ศิริวรรณ ศิริภิรมย 

อ. ทัศนีย กล่ินเอี่ยม 

02-3503500  ตอ 1706-7 

 

siriwan.s@bu.ac.th 

tassanee.k@bu.ac.th 

-โสตทัศนวัสดุ 
บริการหนังสือสํารอง 

วิทยาเขตรังสิต 
อ. ดารารัตน ก่ําเสริฐ 

อ. ดวงรัตน สวัสดิศฤงฆาร 

02-9020299 ตอ 2708 

และ 2731-32 

dararat.k@bu.ac.th 

daungrat.s@bu.ac.th 

บริการยืมระหวาง
หองสมุด 
(ลายเซ็นตผูยืมระหวาง
หองสมุด) 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 



 5 

บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท e-mail address 
บริการตอบคําถามและ
ชวยการคนควา 
บริการสืบคนสารสนเทศ
จากฐานขอมูลสําเร็จรูป 
CD-ROM 
บริการสืบคนสารสนเทศ
จากฐานขอมูลออนไลน 

แผนกบริการคนควา
และวิจัย 
อ. จุฬาลักษณ 

อ. กองสมุทร 

อ. นฤทธิ์ 

อ. กรรณิการ 

 

 

02-3503500  

ตอ 1708-9 

 

chulalak.h@bu.ac.th 

kongsamut.d@bu.ac.th 

narit.b@bu.ac.th 

kannikar.su@bu.ac.th 

 
ชนิดวัสดุและเงื่อนไขการใหบริการยืมระหวางหองสมุด 
 

ชนิดวัสดุ จํานวนที่ใหยมื ระยะเวลา คาปรับ/วัน หมายเหต ุ
หนังสือ 3 7 5  

วารสารฉบับปจจุบัน - - -  

วารสารฉบับปลีก - - -  

วารสารฉบับเย็บเลม - - -  

กฤตภาค - - -  

จุลสาร - - -  

ส่ิงพิมพรัฐบาล - - -  

โสตทัศนวัสดุ - - -  

วิทยานิพนธ - - -  

ฐานขอมูล CD-ROM - - -  

ฐานขอมูลออนไลน - - -  

คูมือ/หลักสูตร
มหาวิทยาลัย 

- - -  

 
อัตราคาบริการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
การขอสําเนาเอกสารระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ผูขอตองรับผิดชอบคาใชจายดังนี ้

1. คาบริการสืบคนขอมูล     คร้ังละ    50      บาท  

2. คาบริการสําเนาเอกสาร 
2.1 พิมพลงกระดาษดวยเครื่องพิมพ Laser              หนาละ       2  บาท 
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2.2 ทาํสําเนาโดยถายเอกสาร  

      จํานวนเอกสาร  1 - 100 หนาแรก หนาละ       2    บาท 

      จํานวนเอกสาร  101 หนาเปนตนไป หนาละ        1    บาท 

2.3 ทาํสําเนาขอมูลลงแผน CD (รวมคาแผน)  ไฟลละ       60 บาท                

2.4 ทาํสําเนาขอมูลลงแผน CD (ไมรวมคาแผน)  ไฟลละ       50 บาท    

3.    คาสงตอทรัพยากรที่ขอ 1 รายการ ในอัตราดังนี ้

2.1 การสงทางพัสดุไปรษณีย / การสงทางพัสดุไปรษณียดวนพิเศษ 

คิดคาสง คิดตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทย จํากัด 

2.2 การสงทางโทรสาร 
ในเขตรหัสโทรศัพทเดียวกนั    หนาละ     10 บาท 

ในเขตรหัสโทรศัพทตางกนัภูมิภาคเดียวกนั  หนาละ      20 บาท 

ในระหวางภูมภิาค     หนาละ      30 บาท 

2.3 การสงทางพัสดุไปรษณียอิเล็กทรอนกิสดวยวธิี Scan เอกสาร 

เอกสารขอความ     หนาละ        5 บาท 

กรณีขอเอกสารฉบับเต็มที่ Scan ไวแลว  คิดราคา ดังนี ้

บทความเรื่องละ     เร่ืองละ         50  บาท 

วิทยานิพนธเร่ืองละ     เร่ืองละ       100  บาท 
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ระเบียบอัตราคาบริการระหวางหองสมุด 
สํานักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 
2. ชื่อหนวยงาน/สถาบัน สํานกับรรณสาร มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต  
สถานที่ต้ัง  วทิยาเขตพัฒนาการ  1761 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

                  วิทยาเขตรมเกลา           77 ถนนรมเกลา     เขตมนีบุรี       กรุงเทพฯ 10510 

หมายเลขโทรศัพท  วิทยาเขตพัฒนาการ  02-320-2777 ตอ 1447 

                                วิทยาเขตรมเกลา      02-904-2222 ตอ  2205 

หมายเลขโทรสาร   วิทยาเขตพัฒนาการ  02-321-4444 

                                วิทยาเขตรมเกลา      02-904-2200 

URL =  www.kbu.ac.th 

ชื่อหนวยงานบริการ บริการตอบคําถามและชวยคนควา 
เวลาใหบรกิาร 
         ภาคปกติ  วิทยาเขตพัฒนาการ  วนัจันทร-วนัเสาร เวลา 8.30น. – 19.30น.  

            วนัอาทิตย           เวลา 8.30น. – 16.30น. 

               วิทยาเขตรมเกลา      วันจนัทร-วันเสาร เวลา 8.00น. – 19.30น.  

            วนัอาทิตย           เวลา 8.30น. – 16.30น. 

      ภาคฤดรูอนวิทยาเขตพัฒนาการ  วนัจันทร-วนัเสาร เวลา 8.30น. – 19.30น.  

            วนัอาทิตย           เวลา 8.30น. – 16.30น. 

               วิทยาเขตรมเกลา      วนัจนัทร-วันเสาร เวลา 8.00น. – 19.30น.  

            วนัอาทิตย           เวลา 8.30น. – 16.30น. 

      ปดภาคเรียน   ปดบริการตามวนัประกาศปดของมหาวิทยาลัย 

 
ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุดสาํนักบรรณสาร  มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต 

1. ผูมีสิทธิใชบริการยืมระหวางหองสมุด 
1.1 อาจารย 
1.2 นักศึกษา 

1.3 บุคคลทั่วไป 
2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ใหยืม 

ใหบริการถายสําเนาภายในสํานักบรรณสารเทานัน้ 
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 3. แนวปฏิบัติการยืมระหวางหองสมุด 
1. รับเร่ืองขอใชบริการ ทางจดหมาย, ทางโทรศัพท, ทาง E-Mail, ฯลฯ 

2. ฝายบริการตอบคําถามฯ ตรวจสอบขอมูลผูขอใชบริการ 

3. สรุปคาใชจาย (คาถายเอกสาร,คาดําเนนิการ) 

4. แจงกลับไปยังผูขอใชบริการ ในเรื่องคาใชจาย และคาดําเนนิการ 

 5. ทําการถายเอกสาร 

 6. แจงผูขอใชบริการวา ไดจัดสงใหแลว ไดรับโปรดแจงกลับดวย 

7. ถายสําเนาเอกสารการใหบริการการยมืระหวางหองสมุด จัดเก็บเขาแฟมเอกสาร 

8. เก็บสถิติการปฏิบัติงาน การใหบริการยมืระหวางหองสมุด 
4.เวลาใหบรกิารยมืระหวางหองสมุด 

      ตามวนั – เวลา สํานักบรรณสาร เปดทาํการ 
 5.บทลงโทษ 
       ไมมี  (เพราะใหบริการถายสําเนา ภายในสํานักบรรณสารเทานัน้) 

                    
ขอบเขตของงานบรกิารและผูรับผิดชอบ 

บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท e-mail address 
บริการยืม-คืน 
-หนังสือ 

จิรนันท   เพชรธรรมรัฐ 

ดุษณี   มะหะมาน  

02-320-2777 ตอ 1445 

02-904-2222 ตอ 2205 

jiranun_pe@arc.kbu.ac.th 

 

dusanee_ma@arc.kbu.ac.th 

-วารสาร 
 

ไพศาล   พันธมิตร 

มณฑาทิพย   บุญรอด 

02- 20-2777 ตอ 1449 

02-904-2222 ตอ 2205 

paisarn_pa@arc.kbu.ac.th 

 

montartip_bo@arc.kbu.ac.th 

-โสตทัศนวัสดุ 
 

ทัศนียา   เชิดสูงเนิน 

 ปาริชาด  สามเพชรเจริญ 

02- 20-2777 ตอ 1448 

02-904-2222 ตอ 2205 

tassaneeya_ch@arc.kbu.ac.th 

 

parichad_sa@arc.kbu.ac.th 

บริการหนังสือสํารอง 
 

จิรนันท   เพชรธรรมรัฐ 

ดุษณี   มะหะมาน  

02-320-2777 ตอ 1445 

02-904-2222 ตอ 2205 

jiranun_pe@arc.kbu.ac.th 

 

dusanee_ma@arc.kbu.ac.th 

บริการยืมระหวาง
หองสมุด 
(ลายเซ็นตผูยืมระหวาง
หองสมุด) 

จุฑารัตน   สุทัศโชติ  

 

1. 

02-320-2777 ตอ 1447 

 

2. 

jutharat_su@arc.kbu.ac.th 

 

3. 
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บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท e-mail address 
บริการตอบคําถามและชวย
การคนควา 

จุฑารัตน   สุทัศโชติ  

อัญชลี   ฤทธิเรือง 

02-320-2777 ตอ 1447 

02-904-2222 ตอ 2205 

jutharat_su@arc.kbu.ac.th 

 aunchalee_ri@arc.kbu.ac.th 

บริการสืบคนสารสนเทศ
จากฐานขอมูลสําเร็จรูป 
CD-ROM 

ไพศาล   พันธมิตร 

 

02- 20-2777 ตอ 1449 

 

paisarn_pa@arc.kbu.ac.th 

 

 

บริการสืบคนสารสนเทศ
จากฐานขอมูลออนไลน 

ไพศาล   พันธมิตร 

 

02- 20-2777 ตอ 1449 

 

paisarn_pa@arc.kbu.ac.th 

 

ชนิดวัสดุและเงื่อนไขการใหบริการยืมระหวางหองสมุด 
ชนิดวัสดุ จํานวนที่ใหยมื ระยะเวลา คาปรับ/วัน หมายเหต ุ

หนังสือ               -            -           -  

วารสารฉบับปจจุบัน               -            -           -  

วารสารฉบับปลีก               -            -           -  

วารสารฉบับเย็บเลม               -            -           -  

กฤตภาค               -            -           -  

จุลสาร               -            -           -  

ส่ิงพิมพรัฐบาล               -            -           -  

โสตทัศนวัสดุ               -            -           -  

วิทยานิพนธ               -            -           -  

ฐานขอมูล CD-ROM               -            -           -  

ฐานขอมูลออนไลน               -            -           -  

คูมือ/หลักสูตร
มหาวิทยาลัย 

              -            -           -  

 
อัตราคาบริการ 
การขอสําเนาเอกสารระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ผูขอตองรับผิดชอบคาใชจายดังนี ้

3. คาบริการสําเนาเอกสารหนาละ .50 บาท 

4. คาสงตอทรัพยากรที่ขอ 1 รายการ ในอัตราดังนี ้

4.1 การสงทางพัสดุไปรษณียดวนพิเศษ 

จํานวนเอกสาร 1-100 หนา คิดคาสง  70 บาท 

จํานวนเอกสาร 101-150 หนา     คิดคาสง 100 บาท 

จํานวนเอกสาร 151-200หนา คิดคาสง  130 บาท 

จํานวนเอกสาร 200-หนาขึ้นไป คิดคาสง  150 บาท 
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ระเบียบอัตราคาบริการระหวางหองสมุด 
ศูนยวิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

 
3. ชื่อหนวยงาน/สถาบัน  ศูนยวิทยบรกิารและหอสมุด 
สถานที ่ มหาวทิยาลยัคริสเตียน 

ที่ต้ัง    144 หมู  7  ถนนพระประโทน – บานแพว ต.ดอนยายหอม อ. เมือง จ. นครปฐม  73000 

หมายเลขโทรศัพท  034 – 229480-7 ตอ 3101 - 03 

หมายเลขโทรสาร   034 – 229499 
URL = http://library.christian.ac.th/ 
ชื่อหนวยงานบริการ  งานบริการ 
เวลาใหบรกิาร   
 เปดภาคเรียน    จันทร – ศุกร  8.00 – 19.00 น. 

    เสาร   8.30 – 16.30 น. 

          ปดภาคเรียน  จันทร – ศุกร 8.00 – 17.00 น. 

    เสาร  8.30 – 16.30 น. 

ปดบริการ  วันหยุดตามทีม่หาวิทยาลยักําหนด 

   
ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด     ศนูยวิทยบริการและหอสมุด 

 มหาวิทยาลยัคริสเตียน 
1. ผูมีสิทธิใชบริการยืมระหวางหองสมุด 

1.1 อาจารยและบคุลากรของมหาวทิยาลยัคริสเตียน 

1.2 นักศึกษาของมหาวิทยาลยัคริสเตียนที่ลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาปจจุบัน 

1.3 อาจารย บุคลากร และนักศกึษาสถาบนัอดุมศึกษาอืน่ ๆ ที่แสดงแบบขอรับบริการยืม

ระหวางหองสมุด โดยมีลายมือของผูมีอํานาจลงนามขอยืมระหวางหองสมุด ตอบรรณารักษ 

หรือเจาหนาทีห่องสมุด 

1.4 หองสมุดที่มีขอตกลงรวมกนั 
2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ใหยืม 

 ใหยืมเฉพาะหนังสือทั่วไป และวิทยานิพนธเทานัน้  โดยสามารถยืมไดดังนี ้

หนงัสือทัว่ไป ยืมไดไมเกิน 3 เลม  เปนเวลา  7 วัน 

วิทยานิพนธ  ยืมไดไมเกิน 3 เลม เปนเวลา 7 วัน 
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 3. แนวปฏิบัติการยืมระหวางหองสมุด 
3.1  ผูใชบริการตองทราบวาทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการขอยืมมีอยูในหองสมุด 

3.2  ผูใชบริการตองติดตอหองสมุดตนสังกัดเพื่อกรอกรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการ              

ขอยืมในแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุด ( Interlibrary Loan Request) 

3.3  ผูใหบริการตองติดตอขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดดวยตนเอง 

3.4  การยืมทกุครั้งตองใชแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุดพรอมแสดงบัตรสมาชิก

หองสมุดหรือบัตรแสดงตนอยางอืน่ไดแก บัตรประจําตวัประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงาน  

3.5 แบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุดใชไดภายใน 7 วนั นับจากวันที่หองสมุด 

       ตนสังกัดของผูใชบริการกรอกให หากเกนิวนัทีก่ําหนดจะนาํมาใชยืมไมได 

3.6 การแกไขสวนของแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมดุ ตองมีลายชือ่ 

       บรรณารักษผูรับผิดชอบบริการยืมระหวางหองสมุดกํากับการแกไขนั้น 

3.7  ในกรณีทีผู่ใชบริการตองการยมืทรัพยากรสารสนเทศจากหองสมดุที่มีขอตกลง 

รวมกันปฏิบัติ 

 3.7.1  ผูใชบริการแสดงบัตรประจําตัว และแบบกรอกรายการยมืระหวางหองสมุดพรอมสําเนา 

   3.7.2เจาหนาที่มอบเอกสารตนฉบับใหแกผูใชบริการเพือ่นําไปเปนหลกัฐานการขอยมืที ่

    หองสมุดอืน่ ๆ  
 4. เวลาใหบรกิารยมืระหวางหองสมุด 
      วันจนัทร – วนัเสาร เวลา 08.00 – 16.30 น.  
 5. บทลงโทษ 
     ในกรณีผูใชบริการทาํทรพัยากรสารสนเทศสูญหายหรือชาํรุด  ตองปฏบัิติตามระเบียบ

ปฎิบัติมหาวทิยาลัยคริสเตียนวาดวย “ การยืม – คืน ทรัพยากรสารนเิทศ“  
 

ขอบเขตของงานบรกิารและผูรับผิดชอบ 
บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท e-mail address 

บริการยืม-คืน 
-หนังสือ 
-วารสาร 
-โสตทัศนวัสดุ 
บริการหนังสือสํารอง 
บริการยืมระหวาง
หองสมุด 
(ลายเซ็นตผูยืมระหวาง
หองสมุด) 

 

 

น.ส ธัญญรัตน   ธิชัย 

          

034 – 229-480-7 

ตอ  3102 

Thanyarat7849@gmail.com 
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บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท e-mail address 
บริการตอบคําถามและ
ชวยการคนควา 
บริการสืบคนสารสนเทศ
จากฐานขอมูลสําเร็จรูป 
CD-ROM 
บริการสืบคนสารสนเทศ
จากฐานขอมูลออนไลน 

 

 

    1. น.ส ธัญญรัตน  ธิชัย 

     2. นายชัยยุทธ  ชูชื่น 

 

034 -229 – 480-7 

ตอ 3102 

1. thanyarat7849@gmail.com 

 2. joejoe905@gmail.com 

 

 
ชนิดวัสดุและเงื่อนไขการใหบริการยืมระหวางหองสมุด 
 

ชนิดวัสดุ จํานวนที่ใหยมื ระยะเวลา คาปรับ/วัน หมายเหต ุ
หนังสือ 3 7 5 ป.ตรี /สมาชิก

บุคคลภายนอก 

วารสารฉบับปจจุบัน - - - - 

วารสารฉบับปลีก - - - - 

วารสารฉบับเย็บเลม - - - - 

กฤตภาค - - - - 

จุลสาร - - - - 

ส่ิงพิมพรัฐบาล - - - - 

โสตทัศนวัสดุ - - - - 

วิทยานิพนธ 3 7 5  

ฐานขอมูล CD-ROM - - - - 

ฐานขอมูลออนไลน - - - - 

คูมือ/หลักสูตร
มหาวิทยาลัย 

- - - - 

หมายเหต ุ กรณีหนงัสือม ี1 เลม ไมอนญุาตใหยืม แตใหถายสาํเนา 

  วารสารและจลุสารอนุญาตใหถายสําเนาบางสวน(แลวแตกรณี) 

 
อัตราคาบริการ 
 อัตราคาบริการระหวางหองสมุด ผูขอตองรับผิดชอบคาใชจายตามประกาศมหาวิทยาลัย 

คริสเตียนเรื่อง อัตราคาบริการ ศูนยวทิยบริการและหอสมุด ดังนี ้
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1. การขอสาํเนาเอกสาร 
1.1  คาถายเอกสาร แผนละ  2  บาท 

1.2  คาสงเอกสารทางไปรษณีย คิดคาบริการตามประกาศของมหาวทิยาลัยคริสเตียนเรื่อง     การ

บริการจัดสงไปรษณียและอัตราคาบริการ 
       2. การขอบริการสืบคน 
       2.1  คาบริการสืบคนเรือ่งละ  100  บาท 

       2.2  คาพมิพผลการสืบคน 

        2.2.1 พิมพขาวดําเครื่องพมิพระบบ Laser หรือ InKjet แผนละ 3  บาท 

        2.2.2 พิมพสีดวยเครื่องพมิพระบบ Laser หรือ InKjet   แผนละ 10 บาท 

       2.3  คาทาํสําเนาขอมูลลง CD       แผนละ  50  บาท             

       (รวมคาแผน) 

       2.4  คาสงเอกสารทางไปรษณีย คิดคาบริการตามประกาศของมหาวทิยาลยัคริสเตียนเรื่อง           

              การบริการจัดสงไปรษณียและอัตราคาบริการ 

       2.5  คาบริการสงผลการสืบคนในลักษณะแฟมขอมูล ( File ) ทางระบบไปรษณีย 

              อิเลก็ทรอนกิส ( e-mail )    เร่ืองละ 20  บาท 

     3. อัตราคาบริการระหวางหองสมุด  กรณีขอใชบริการชวยคนโดยบรรณารักษตองใชบริการจาก

หองสมุดของสถาบนัอื่น ผูใชบริการตองชาํระคาบริการตามที่สถาบนันั้นเปนผูกาํหนด 
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ระเบียบอัตราคาบริการระหวางหองสมุด 
สํานักหอสมุดและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยชินวัตร 

 
4. ชื่อหนวยงาน/สถาบัน  สํานกัหอสมดุและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัชินวัตร  
สถานที ่ มหาวทิยาลยัชนิวตัร 

ที่ต้ัง    Main Campus   99 หมู 10 ตําบลบางเตย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธาน ี12160  

 Graduate Building  1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ชั้น 16 ถนนวิภาวดีรังสิต 

            แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

หมายเลขโทรศัพท  Main Campus  02-599-0000 ตอ 1551-1552 

         Graduate Building  02-949-2420  

หมายเลขโทรสาร   Main Campus  02-599-3352 

         Graduate Building  02-949-2421 

URL = http://library.shinawatra.ac.th 

ชื่อหนวยงานบริการ   ฝายบริการสารสนเทศ 
เวลาใหบรกิาร 
          ภาคเรียนปกติ     
  Main Campus  เวลา 08.30 - 17.30 น.  

  Graduate Building เวลา 08.30 - 22.00 น.  

 ปดภาคเรียน เวลา 08.30 – 17.30 น. 
 1.   ผูมีสทิธิใชบริการยืมระหวางหองสมุด 

  1.1  ผูบริหาร อาจารยประจาํ/ อาจารยพิเศษ บุคลากรของมหาวทิยาลัยชินวัตร 

  1.2  นักศึกษาของมหาวทิยาลัยชินวัตรที่ลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาปจจุบัน 

 1.3 นักศกึษาของสถาบนัการศึกษาเอกชน และสถาบนัการศึกษาของรัฐที่ไดรับ   

             อนุญาตจากบรรณารักษ หองสมุดสถาบันนัน้ๆ 

  1.4  บรรณารักษหองสมุดสถาบนัการศึกษาของเอกชนและรัฐ  
 2.   แนวปฏบัิติการยมืระหวางหองสมดุ 
  2.1 กรณทีี่สาํนักหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยชินวัตรเปนหองสมุดผูยืม 
 เมื่อผูใชตรวจสอบแลววาทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการไมมีอยูในหองสมดุมหาวทิยาลยัชินวัตร ผูใช

สามารถติดตอขอรับบริการยมืระหวางหองสมุดไดทีเ่คานเตอรบริการยมื-คืน โดยมีวธิดํีาเนนิการ ดังนี้  

  1) กรณีที่ผูใชบริการไปยืมดวย ตนเอง 

   - ผูใชบริการตองทราบวาทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการขอยืมมีอยูในหองสมุดผูใหยืม 
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   - ผูใชบริการสามารถขอรับบริการยืมระหวางหองสมุดไดที่เคานเตอรบริการยมื-คืน  

   - ผูใชบริการกรอกรายละเอยีดของทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการขอยืม ในแบบ 

                           กรอกรายการยืมระหวางหองสมุด (Interlibrary Loan Request) พรอมทัง้  

                           แสดงบัตรนักศึกษา/บัตรพนกังาน  

   - แบบกรอกรายการยมืระหวางหองสมุดสามารถใชไดภายใน 7 วนั นับจากวนัที ่

                           สํานักหอสมุดฯ ออกให หากเกนิวันทีก่ําหนดจะไมสามารถยืมได 

   - ผูใชบริการนาํแบบฟอรมดังกลาวไปติดตอยืมทรัพยากรสารสนเทศทีห่องสมุด 

                           นั้น ๆ ดวยตนเอง โดยนาํแบบฟอรมนัน้ยืน่กับบรรณารักษที่หองสมุดที่จะยมื  

                           และจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบการยืมของหองสมุดนั้น ๆ อยางเครงครัด  

   - เมื่อสงคนืทรพัยากรสารสนเทศใหกับหองสมุดผูใหยืมเปนที่เรียบรอยแลว  

                           ผูใชบริการตองนําแบบฟอรมการยมืระหวางหองสมดุที่เปนฉบับสําเนาทีม่ีการ 

                           ลงหลักฐานการรับคืนของหองสมุดนัน้ ๆ มาคืนใหกับนักสารสนเทศฝายบริการ  

  2) กรณีที่นกัสารสนเทศเปนผูยืมให  

              - ผูใชบริการกรอกรายละเอยีดของทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการขอยืม ในแบบ  

                           กรอกรายการยืมระหวางหองสมุด (Interlibrary Loan Request) ภายในเวลา 12.00 น. 

ของวันพุธในแตละสัปดาห 

   - นักสารสนเทศฝายบริการ จะดําเนนิการยืมทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวให  

   -  ผูใชบริการสามารถมารับทรัพยากรสารสนเทศได ต้ังแตวันพฤหัสบดีเปนตนไป  

                            โดยนักสารสนเทศจะแจงใหผูใชบริการทราบผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนกิส  

                            (E-mail) 
   2.2 กรณทีี่สาํนักหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยชินวัตรเปนหองสมุดผูใหยืมปฏิบัติดังนี้  
 1)  ผูใชบริการแสดงแบบกรอกรายการยืมระหวาหองสมดุที่มีลายมือชือ่บรรณารักษ 

                 ผูรับผิดชอบบริการยืมระหวางหองสมุด พรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชน 

 2)  เจาหนาทีดํ่าเนนิการยืมทรัพยากรสารสนเทศให  

 3)  ผูใชบริการสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศตอไดอีก 1 คร้ัง โดยนาํทรัพยากรสารสนเทศนัน้มา

ติดตอยืมดวยตนเอง แตถาในกรณีที่ผูใชบริการทานอืน่จองไว จะไมสามารถยืมตอได 
 3.  เวลาใหบริการยืมระหวางหองสมุด 
 เปดภาคเรียน 
  Main Campus  วันจนัทร – วนัศุกร  เวลา 08.30 – 16.30 น.  

  Graduate Building วันจนัทร – วนัศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น.  

 ปดภาคเรียน   วันจนัทร – วนัศุกร  เวลา 08.30 – 16.30 น. 



 16 

4. บทลงโทษ 
 1) ในกรณีที่ผูใชบริการนําทรัพยากรสารสนเทศสงคืนเกนิกําหนดสง ตองชําระคาปรับ     วนัละ 20 

บาทตอเลม  

 2)   ในกรณีทีท่รัพยากรสารสนเทศสูญหาย ผูใชบริการตองชําระคาปรับ 2 เทาของราคา 

        หนังสือและคาดําเนินการ 100 บาท 
 

 5.  ขอปฏิบัติและมารยาทในการใชหองสมุด 
 ขอบเขตของงานบรกิารสารสนเทศและผูรับผิดชอบ 
 
 

 
 

บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลข
โทรศพัท 

e-mail address 

บริการยืม-คีน 
   - หนังสือ 

บุคลากรประจํา   

   - วารสาร     

   - โสตทัศนวัสดุ    

     -งานวิจัย วิทยานิพนธ     

บริการหนังสือสํารอง    

บริการยืมระหวางหองสมุด นางสาวนพรัตน พนอพัฒนาชัย 

นางสาวจิตปราณี เสียงออน  

 nopparat@shinawatra.ac.th 

jitpranee@shinawatra.ac.th  

บริการตอบคําถามและ 
ชวยการคนควา 

นางสาวนพรัตน พนอพัฒนาชัย 

นางสาวจิตปราณี เสียงออน 

นายสุบิน ไชยยะ  

 nopparat@shinawatra.ac.th 

jitpranee@shinawatra.ac.th 
subin@shinawatra.ac.th  

บริการสืบคนสารสนเทศจาก
ฐานขอมูลสําเร็จรูป CD-ROM 

นางสาวนพรัตน พนอพัฒนาชัย 

นางสาวจิตปราณี เสียงออน 

นายสุบิน ไชยยะ  

 nopparat@shinawatra.ac.th 

jitpranee@shinawatra.ac.th 
subin@shinawatra.ac.th  

บริการสืบคนสารสนเทศจาก
ฐานขอมูลออนไลน 

นางสาวนพรัตน พนอพัฒนาชัย 

นางสาวจิตปราณี เสียงออน 

นายสุบิน ไชยยะ 

 nopparat@shinawatra.ac.th 

jitpranee@shinawatra.ac.th 
subin@shinawatra.ac.th 

บริการสําเนาเอกสาร นางสาวนพรัตน พนอพัฒนาชัย 

นางสาวจิตปราณี เสียงออน 
นายสุบิน ไชยยะ  

 nopparat@shinawatra.ac.th 
jitpranee@shinawatra.ac.th 
subin@shinawatra.ac.th  

โสตทัศนูปกรณและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 
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ประเภทวัสดุสารสนเทศและเงื่อนไขการใหบรกิารยืมระหวางหองสมุด 
 

ประเภทวัสดุสารสนเทศ จํานวนที่ใหยมื ระยะเวลา คาปรับ/วัน หมายเหต ุ
หนังสือ 3 7 วัน 20 กรณีมี 1 ฉบับ ไมใหยืมออก 

วารสารฉบับปจจุบัน - - - เฉพาะยืมสําเนาเอกสาร 

วารสารลวงเวลาฉบับปลีก - - - เฉพาะยืมสําเนาเอกสาร 

วารสารลวงเวลาฉบับเย็บเลม - - - เฉพาะยืมสําเนาเอกสาร 

กฤตภาค - - - เฉพาะยืมสําเนาเอกสาร 

จุลสาร - - - - 

ส่ิงพิมพรัฐบาล - - - - 

โสตทัศนวัสดุ - - - - 

วิจัยและวิทยานิพนธ - - - - 

ฐานขอมูล CD-ROM - - - - 

ฐานขอมูลออนไลน - - - - 

คูมือ / หลักสูตรมหาวิทยาลัย - - - - 

 
อัตราคาบริการ 
1.  คาบริการสําเนาเอกสารหนาละ  3   บาท 

2.  สําเนางานจากฐานขอมูลหรืออินเทอรเน็ต พมิพลงบนกระดาษดวยเครื่องพิมพ Laser หนาละ 3  บาท 

 บันทกึลงแผนซีดี แผนละ 15 บาท (ตองใชแผนของสํานักหอสมุดเทานัน้) 

3.  การสงทางพัสดุไปรษณีย (คาใชจายตามที่เปนจริง) 

 คาบริการสงเอกสารที่ถายสาํเนาใหทางไปรษณียคิดตามอัตราคาสาํเนาและคาสง  
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ระเบียบอัตราคาบริการระหวางหองสมุด 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 

 
5. ชื่อหนวยงาน/สถาบัน สํานกัหอสมดุ  มหาวิทยาลัยเซนตจอหน   
สถานที ่ มหาวทิยาลยัเซนตจอหน   

ที่ต้ัง  1110/5  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

หมายเลขโทรศัพท  02-938-7058-65 ตอ 344 

หมายเลขโทรสาร  02-938-7014 

URL = http://www.stjohn.ac.th 

ชื่อหนวยงานบริการ  แผนกบริการ 
เวลาใหบรกิาร 
         ภาคปกติ      จนัทร –  ศุกร  08.00 -19.00 น. 

                  เสาร  09.00 – 18.00 น.                                                 

      (หยุดวนัอาทิตยและวันหยุดนกัขัตฤกษ) 

         ภาคฤดูรอน   จันทร – ศุกร 08.00 – 19.00 น. 

                   เสาร  09.00 – 18.00 น.                                                 

      (หยุดวนัอาทิตยและวันหยุดนกัขัตฤกษ) 

         ปดภาคเรียน จันทร – ศุกร  08.00 – 19.00 น. 

     (หยุดวนัอาทิตยและวันหยุดนกัขัตฤกษ) 
ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด สาํนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
 1.  ผูมีสิทธิใชบริการยืมระหวางหองสมุด 

1.1 ผูบริหาร อาจารย เจาหนาทีป่ระจํามหาวิทยาลัยเซนตจอหน 

1.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยเซนตจอหนที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปจจุบัน 

1.3 หองสมุดสถาบันการศึกษาของเอกชนและรัฐ 

1.4 นักศึกษาของสถาบนัการศกึษาของเอกชนและรัฐที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานนัน้ๆ 
2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ใหยืม 

ใหยืมไดเฉพาะหนังสือทั่วไปเทานัน้ 

จํานวน 5  เลมเปนเวลา 7  วัน หากเกินกาํหนด ตองเสยีคาปรับวนัละ 5 บาท/เลม/วัน 
 3. แนวปฏิบัติการยืมระหวางหองสมุด 

3.1  ผูขอใชบริการตองทราบรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการจากหองสมุด 

สถาบนัอื่น ที่จะขอยืมซึ่งไดมีการติดตอกบับรรณารักษหองสมุดนั้น   เพื่อขอยืมระหวางหองสมุดแลว 
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3.2  กรอกแบบฟอรมขอรับบริการยมืระหวางหองสมุดไดที่ฝายบรกิารสํานกัหอสมุดชั้น 1  

พรอมมอบบัตรประจําตัวใหบรรณารักษเพื่อเปนหลักฐาน 

3.3  ฝายบริการจะออกแบบฟอรมขอรับการยืมระหวางหองสมุดพรอมสําเนา 1 ชดุ ประทับตรา 

หองสมุดของผูยืมและบรรณารักษลงลายมือชื่อกํากับพรอมทัง้กําหนดระยะเวลาการใหบริการยืมระหวาง

หองสมุดดวย 

3.4  ผูขอรับบริการนําแบบฟอรมขอรับบริการยืมระหวางหองสมุดทีบ่รรณารักษออก  ใหไป 

ติดตอขอยืมทรัพยากรสารสนเทศที่หองสมุดที่ใหยืมดวยตนเองและตอง ยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบยีบของ

หองสมุดนั้นอยางเครงครัด     

3.5 เมื่อสงคืนทรัพยากรสารสนเทศใหแกหองสมุดที่ใหยมืเรียบรอยแลว นาํสําเนา  แบบฟอรม 

ขอรับบริการยืมระหวางหองสมุดที่มีลายเซ็นรับคืนของบรรณารักษ    หองสมุดที่ใหยืมมาใหบรรณารักษฝาย

บริการประทบัตราพรอมคนืบตัรประจาํตวั   ให 

3.6 ในกรณีผูใชบริการเปนบุคลากรของสถาบนัหรือหนวยงานอื่น (ตามขอ1.3,1.4) จะตองมี 

หนงัสือจากหวัหนาของหนวยงานนัน้เปนหลักฐานการขอยืมและมอบบัตรประจําตัวแกบรรณารักษ สวน

นักศึกษาจะตองมีหนังสือรับรองจากคณบดี หรือหวัหนาภาควิชามาแสดงพรอมบัตรประจําตัวนกัศึกษา    

3.7  ในกรณีทีย่ังใชทรัพยากรสารสนเทศยงัไมเสร็จตามกําหนดสง อนญุาตใหยืมตอ ไดอีก 1  

คร้ัง เปนเวลา 7 วัน โดยผูยืมตองตองมาตดิตอดวยตนเองและลงลายมอื ชื่อเปนหลักฐานในแบบฟอรมการ

ยืมระหวางหองสมุด 
 4.เวลาใหบรกิารยมืระหวางหองสมุด 
    วันจันทร – วันศุกร ต้ังแตเวลา 08.00 – 16.00 น.  
  5.บทลงโทษ 
    ผูยืมจะตองยึดถือแนวปฏบัิติโดยเครงครัด มิฉะนัน้จะถูกตัดสิทธกิารยืมคร้ังตอไปและจะตองดูแล

รักษาสภาพทรพัยากรสารสนเทศที่ยืมนัน้ใหดีที่สุด ถาชาํรุดสูญหายผูใชบริการตองรับผิดชอบชดใช

คาเสียหายทั้งหมด 
ขอบเขตของงานบรกิารและผูรับผิดชอบ 

บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท e-mail address 
บริการยืม-คืน 
-หนังสือ 

นางสาววชิรา คงพูล 9387058-65 # 344 lbwachi@stjohn.ac.th 

-วารสาร นางดารุณี ธรรมสีดา 344 lbda@stjohn.ac.th 

-โสตทัศนวัสดุ นายวิถี  ประสมสี 289 lbwithi@stjohn.ac.th 

บริการหนังสือสํารอง นางสาววชิรา คงพูล 344 lbwachi@stjohn.ac.th 

บริการยืมระหวางหองสมุด
(ลายเซ็นตผูยืมระหวางหองสมุด) 

 

1. 

 

2.  

 

3. 
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บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท e-mail address 
บริการตอบคําถามและชวยการ
คนควา 

นางอุไรวรรณา 

แพงงา 

264 lburai@stjohn.ac.th 

บริการสืบคนสารสนเทศจาก
ฐานขอมูลสําเร็จรูป 
CD-ROM 

นางอุไรวรรณา 

แพงงา 

264 lburai@stjohn.ac.th 

บริการสืบคนสารสนเทศจาก
ฐานขอมูลออนไลน 

- - - 

 
ชนิดวัสดุและเงื่อนไขการใหบริการยืมระหวางหองสมุด 

ชนิดวัสดุ จํานวนที่
ใหยืม 

ระยะเวลา คาปรับ/วัน หมายเหต ุ

หนังสือ 5 7 5  

วารสารฉบับปจจุบัน - - - * 

วารสารฉบับปลีก - - - * 

วารสารฉบับเย็บเลม - - - * 

กฤตภาค - - - * 

จุลสาร - - - * 

ส่ิงพิมพรัฐบาล - - - * 

โสตทัศนวัสดุ - - - ไมใหยืม 

วิทยานิพนธ    * 

ฐานขอมูล CD-ROM - - - ไมใหยืม 

ฐานขอมูลออนไลน - - - ไมใหยืม 

คูมือ/หลักสูตรมหาวิทยาลัย - - - * 

* ใชภายในสาํนักหอสมุดและถายเอกสารเทานั้น 
 อัตราคาบรกิาร 
 1.  คาบริการสําเนาเอกสาร แผนละ  0.50  บาท 

 2.  สําเนางานจากฐานขอมูลหรืออินเทอรเน็ต 

 - พิมพลงบนกระดาษดวยเครื่องพิมพ Laser แผนละ  5  บาท 

 - บันทึกลงบนแผนดิสเก็ต แผนละ  20 บาท คิดคาบริการ 50 บาท (ตองใชแผนของสํานักหอสมุดเทานั้น) 

3. บริการสงเอกสารใหทางไปรษณีย 

 คาบริการสงเอกสารใหทางไปรษณียคิดตามอัตราของการสื่อสารแหงประเทศไทย  

    พรอมคาดําเนนิการ  50 บาท 
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ระเบียบอัตราคาบริการระหวางหองสมุด 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 

6. ชื่อหนวยงาน/สถาบัน   สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร               

สถานที ่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร               

ที่ต้ัง   51 ถนนเชื่อมสัมพันธ แขวงกระทุมราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 

หมายเลขโทรศัพท   02-2988-3666 ตอ 237 

หมายเลขโทรสาร    02-988-3686 

URL =   http://www.lib.mut.ac.th 

ชื่อหนวยงานบริการ   ฝายบริการ 
เวลาใหบรกิาร 
         ภาคปกติ    จันทร - อาทิตย   8.00-18.00 น. 

                           ปดบริการในวนัที่มหาวทิยาลัยประกาศใหเปนวนัหยุด 

         ภาคฤดูรอน   จันทร - อาทิตย  8.00-18.00 น. 

                               ปดบริการในวนัที่มหาวทิยาลัยประกาศใหเปนวนัหยุด 

         ปดภาคเรียน    จันทร - ศุกร  9.00 – 17.00 น. 

 ปดบริการวันเสาร – วนัอาทติย   และวนัทีม่หาวิทยาลยัประกาศใหเปน

 วันหยุด 
ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด  
     สํานกัหอสมุด  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยมีหานคร 

1.   ผูมีสทิธิใชบริการยืมระหวางหองสมุด 
นักศึกษา / คณาจารย / บุคลากร / สังกัดสถาบนัอุดมศึกษาภาคเอกชน / ภาครัฐ 

2.   ทรพัยากรสารสนเทศที่ใหยืม 
         สํานกัหอสมุด ใหบริการถายสาํเนาบทความวารสารจากตัวเลมโดยคิดคาบริการ หนาละ 5 

บาท  หากพิมพจาก CD-ROM, DVD-ROM หรือไมโครฟลม คิดคาบริการ หนาละ 10 บาท 
 3.   แนวปฏบัิติการยมืระหวางหองสมดุ 
กรณีใหบริการถายสาํเนาบทความวารสาร 

        1.  หองสมุดผูขอยืม ตองสงรายละเอยีดทางบรรณานุกรมของบทความที่ตองการพรอม

แบบฟอรมขอยืมระหวางหองสมุด ทางจดหมาย//E-mail/โทรสาร หรือผานโครงการ Journal Link จาก

หองสมุดผูขอยืม 
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        2.  สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีมหานคร จะตรวจสอบรายละเอยีดทางบรรณานุกรม

ที่หองสมุดผูขอยืมตองการวา อยูในฐานขอมูลใด แลวดําเนนิการสําเนาบทความ อาจเปนบทความจากตวั

เลมวารสาร คิดคาบริการสําเนา หนาละ 5 บาท หากพิมพจาก CD-ROM, DVD-ROM หรือไมโครฟลม คิด

คาบริการ หนาละ 10 บาท 

        3.  สํานกัหอสมุด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร    จัดสงเอกสารพรอมใบแจงหนี้ถงึ

หองสมุดผูขอยืม   ทาง E-mail/ไปรษณีย ฯลฯ ตามวัตถปุระสงคของผูขอยืม การจัดสงทาง E-Mail คิด

คาบริการเพิม่ หนาละ 10 บาท การจัดสงทางไปรษณียธรรมดาไมคิดคาจัดสงเพิม่  เนื่องจากรวมอยูในคา

ถายสาํเนา/คาพิมพแลว สวนการจัดสงทางไปรษณียลงทะเบยีน/ไปรษณียลงทะเบยีนนําจายดวน/ไปรษณีย

ดวนพเิศษ (EMS) หองสมุดผูขอยืมเปนผูชําระคาใชจายเอง 

        4.  หองสมุดผูขอยืม จะตองชําระคาบทความโดยจัดสงตั๋วแลกเงินไปรษณียไปที่สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร   

        5.  เมื่อสํานักหอสมุด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร ไดรับต๋ัวแลกเงินไปรษณียจากหองสมุด

ผูขอยืม จะนําตั๋วแลกเงนิดังกลาวไปเปลีย่นเปนเงนิสด ณ ทีท่ําการไปรษณีย แลวออกใบเสร็จรับเงิน ของ

มหาวิทยาลยั  สงใบเสร็จรับเงินใหหองสมดุผูขอยืมทางไปรษณีย 

กรณีใหบริการยืมหนังสือระหวางหองสมุด 

         1.  หองสมุดผูขอยืม ตองสงรายละเอยีดทางบรรณานุกรมของหนังสือที่ตองการพรอม

แบบฟอรมขอยืมระหวางหองสมุด ทางจดหมาย/E-mail/โทรสาร 

        2.  สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีมหานคร จะตรวจสอบรายละเอยีดทางบรรณานุกรม

ที่หองสมุดผูขอยืมตองการ  จากนั้นจะติดตอหองสมุดผูขอยืมทางโทรศัพทหรือ E-Mail เพื่อแจงผูตองการ

หนงัสือมาติดตอยืมหนังสือไปถายเอกสาร โดยมีกาํหนดสงคืนภายในวนัเดียวกับที่มารับหนงัสอื 

สํานักหอสมุดไมอนุญาตใหยืมออกไปใชงานนอกหองสมุด 
 4.   เวลาใหบริการยืมระหวางหองสมดุ 
        ทุกวันจนัทร – วนัอาทิตย   ต้ังแตเวลา 8.00 – 17.30 น.    (ยกเวนวันที่มหาวิทยาลัยประกาศให

เปนวนัหยุด) 
            5.   บทลงโทษ 
        -  ถาทาํหนังสือชาํรุดหรอืเสียหาย  จะตองชําระคาธรรมเนียมกรณทีําหนงัสือชํารุด  เปนจํานวน

เงิน 50 บาท และชําระคาซอมแซมหนังสือตามจํานวนเงนิทีห่องสมุดไดจายไปเพื่อการนี้  หากไมสามารถ

ซอมแซมได  ตองชดใช โดยการจัดหาหนังสือที่อยูในลกัษณะ สภาพ และประเภทเดยีวกับของเดิมมาทดแทน  

ภายใน 15 วนั  นบัจากวนัแจงทาํหนงัสือชาํรุด   มิฉะนัน้ ตองชดใชเงนิคาหนังสือเปนจํานวนสองเทาของ

ราคาหนังสือปจจุบัน  
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 -  ถาทาํหนังสอืหาย  ตองชําระคาธรรมเนยีมทาํหนังสือหาย  เปนจาํนวนเงิน 50 บาท  และตองชดใช

โดยการจัดหาหนงัสือใหอยูในลักษณะ  สภาพ และประเภทเดียวกับของเดิมมาทดแทนภายใน 15 วนั  นับ

จากวนัแจงทาํหนงัสือหาย  มิฉะนัน้  ตองชดใชเงินคาหนังสือเปนจาํนวนสองเทาของราคาหนงัสือปจจุบัน 

 
ขอบเขตของงานบรกิารและผูรับผิดชอบ 

บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท e-mail address 
บริการยืม-คืน 
-หนังสือ 

1. น.ส. สุนันท  พุฒซอน 

2. น.ส. พัชรี  อาบัส 

0-2988-3655 ตอ 237 

0-2988-3655 ตอ 237 

p_sunan@hotmail.com 

phachare@mut.ac.th 

-วารสาร 1. น.ส. สุปราณี ขามโนน

วัด 

2. น.ส. พรพันธ  ชื่นใจ 

0-2988-3655 ตอ 174 

0-2988-3655 ตอ 174 

supranee@mut.ac.th 

pornoun@mut.ac.th 

-โสตทัศนวัสดุ 1. น.ส. สุนันท  พุฒซอน 0-2988-3655 ตอ 237 p_sunan@hotmail.com 

บริการหนังสือสํารอง 1. น.ส. สุนันท  พุฒซอน 0-2988-3655 ตอ 237 p_sunan@hotmail.com 

บริการยืมระหวาง
หองสมุด 
(ลายเซ็นตผูยืมระหวาง
หองสมุด) 

1. น.ส. พุทธชาด สุขสอาด 

 

2. น.ส.รัตนา พรหมสวัสดิ์ 

 

3. น.ส. อาภาพร  พวงเพชร 

 

4. น.ส. สุนันท  พุฒซอน 

 

5. น.ส. พัชรี  อาบัส 

 

0-2988-3655 ตอ 172 

 

0-2988-3655 ตอ 237 

 

0-2988-3655 ตอ 172 

 

0-2988-3655 ตอ 237 

 

0-2988-3655 ตอ 237 

puttacha@mut.ac.th 

 

ratana@mut.ac.th 

 

Usake7@hotmail. Com 

 

Sunan@mut.ac.th 

 

phachare@mut.ac.th 

 

บริการตอบคําถาม
และชวยการคนควา 

1. น.ส.รัตนา พรหมสวัสดิ์ 0-2988-3655 ตอ 237 

 

ratana@mut.ac.th 

 

บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท e-mail address 
บริการสืบคน
สารสนเทศจาก
ฐานขอมูลสําเร็จรูป 
CD-ROM/DVD-ROM 

1. น.ส.รัตนา พรหมสวัสดิ์ 0-2988-3655 ตอ 237 

 

ratana@mut.ac.th 

 

บริการสืบคน
สารสนเทศจาก
ฐานขอมูลออนไลน 

1. น.ส.รัตนา พรหมสวัสดิ์ 0-2988-3655 ตอ 237 

 

ratana@mut.ac.th 
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ชนิดวัสดุและเงื่อนไขการใหบริการยืมระหวางหองสมุด 
 

ชนิดวัสดุ จํานวนที่ใหยมื ระยะเวลา คาปรับ/วัน หมายเหต ุ
หนังสือ - - - - 

วารสารฉบับปจจุบัน - - - - 

วารสารฉบับปลีก - - - - 

วารสารฉบับเย็บเลม - - - - 

กฤตภาค - - - - 

จุลสาร - - - - 

ส่ิงพิมพรัฐบาล - - - - 

โสตทัศนวัสดุ - - - - 

วิทยานิพนธ - - - - 

ฐานขอมูล CD-ROM / 
DVD-ROM 

- - - - 

ฐานขอมูลออนไลน - - - - 

คูมือ/หลักสูตร
มหาวิทยาลัย 

- - - - 

 
อัตราคาบริการ 

การขอสําเนาบทความระหวางหองสมุด  หองสมุดผูขอตองรับผิดชอบคาใชจายดงันี ้

 1.  คาบริการสําเนาเอกสาร   

       -  สําเนาจากตัวเลมวารสาร   คิดคาบริการสําเนา หนาละ 5 บาท  

       -  พิมพจาก CD-ROM, DVD-ROM หรือไมโครฟลม คิดคาบริการ หนาละ 10 บาท 

2.  คาจัดสงสาํเนา  

  การจัดสงทางไปรษณียธรรมดาไมคิดคาจัดสงเพิ่ม  เนื่องจากรวมอยูในคาถายสําเนา/คาพิมพ

แลว  การจัดสงทาง E-Mail คิดคาบริการเพิ่ม หนาละ 10 บาท สวนการจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน/

ไปรษณียลงทะเบียนนําจายดวน/ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) หองสมุดผูขอยืมเปนผูชําระคาใชจายเอง 
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ระเบียบอัตราคาบริการระหวางหองสมุด 
สํานักหอสมุดและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธนบุรี 

 
7. ชื่อหนวยงาน/สถาบัน สํานกัหอสมดุและสารสนเทศ มหาวทิยาลยัธนบุร ี
สถานที ่ มหาวทิยาลยัธนบุรี 

ที่ต้ัง   29  ซ.เพชรเกษม  110  แขวงหนองคางพล ู เขตหนองแขม  กรุงเทฑฯ  10160  

หมายเลขโทรศัพท 02-809-0823 – 25  ตอ  15 

หมายเลขโทรสาร  02-809-0832 

URL = http://www.thonburi-u.ac.th/Web_Library/Lib_main.html 

ชื่อหนวยงานบริการ  สํานกัหอสมุดและสารสนเทศ 
เวลาใหบรกิาร 

ภาคปกต ิ   จันทร - พฤหัสบดี  08.30 – 20.00 น. 

   อาทิตย    08.30 – 18.00 น. 

         ภาคฤดูรอน จันทร - พฤหัสบดี  08.30 – 18.00 น. 

   อาทิตย   08.30 – 16.00 น. 

         ปดภาคเรียน  อาทิตย - พฤหัสบดี 08.30 – 16.00 น. 
ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด 

สํานกัหอสมดุและสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัธนบุร ี
1. ผูมีสิทธิใชบริการยืมระหวางหองสมุด 

นักศึกษา  อาจารย  เจาหนาที่ของหองสมดุที่มีขอตกลงรวมกัน 
2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ใหยืม 

1. หนงัสือทัว่ไป  ภาษาไทย / ภาษาองักฤษ 

2. ส่ิงพิมพรัฐบาล 

3. วิทยานิพนธ 
4. คูมือ / หลักสตูรของมหาวิทยาลัย 

 3. แนวปฏิบัติการยืมระหวางหองสมุด 
   ตามระเบียบการยืมทรัพยากรสาสนเทศของสํานักหอสมดุและสารสนเทศ   

     มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 4.เวลาใหบรกิารยมืระหวางหองสมุด 
      ตามเวลาทาํการของสํานักหอสมุดและสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยธนบรีุ  
 5.บทลงโทษ 
     ตามบทลงโทษของสาํนักหอสมุดและสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยธนบรีุ 
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ขอบเขตของงานบรกิารและผูรับผิดชอบ 
 

บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท e-mail address 
บริการยืม-คืน 
-หนังสือ 

นางแสงดาว  เข็มโคตร 02-8090823 ตอ 15 sangdow_5@hotmail.com 

-วารสาร - - - 

-โสตทัศนวัสดุ - - - 

บริการหนังสือสํารอง - - - 

บริการยืมระหวาง
หองสมุด 
(ลายเซ็นตผูยืมระหวาง
หองสมุด) 

นางแสงดาว  เข็มโคตร 

 

1. 

02-8090823 ตอ 15 

 

2. 

sangdow_5@hotmail.com 

 

 

บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท e-mail address 
บริการตอบคําถามและ
ชวยการคนควา 

- - - 

บริการสืบคนสารสนเทศ
จากฐานขอมูลสําเร็จรูป 
CD-ROM 

 

- 

 

- 

 

- 

บริการสืบคนสารสนเทศ
จากฐานขอมูลออนไลน 

- - - 

 

ชนิดวัสดุและเงื่อนไขการใหบริการยืมระหวางหองสมุด (ยืมรวมกันแลวไมเกิน  5  เลม) 
 

ชนิดวัสดุ จํานวนที่ใหยมื ระยะเวลา คาปรับ/วัน หมายเหต ุ
หนังสือ 5  7 5 คาปรับนับรวม 

วันหยุดดวย 

วารสารฉบับปจจุบัน - - - - 

วารสารฉบับปลีก - - - - 

วารสารฉบับเย็บเลม - - - - 

จุลสาร - - - - 

ส่ิงพิมพรัฐบาล 5  7 5 คาปรับนับรวม 

วันหยุดดวย 

โสตทัศนวัสดุ - - - - 

วิทยานิพนธ 5  7 5 คาปรับนับรวม 

วันหยุดดวย 
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ฐานขอมูล CD-ROM - - - - 

ฐานขอมูลออนไลน - - - - 

คูมือ/หลักสูตร
มหาวิทยาลัย 

5  7 5 คาปรับนับรวม 

วันหยุดดวย 

 
อัตราคาบริการ  
การขอสําเนาเอกสารระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ผูขอตองรับผิดชอบคาใชจายดังนี ้

1. คาบริการสําเนาเอกสารหนาละ 1 บาท 

2. คาสงตอทรัพยากรที่ขอ 1 รายการ ในอัตราดังนี ้

2.1 การสงทางพัสดุไปรษณีย 
จํานวนเอกสาร 1-50 หนา คิดคาสง  15 บาท   

จํานวนเอกสาร 51-100 หนา     คิดคาสง  30 บาท 

จํานวนเอกสาร 101-หนาขึ้นไป คิดคาสง  50 บาท 

2.2 การสงทางพัสดุไปรษณียดวนพิเศษ 

จํานวนเอกสาร 1-50 หนา คิดคาสง  55 บาท 

จํานวนเอกสาร 51-100 หนา     คิดคาสง  70 บาท 

จํานวนเอกสาร 101-หนาขึ้นไป คิดคาสง  85 บาท 

3. คาบริการในการจัดสงรายการละ  20  บาท 
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ระเบียบอัตราคาบริการระหวางหองสมุด 
ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
8. ชื่อหนวยงาน/สถาบัน ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
สถานที ่ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย 

ที่ต้ัง   110/ 1-4  ถนนประชาชื่น  แขวงทุงสองหอง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210  

หมายเลขโทรศัพท 02-954-7300 ตอ 405 

หมายเลขโทรสาร  02-591-3155 

URL = http :// laic.dpu.ac.th 

ชื่อหนวยงานบริการ  งานบริการชวยคนควาวิจยั 
เวลาใหบรกิาร 

ภาคปกต ิ   อังคาร – เสาร  08.30 – 21.30 น. 

   อาทิตย   08.30 – 16.30 น. 

   จันทร  08.30 – 20.30 น. 

         ภาคฤดูรอน อังคาร – เสาร  08.30 – 21.30 น. 

   อาทิตย  08.30 – 16.30 น. 

   จันทร  08.30 – 20.30 น. 

         ปดภาคเรียน  ตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 
ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด 

ศูนยสนเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลยั ธุรกิจบณัฑิตย 
1. ผูมีสิทธิใชบริการยืมระหวางหองสมุด 

1.1 สมาชิกของศนูยสนเทศและหอสมุด / อาจารยหรือพนกังานของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ซึ่งไดรับการรับรองจากบรรณารักษผูรับผิดชอบบริการยมืระหวางหองสมุด 

1.2 บุคคลหรือหนวยงานที่ศูนยสนเทศและหอสมุดพิจารณาเหน็สมควรใหยืม 

1.3 หองสมุดที่มีขอตกลงรวมกนั 
2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ใหยืม 

 ใหยืมเฉพาะหนังสือทั่วไป และวิทยานิพนธเทานัน้  โดยสามารถยืมไดดังนี ้

หนงัสือทัว่ไป ยืมไดไมเกิน 3 เลม  เปนเวลา  7 วัน 

วิทยานิพนธ  ยืมไดไมเกิน 3 เลม เปนเวลา 7 วัน 
 3. แนวปฏิบัติการยืมระหวางหองสมุด 

3.1  ผูใชบริการตองทราบวาทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการขอยืมมีอยูในหองสมุด 
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3.2  ผูใชบริการตองติดตอหองสมุดตนสังกัดเพื่อกรอกรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการขอ

ยืมในแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุด ( Interlibrary Loan Request) 

3.3  ผูใหบริการตองติดตอขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดดวยตนเองไดที่เคานเตอรบริการชวย

คนควาวิจัย ( Reference and Research Service Section)  

3.4  การยืมทุกครั้งตองใชแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมดุพรอมแสดงบัตรสมาชิกหองสมุดหรือบัตร

แสดงตนอยางอื่นไดแก บัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงาน หรือใบอนุญาติขับรถ 

3.5  แบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมดุใชไดภายใน 7 วัน นับจากวันที่หองสม ุ

ตนสังกัดของผูใชบริการกรอกให หากเกนิวนัทีก่ําหนดจะนาํมาใชยืมไมได 

3.6  การแกไขสวนของแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุด ตองมีลายชื่อบรรณารักษ

ผูรับผิดชอบบริการยืมระหวางหองสมุดกํากับการแกไขนัน้ 

3.7  ในกรณีทีผู่ใชบริการตองการยมืทรัพยากรสารสนเทศจากหองสมดุที่มีขอตกลงรวมกันปฏิบัติ 

  3.7.1  ผูใชบริการแสดงบัตรประจําตัว และแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุดพรอมสําเนา 

  3.7.2  เจาหนาที่มอบเอกสารตนฉบับใหแกผูใชบริการเพื่อนาํไปเปน 

            หลักฐานการขอยืมทีห่องสมุดอืน่ ๆ  
 4.เวลาใหบรกิารยมืระหวางหองสมุด 
      วันองัคาร – วนัเสาร เวลา 08.30 – 16.30 น.  
 5.บทลงโทษ 
     ในกรณีผูใชบริการทาํทรพัยากรสารสนเทศสูญหายหรือชาํรุด  ตองปฏบัิติตามขอบังคับ

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตยวาดวยการใชหองสมุด พ.ศ. 2544  และประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

เร่ือง การยืมระหวางหองสมดุ 
ขอบเขตของงานบรกิารและผูรับผิดชอบ 

บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท e-mail address 
บริการยืม-คืน 
-หนังสือ 

น.ส.สมสนิท  จันทะบุตร 02-9547300 ตอ 403 juntabood@yahoo.com 

-วารสาร นางรุงนภา  พื้นงาม 02-9547300 ตอ 410 rungjoural@hotmail.com 

-โสตทัศนวัสดุ นางจันทรฉาย วีระชาติ 01-9547300 ตอ412 Newjan1199@hotmail.com 

บริการหนังสือสํารอง น.ส. สมสนิท  จันทะบุตร 02-9547300 ตอ 403 juntabood@yahoo.com 

บริการยืมระหวางหองสมุด 
(ลายเซ็นตผูยืมระหวางหองสมุด) 

1. น.ส. สุภี วิหคไพบูลย 

 
2. นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ 

 
 

02-9547300 ตอ405 

 

 02-9547300 ตอ 415 

 

suphee@yahoo.com 

 

buttajary@yahoo.com 
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บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท e-mail address 
บริการตอบคําถามและ
ชวยการคนควา 

น.ส.สุภี  วิหคไพบูลย 02-9547300 ตอ 405 suphee@yahoo.com 

บริการสืบคนสารสนเทศ
จากฐานขอมูลสําเร็จรูป 
CD-ROM 

น.ส.สุภี  วิหคไพบูลย 02-9547300 ตอ 405 suphee@yahoo.com 

บริการสืบคนสารสนเทศ
จากฐานขอมูลออนไลน 

น.ส.สุภี  วิหคไพบูลย 02-9547300 ตอ 405 suphee@yahoo.com 

 
ชนิดวัสดุและเงื่อนไขการใหบริการยืมระหวางหองสมุด 
 

ชนิดวัสดุ จํานวนที่ใหยมื ระยะเวลา คาปรับ/วัน หมายเหต ุ
หนังสือ 3 7 5 ป.ตรี /สมาชิก

บุคคลภายนอก 

วารสารฉบับปจจุบัน - - - - 

วารสารฉบับปลีก - - - - 

วารสารฉบับเย็บเลม - - - - 

กฤตภาค - - - - 

จุลสาร - - - - 

ส่ิงพิมพรัฐบาล - - - - 

โสตทัศนวัสดุ - - - - 

วิทยานิพนธ 3 7 10  

ฐานขอมูล CD-ROM - - - - 

ฐานขอมูลออนไลน - - - - 

คูมือ/หลักสูตร
มหาวิทยาลัย 

- - - - 

หมายเหต ุ กรณีหนงัสือม ี1 เลม ไมอนญุาตใหยืม แตใหถายสาํเนา 

  วารสารและจลุสารอนุญาตใหถายสําเนาบางสวน(แลวแตกรณี) 
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อัตราคาบริการ 
การขอสําเนาเอกสารระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ผูขอตองรับผิดชอบคาใชจายดังนี ้

4. คาบริการสําเนาเอกสารหนาละ 1 บาท 

5. คาสงตอทรัพยากรที่ขอ 1 รายการ ในอัตราดังนี ้

5.1 การสงทางพัสดุไปรษณีย 
จํานวนเอกสาร 1-50 หนา คิดคาสง  15 บาท 

จํานวนเอกสาร 51-100 หนา     คิดคาสง  30 บาท 

จํานวนเอกสาร 101-หนาขึ้นไป คิดคาสง  50 บาท 

5.2 การสงทางพัสดุไปรษณียดวนพิเศษ 

จํานวนเอกสาร 1-50 หนา คิดคาสง  55 บาท 

จํานวนเอกสาร 51-100 หนา     คิดคาสง  70 บาท 

จํานวนเอกสาร 101-หนาขึ้นไป คิดคาสง  85 บาท 

5.3 การสงทางพัสดุไปรษณียอิเล็กทรอนกิสดวยวธิี Scan เอกสาร 

เอกสารขอความ   หนาละ   10 บาท 

เอกสารมีภาพประกอบขาว-ดํา หนาละ   20 บาท 

เอกสารมีภาพประกอบสี  หนาละ   30 บาท 
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ระเบียบอัตราคาบริการระหวางหองสมุด 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
9. ชื่อหนวยงาน/สถาบัน สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลัยรังสิต  
สถานที ่ มหาวทิยาลยัรังสติ 

ที่ต้ัง  52/347 ถนนพหลโยธนิ หมูบานเมืองเอก ตําบลหลักหก อําเภอเมือง  

   จังหวัดปทุมธาน ี12000 

หมายเลขโทรศัพท  02-997-2222 ตอ 3255,3267 

หมายเลขโทรสาร    02-997-2222 ตอ 3273 

URL =  http://library.rsu.ac.th/ 

ชื่อหนวยงานบริการ แผนกบริการ 
เวลาใหบรกิาร 
         ภาคปกติ      จันทร - ศุกร   08.30-21.00 น. 

       เสาร – อาทิตย    09.00-17.00 น. 

       ปดวันหยุดนกัขัตฤกษ   

         ภาคฤดูรอน  จันทร - ศุกร   08.30-19.00 น. 

       ปดวันเสาร – วันอาทิตย  และวันหยุดนักขัตฤกษ 

         ปดภาคเรียน  จันทร - ศุกร   08.30-16.30 น. 

         ปดวันเสาร – วันอาทิตย  และวันหยุดนักขัตฤกษ 
ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด 

สํานกัหอสมดุ  มหาวิทยาลัยรังสิต 
1. ผูมีสิทธิใชบริการยืมระหวางหองสมุด 

1.1 นักศกึษามหาวิทยาลยัรังสิต ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปจจุบัน 

1.2 อาจารยประจําและเจาหนาที่ของมหาวทิยาลยัรังสติ 

        1.3 หองสมุดสถาบนัการศึกษาของเอกชนและของรฐั 

1.4 นักศกึษาสถาบนัการศกึษาของเอกชนและของรัฐ ที่ไดรับการยินยอมจาก 

      บรรณารักษหองสมุดสถาบันนั้นๆ 

1.5 บุคลากรในหนวยงานของเอกชนและของรัฐ ที่ไดรับการยนิยอมจากหนวยงานนัน้ๆ 
2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ใหยืม 

         ใหยืมเฉพาะหนังสือทัว่ไปเทานัน้ โดยสามารถยืมไดจํานวน 3 เลม เปนระยะเวลา7วัน 

                   หากเกนิกําหนดสง จะตองเสยีคาปรับวนัละ 10 บาทตอ 1 เลม 
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 3. แนวปฏิบัติการยืมระหวางหองสมุด 
       3.1 ผูใชบริการในขอ 1.1 -1.2 ใหปฏิบัติดังนี ้  

      3.1.1  ผูใชบริการตองทราบรายละเอยีดและเขาใจระเบียบเรื่องการยืม  

                ทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการจากหองสมุดที่จะขอยืม 

         3.1.2  ผูทีจ่ะขอยืมทรัพยากรสารสนเทศจากหองสมุดอื่นตองมาติดตอกับ 

       บรรณารักษเพื่อขอกรอกแบบรายการยืมระหวางหองสมุดที่แผนก 

                                        บริการชั้น 3 สํานักหอสมุด พรอมมอบบัตรประจําตัวใหบรรณารักษไว 

                                        เปนหลกัฐาน 

          3.1.3  บรรณารักษผูรับผิดชอบในการยืมระหวางหองสมุด จะออกแบบกรอก 

         รายการยมืระหวางหองสมุดใหพรอมสําเนา 1 ชุด ซึง่จะประทับตรา 

         สํานกัหอสมุดและมีลายเซ็นของบรรณารักษผูมีอํานาจลงนามกํากบั 

         พรอมทัง้กาํหนด ระยะเวลาการใชแบบกรอกรายการไวดวย  

              โดยแบบฟอรมจะมีอายกุารใช  3วันนบัต้ังแตวันที่ออกให  

          3.1.4  ผูขอใชบริการจะตองไปติดตอเพื่อยมืทรัพยากรสารสนเทศที่หองสมุด 

                                          นั้นดวยตนเอง โดยนาํแบบกรอกรายการทีสํ่านักหอสมุดออกใหไปยื่น 

         กับบรรณารักษหองสมุดที่ตองการยืมและจะตองปฏบัิติตาม 

         กฎระเบียบการยืมระหวางหองสมุดของหองสมุดนัน้ๆอยางเครงครดั 

          3.1.5  เมือ่สงคืนทรัพยากรสารสนเทศใหกับหองสมุดที่ยืมเปนที่เรียบรอย   

         แลวขอใหนําสาํเนาแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุด ที่มีการลง 

        การรับคืนของหองสมุดนั้นมาคืนใหกบัแผนกบริการ พรอมรับบัตร 

                                          ประจําตัวคืน 

3.2 ผูใชบริการยืมระหวางหองสมุดตามขอ 1.3-1.5 ใหมาติดตอที่แผนกบริการ ชัน้3  

         สํานกัหอสมุด โดยปฏิบัติดังนี ้

         3.2.1 ผูใชบริการที่ขอยมืทรัพยากรสารสนเทศในนามสถาบนัหรือหนวยงาน 

       จะตองมีหนังสือยมื จากสถาบนัหรือหนวยงาน และตองแสดงบัตร  

         ประจําตวัตอบรรณารักษแผนกบริการทกุครั้ง 

         3.2.2 ผูใชบริการในขอ 1.4 จะตองนําแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุด 

       ทีม่ีตราประทับของหองสมุดผูยืมและลายเซน็บรรณารักษผูมีอํานาจ 

       ลงนามที่เปนตัวจริงและสาํเนามาติดตอบรรณารักษแผนกบริการ 

                             พรอมแสดงบัตรประจําตัว           
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        3.2.3 แผนกบริการจะทาํการตรวจสอบและนําทรัพยากรสารสนเทศที่ตองตองการมา 

ใหยืมตามกฎระเบียบที่ไดกาํหนดไวโดย ยึดบัตรประจําตัวและแบบกรอกรายการยมืระหวางหองสมุดที่เปน

ตนฉบับไวสวนสําเนา จะคนืใหกบัผูยืมเพื่อใชเปนหลักฐานในการนํามาคืน     

        3.2.4 ในกรณีที่ยงัใชทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไปไมเสร็จตามกาํหนดสง อนุญาตใหยืม 

ตอไดอีก1คร้ัง โดยผูยืมตองมาติดตอขอยืมตอดวยตนเอง 

              3.2.5 ในกรณีที่ผูใชบริการยืมระหวางหองสมุด คางสงทรัพยากรสารสนเทศที่ยมืไป 

หองสมุดของสถาบนัหรือหนวยงานที่ออกหนังสือรับรองจะตองเปนผูรับผิดชอบในการติดตามนาํทรัพยากร

สารสนเทศนัน้มา คืนจนครบ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การยมืสําหรับหองสมุดของสถาบัน หรือหนวยงานนัน้ใน

คร้ังตอไป    

        3.2.6 หากผูใชบริการทาํทรัพยากรสารสนเทศ ชาํรุด หรือสูญหายจะตองทาํการชดใช 

ตามระเบียบของสํานักหอสมุดที่ไดกําหนดไว  
 4.เวลาใหบรกิารยมืระหวางหองสมุด 
     วันจนัทร – วันศุกร เวลา 08.30-16.00น. 
 5.บทลงโทษ 

    5.1 ผูใชบริการยืมระหวางหองสมุด ตามขอ 1.1 – 1.2 กรณีที่ทาํความเสียหายมาถึงสํานักหอสมุด  

มหาวิทยาลยัรังสิต   จะถกูตัดสิทธิ์การใชบริการของสํานักหอสมุด เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา พรอมกับ

แจงใหทางมหาวทิยาลยัรับทราบ เพื่อดําเนินการตอไป 

    5.2 ผูใชบริการยืมระหวางหองสมุด ตามขอ 1.3-1.5 ตองปฏิบัติตามระเบียบการใช หองสมุดและ 

ระเบียบการยมืทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด ของ สํานักหอสมุดมหาวทิยาลัยรังสิต และในกรณีที่

คางสงทรัพยากรสารสนเทศ จะถูกตัดสิทธิก์ารยืมคร้ังตอไปจนกวาจะตดิตามนําทรัพยากรสารสนเทศมาคืนจนครบ 
        ขอบเขตของงานบรกิารและผูรับผิดชอบ 

 

บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท e-mail address 
บริการยืม-คืน 
-หนังสือ 

 

นางกาญจนา เพ็งคําศรี 

 

3267 

 

pengkumsri@hotmail.com 

-วารสาร นางกัลยา ตันจะโร 3276 kalaya_t@hotmail.com 

-โสตทัศนวัสดุ นางเยาวรัตน บางสาลี 3264 yaowaratb@hotmail.com 

บริการหนังสือสํารอง นางนฤมล พฤกษศิลป 3255,3267 mon_rsu@hotmail.com 

narumon@rsu.ac.th 

บริการยืมระหวางหองสมุด 
(ลายเซ็นผูยืมระหวาง
หองสมุด) 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

 

1. 

3255,3267 

 

 

mon_rsu@hotmail.com 

narumon@rsu.ac.th 
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บริการตอบคําถามและชวยการ
คนควา 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

 

3255,3267 mon_rsu@hotmail.com 

narumon@rsu.ac.th 

บริการสืบคนสารสนเทศจาก
ฐานขอมูลสําเร็จรูป CD-ROM 

- - - 

บริการสืบคนสารสนเทศจาก
ฐานขอมูลออนไลน 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

 

3255,3267 mon_rsu@hotmail.com 

narumon@rsu.ac.th 

 
อัตราคาบริการ  
ผูขอตองรับผิดชอบคาใชจายในการขอสําเนาเอกสาร ดังนี ้

1 คาบริการสาํเนาเอกสาร หนาละ 1 บาท 

2 คาสงตอทรัพยากรที่ขอ 1 รายการ ในอัตราดังนี ้

      (1) การสงทางพัสดุไปรษณีย(ไปรษณียธรรมดา) 

              จาํนวนเอกสาร 1-50 หนา    คิดคาสง  15 บาท 

              จาํนวนเอกสาร 51-100 หนา    คิดคาสง  30  บาท 

              จาํนวนเอกสาร 101 หนาขึ้นไป   คิดคาสง  50  บาท 

      (2) การสงทางพัสดุไปรษณียดวนพิเศษ 

              จาํนวนเอกสาร 1-50 หนา    คิดคาสง  55  บาท 

              จาํนวนเอกสาร 51-100 หนา    คิดคาสง  70  บาท 

              จาํนวนเอกสาร 101 หนาขึ้นไป    คิดคาสง  85  บาท 

      (3) การสงทางโทรสาร 

              ในเขตรหัสโทรศัพทเดียวกนั    หนาละ   10  บาท 

              ในเขตรหัสโทรศัพทตางกนัภูมภิาคเดียวกนั หนาละ   20  บาท 

              ในระหวางภูมิภาค     หนาละ   30  บาท 

      (4) การสงทางระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ดวยวธิี Scan เอกสาร 

              เอกสารขอความ     หนาละ   10  บาท 

              เอกสารมีภาพประกอบขาวดาํ    หนาละ  20  บาท 

              เอกสารมีภาพประกอบสี    หนาละ   30  บาท 

หมายเหต ุ: ใชอางองิตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง ขอตกลงวาดวยการบริการระหวาง

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544  สวนอัตราคาสาํเนาเอกสารหนาละ1บาทกาํหนดตามคา

จายจริงของบริการสําเนาเอกสาร สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 
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ระเบียบอัตราคาบริการระหวางหองสมุด 
สํานักบรรณสาร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

 
10. ชื่อหนวยงาน/สถาบนั สํานกับรรณสาร มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต 
สถานที ่ มหาวทิยารัตนบณัฑิต 

ที่ต้ัง    306 ซอยลาดพราว 107 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10420  

หมายเลขโทรศัพท 02-375-4480 - 6 ตอ 148 

หมายเลขโทรสาร  02-375-4489 

URL = http ://www.rbac.ac.th  

ชื่อหนวยงานบริการ   ฝายงานบริการ สํานักบรรสาร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
เวลาใหบรกิาร 

ภาคปกต ิ   จันทร - ศุกร   08.00 - 18.00 น.   

   เสาร   09.00 – 16.00 น.  

   วันทําการในวนัอาทิตย และวันหยุดราชการ / วันนักขัตฤกษ 

         ภาคฤดูรอน  จันทร – เสาร    08.00 – 16.00 น. 

   วันทําการในวนัอาทิตย และวันหยุดราชการ / วันนักขัตฤกษ 

         ปดภาคเรียน  จันทร – เสาร    08.00 – 16.00 น 
ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด 

สํานกับรรณสาร  มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต 
1. ผูมีสิทธิใชบริการยืมระหวางหองสมุด 

1.1  สมาชิกของสํานักบรรณสาร / อาจารยหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

       ไดรับการรับรองจากบรรณารักษผูรับผิดชอบบริการยืมระหวางหองสมุด 

1.2  บุคคลหรือหนวยงานทีสํ่านักบรรณสารพิจารณาเหน็สมควรใหยมื 

13.3  หองสมดุที่มีขอตกลงรวมกัน 
2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ใหยืม 

 ใหยืมเฉพาะหนังสือทั่วไป และวิทยานิพนธเทานัน้  โดยสามารถยืมไดดังนี ้

หนงัสือทัว่ไป ยืมไดไมเกิน 3 เลม  เปนเวลา  7 วัน          
3. แนวปฏิบัติการยืมระหวางหองสมุด 

3.1  ผูใชบริการตองทราบวาทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการขอยืมมีอยูในหองสมุด 

3.2  ผูใชบริการตองติดตอหองสมุดตนสังกัดเพื่อกรอกรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการขอ 

ยืมในแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุด ( Interlibrary Loan Request) 
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3.3  ผูใหบริการตองติดตอขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดดวยตนเองไดที่เคานเตอร  บริการ 

ชวยคนควาวิจยั ( Reference and Research Service Section)  

3.4  การยืมทกุครั้งตองใชแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุดพรอมแสดงบัตรสมาชิกองสมุด 

หรือบัตรแสดงตนอยางอื่นไดแก บัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนกังาน หรือใบอนญุาติขับรถ 

 3.5  แบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมดุใชไดภายใน 7 วัน นับจากวันที่หองสมุด   ตนสังกัด 

ของผูใชบริการกรอกให หากเกนิวนัทีก่ําหนดจะนาํมาใชยืมไมได 

3.6  การแกไขสวนของแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุด ตองมีลายชื่อบรรณารักษผู 

รับผิดชอบบริการยืมระหวางหองสมุดกาํกับการแกไขนัน้ 

3.7  ในกรณีทีผู่ใชบริการตองการยมืทรัพยากรสารสนเทศจากหองสมดุที่มีขอตกลงรวมกันปฏิบัติ 

       3.7.1  ผูใชบริการแสดงบัตรประจําตัว และแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุดพรอมสําเนา 

  3.7.2  เจาหนาที่มอบเอกสารตนฉบับใหแกผูใชบริการเพื่อนาํไปเปน 

                           หลักฐานการขอยืมทีห่องสมุดอื่น ๆ  
 4.เวลาใหบรกิารยมืระหวางหองสมุด 
      วันจนัทร – วนัเสาร เวลา 08.00 – 16.00 น.  
 5.บทลงโทษ 
     ในกรณีผูใชบริการทาํทรพัยากรสารสนเทศสูญหายหรือชาํรุด  ตองปฏบัิติตามขอบังคับ

มหาวิทยาลยัรัตนบัณฑิตวาดวยการใชหองสมุด พ.ศ. 2542  และประกาศมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เร่ือง 

การยืมระหวางหองสมุด 
ขอบเขตของงานบรกิารและผูรับผิดชอบ 

บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท e-mail address 
บริการยืม-คืน 
-หนังสือ 

นางสุวรรณา  ถาวรวัตร 02-3754480  ตอ 148 P_9530@yahoo.co.Th 

-วารสาร น.ส.นันทิดา  นาคแปน 02-3754481 ตอ  148 nuntid9_loveg@hotmail.com 

-โสตทัศนวัสดุ นางวันทิทย  สกุลพิพัฒน 02-3754482 ตอ  148 Wantip_49@thaimail.com 

บริการหนังสือสํารอง น.ส. สมฤดี  หัตถงพงษ 02-3754483 ตอ  148 Kathott7@yahoo.com 

บริการยืมระหวางหองสมุด 
(ลายเซ็นตผูยืมระหวางหองสมุด) 

นางรุงลาวัลย  ทัพมีบุญ   

บริการตอบคําถามและชวย
การคนควา 

นางรุงลาวัลย  ทัพมีบุญ 02-3754485 ตอ  148 rung_t454@hotmail.com 

บริการสืบคนสารสนเทศจาก
ฐานขอมูลสําเร็จรูปCD-ROM 

น.ส.นันทิดา   นาคแปน 02-3754481 ตอ  148 Nuntid9_loveg@hotmail.com 

บริการสืบคนสารสนเทศจาก
ฐานขอมูลออนไลน 

น.ส.สุวรรณา  ถาวรวัตร 02-3754480 ตอ   148 P_9530@yahoo.co.th 



 38 

ชนิดวัสดุและเงื่อนไขการใหบริการยืมระหวางหองสมุด 
 

ชนิดวัสดุ จํานวนที่ใหยมื ระยะเวลา คาปรับ/วัน หมายเหต ุ
หนังสือ 3 7 5 ป.ตรี /สมาชิก

บุคคลภายนอก 

วารสารฉบับปจจุบัน - - - - 

วารสารฉบับปลีก - - - - 

วารสารฉบับเย็บเลม - - - - 

กฤตภาค - - - - 

จุลสาร - - - - 

ส่ิงพิมพรัฐบาล - - - - 

โสตทัศนวัสดุ - - - - 

วิทยานิพนธ - - - - 

ฐานขอมูล CD-ROM - - - - 

ฐานขอมูลออนไลน - - - - 

คูมือ/หลักสูตร
มหาวิทยาลัย 

- - - - 

หมายเหต ุ กรณีหนงัสือม ี1 เลม ไมอนญุาตใหยืม แตใหถายสาํเนา 

  วารสารและจลุสารอนุญาตใหถายสําเนาบางสวน(แลวแตกรณี) 
อัตราคาบริการ 
การขอสําเนาเอกสารระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ผูขอตองรับผิดชอบคาใชจายดังนี ้

6. คาบริการสําเนาเอกสารหนาละ 1 บาท 

7. คาสงตอทรัพยากรที่ขอ 1 รายการ ในอัตราดังนี ้

7.1 การสงทางพัสดุไปรษณีย 

จํานวนเอกสาร 1-50 หนา คิดคาสง  15 บาท 

จํานวนเอกสาร 51-100 หนา     คิดคาสง  30 บาท 

จํานวนเอกสาร 101-หนาขึ้นไป คิดคาสง  50 บาท 

7.2 การสงทางพัสดุไปรษณียดวนพิเศษ 

จํานวนเอกสาร 1-50 หนา คิดคาสง  55 บาท 

จํานวนเอกสาร 51-100 หนา     คิดคาสง  70 บาท 

จํานวนเอกสาร 101-หนาขึ้นไป คิดคาสง  85 บาท 
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ระเบียบอัตราคาบริการระหวางหองสมุด 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
11. ชื่อหนวยงาน/สถาบนั     สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 
สถานที ่มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ที่ต้ัง   61  ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 

หมายเลขโทรศัพท 02-579-1111  ตอ  1208 

หมายเลขโทรสาร  02-579-1111  ตอ 1266 
เวลาใหบรกิาร 
   จันทร – ศุกร  8.00 – 18.30 น. 

   อาทิตย   8.30 – 16.30 น. 

   เสาร   ปดบริการ 
 1. ผูมีสิทธิใชบริการยืมระหวางหองสมดุ 

-  นกัศึกษา / อาจารยซึง่ไดรับการรับรองจากบรรณารักษผูรับผิดชอบบริการยืมระหวางหองสมุด 

-  หองสมุดทีม่ขีอตกลงรวมกนั 
 2. ทรัพยากรสารสนเทศทีใ่หยืม 

 ใหยืมเฉพาะหนังสือทั่วไป และวิทยานิพนธ  โดยสามารถยืมไดดังนี ้

หนงัสือทัว่ไป ยืมไดไมเกิน 3 เลม  เปนเวลา  7 วัน 

วิทยานิพนธ  ยืมไดไมเกิน 3 เลม เปนเวลา 7 วัน 
 3. แนวปฏิบัติการยืมระหวางหองสมุด 

3.1  ผูใชบริการตองทราบวาทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการขอยืมมีอยูในหองสมุด 

3.2  ผูใชบริการตองติดตอหองสมุดตนสังกัดเพื่อกรอกรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการขอ 

ยืมในแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุด  

3.3  ผูใหบริการตองติดตอขอใชบริการยืมระหวางหองสมุดดวยตนเอง  

3.4  การยืมทกุครั้งตองใชแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุดพรอมแสดงบัตรสมาชิกหองสมุด 

หรือบัตรแสดงตนอยางอื่นไดแก บัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนกังาน หรือใบอนญุาตขับรถ 

3.5  การแกไขสวนของแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุด ตองมีลายชื่อบรรณารักษ 

ผูรับผิดชอบบริการยืมระหวางหองสมุดกํากับการแกไขนัน้ 

3.6  ผูใชบริการตองการยืมทรัพยากรสารสนเทศจากหองสมุดที่มีขอตกลงรวมกนัปฏบัิติ 

                  3.7  ผูใชบริการแสดงบัตรประจําตัว และแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุดพรอม สําเนา 

3.8  เจาหนาที่มอบเอกสารตนฉบับใหแกผูใชบริการเพือ่นําหลักฐานการขอยืมที่หองสมุดอื่น ๆ   



 40 

 4.  เวลาใหบริการยืมระหวางหองสมุด 
      วันจนัทร  – วนัศุกร เวลา 08.00 – 18.30 น.  

ขอบเขตของงานบรกิารและผูรับผิดชอบ 
บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท e-mail address 

บริการยืม-คืน 
-หนังสือ 

นางบุญมี  เฮืองศรี 

น.ส.กุลวรีย ดิษพรหิรัญยะกุล 

02-5791111 ตอ 1208 

02-5791111 ตอ 1208 

Boonmee.hu@spu.ac.th 

Kulwaree.di@spu.ac.th 

-วารสาร นางวิยะดา  ศิริมาณนท 02-5791111 ตอ 2303 viyada.si@spu.ac.th 

-โสตทัศนวัสดุ น.ส.ปาลิดา  ฉํ่าเมืองปก 02-5791111 ตอ 2304 palida.ch@spu.ac.th 

บริการยืมระหวาง
หองสมุด 
 

นางบุญมี  เฮืองศรี 

น.ส.กุลวรีย ดิษพรหิรัญยะกุล 

น.ส.จันทนา  หลิมสกุล 

02-5791111 ตอ 1208 

02-5791111 ตอ 1208 

02-5791111 ตอ 2175 

Boonmee.hu@spu.ac.th 

Kulwaree.di@spu.ac.th 

chantana.li@spu.ac.th 

 
ชนิดวัสดุและเงื่อนไขการใหบริการยืมระหวางหองสมุด 

 
ชนิดวัสดุ จํานวนที่ใหยมื ระยะเวลา คาปรับ/วัน หมายเหต ุ

หนังสือ / วิทยานิพนธ 3 7 5 ป.ตรี /สมาชิก

บุคคลภายนอก 

หมายเหต ุ กรณีหนงัสือม ี1 เลม ไมอนญุาตใหยืม แตใหถายสาํเนา 

  วารสารและจลุสารอนุญาตใหถายสําเนาบางสวน(แลวแตกรณี) 

 

อัตราคาบริการ   ตามความเปนจริง 
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ระเบียบอัตราคาบริการระหวางหองสมุด 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยาม 

 
12. ชื่อหนวยงาน/สถาบนั สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลัยสยาม 
สถานที ่ มหาวทิยาลยัสยาม 

ที่ต้ัง   235 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพฯ 10160 

หมายเลขโทรศัพท 02-457-0068 ตอ 142 

หมายเลขโทรสาร  02-868-5044 

URL = http :// e-library.siam.edu 

ชื่อหนวยงานบริการ  แผนกบริการ 
เวลาใหบรกิาร 

ภาคปกต ิ   จันทร – เสาร  07.45 – 19.00 น. 

         ภาคฤดูรอน จันทร – เสาร  07.45 – 19.00 น. 

         ปดภาคเรียน  ตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 
ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด 

หนวยงานสํานักหอสมุด  มหาวทิยาลัยสยาม 
1. ผูมีสิทธิใชบริการยืมระหวางหองสมดุ 

14.1  สมาชิกของสํานกัหอสมุด อาจารย เจาหนาที่ของมหาวิทยาลยัสยาม  

14.2  หองสมดุที่มีขอตกลงรวมกัน 
2. ทรัพยากรสารสนเทศทีใ่หยืม 

 ใหยืมเฉพาะหนังสือทั่วไป และวิทยานิพนธเทานัน้  โดยสามารถยมืไดดังนี ้

หนงัสือทัว่ไป ยืมไดไมเกิน 3 เลม  เปนเวลา  7 วัน 

วิทยานิพนธ  ยืมไดไมเกิน 2 เลม เปนเวลา 3 วัน 
 3. แนวปฏิบัติการยืมระหวางหองสมุด 

3.1  ผูใชบริการตองสืบคนทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการขอยืมวามีอยูในหองสมุดททาน

ตองการยืม 

3.2 ผูใชบริการตองติดตอหองสมุดตนสังกัดเพื่อกรอกรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศในแบบ

กรอกรายการยืมระหวางหองสมุด ( Interlibrary Loan Request) 

3.3 ผูใชบริการนําแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุดพรอมบัตรประจําตัว 

      นักศึกษา/บัตรประจําตัวบุคลากร มาติดตอดวยตนเองที่เคานเตอรแผนกบริการ 
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3.4 แบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุดใชไดภายใน 7 วนั นับจากวันที่หองสมุด 

      ตนสงักัดของผูใชบริการออกให       

3.5 ในแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุดถามีการแกไขขอความ ตองมลีายชื่อ 

       บรรณารักษผูรับผิดชอบบริการยืมระหวางหองสมุดกํากับทุกจุด 

3.7 ในกรณีที่ผูใชบริการตองการยืมทรัพยากรสารสนเทศจากหองสมุดที่มขีอตกลง 

       รวมกัน ใหปฏิบัติดังนี ้

 3.6.1  ผูใชบริการแสดงบัตรประจําตัว และแบบกรอกรายการยมืระหวาง 

           หองสมุดพรอมสําเนา 

  3.6.2  เจาหนาที่มอบเอกสารตนฉบับใหแกผูใชบริการเพื่อนาํไปเปน 

            หลักฐาน การขอยืมทีห่องสมุดอืน่ ๆ 
 4.เวลาใหบรกิารยมืระหวางหองสมุด 
      วันจนัทร – วนัเสาร เวลา 07.45-16.30 น.  
 5.บทลงโทษ 
     ในกรณีผูใชบริการทาํทรพัยากรสารสนเทศสูญหายหรือชาํรุด  ตองหาทรัพยากรสารสนเทศ

ชื่อเร่ืองเดียวกนัมาชดใช พรอมคาดําเนินการทางเทคนิค 50.- บาท หรือ ชดใชเปนเงนิแทนหนังสือที่หายนั้น

เปนจํานวน 2 เทา ของราคาปจจุบัน พรอมคาดําเนินการทางเทคนิค 50.- บาท และหากหนังสือทีท่ําหายเปน

หนงัสือที่เกินกาํหนดสง ผูใชบริการตองชําระคาปรับ 5.- บาท/วนั นับรวมวนัหยุดดวย 
 
ขอบเขตของงานบรกิารและผูรับผิดชอบ 

บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท e-mail address 
บริการยืม-คืน 
-หนังสือ 

น.ส.อรชร  ยิ่งใหญ 02-4570068 ตอ 142 orachorn_y@hotmail.com 

-วารสาร นางพรรณี  จิวพุทธิธรรม 02-4570068 ตอ 245 

กด 22 

punnjew@hotmail.com 

-โสตทัศนวัสดุ น.ส.พรพิศ  องศศรัทธา 02-4570068 ตอ  245 

กด 24 

ongsattha@hotmail.com 

บริการหนังสือสํารอง น.ส. อรชร  ยิ่งใหญ 02-4570068 ตอ 142 orachorn_y@hotmail.com 

บริการยืมระหวาง
หองสมุด 
(ลายเซ็นตผูยืมระหวาง
หองสมุด) 

1. น.ส.อรชร  ยิ่งใหญ 

 
2. นางพรรณี  จิวพุทธิธรรม 

 
 

02-4570068 ตอ 142 

 

 

02-4570068 ตอ 245 

กด 22 

 

orachorn_y@hotmail.com  

 

 

punnjew@hotmail.com  
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บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท e-mail address 
บริการตอบคําถามและ
ชวยการคนควา 

น.ส.วีระนันท  พิชิตสถิต

พงษ 

02-4570068 ตอ 243 sumintra_pr@hotmail.com 

บริการสืบคนสารสนเทศ
จากฐานขอมูลสําเร็จรูป 
CD-ROM 

นายทศพร  ศิริโชคทรัพย 02-4570068 ตอ 245 

กด 25 

Thosaporn007@yahoo.com 

บริการสืบคนสารสนเทศ
จากฐานขอมูลออนไลน 

นายทศพร  ศิริโชคทรัพย 02-4570068 ตอ 245 

กด 25 

Thosaporn007@yahoo.com 

ชนิดวัสดุและเงื่อนไขการใหบริการยืมระหวางหองสมุด 
 

ชนิดวัสดุ จํานวนที่ใหยมื ระยะเวลา คาปรับ/วัน หมายเหต ุ
หนังสือ 3 7 5 ป.ตรี /สมาชิก

บุคคลภายนอก 

วารสารฉบับปจจุบัน - - - - 

วารสารฉบับปลีก - - - - 

วารสารฉบับเย็บเลม - - - - 

กฤตภาค - - - - 

จุลสาร - - - - 

ส่ิงพิมพรัฐบาล - - - - 

โสตทัศนวัสดุ - - - - 

วิทยานิพนธ 2 3 5  

ฐานขอมูล CD-ROM - - - - 

ฐานขอมูลออนไลน - - - - 

คูมือ/หลักสูตร
มหาวิทยาลัย 

- - - - 

หมายเหต ุ กรณีหนงัสือม ี1 เลม ไมอนญุาตใหยืม แตใหถายสาํเนา 

  วารสารและจลุสารอนุญาตใหถายสําเนาบางสวน(แลวแตกรณี) 
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อัตราคาบริการ 
การขอสําเนาเอกสารระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ผูขอตองรับผิดชอบคาใชจายดังนี ้

8. คาบริการสําเนาเอกสารหนาละ 2 บาท 

9. คาสงตอทรัพยากรที่ขอ 1 รายการ ในอัตราดังนี ้

9.1 การสงทางพัสดุไปรษณีย 
จํานวนเอกสาร 1-50 หนา คิดคาสง  15 บาท 

จํานวนเอกสาร 51-100 หนา     คิดคาสง  30 บาท 

จํานวนเอกสาร 101-หนาขึ้นไป คิดคาสง  50 บาท 

9.2 การสงทางพัสดุไปรษณียดวนพิเศษ 

จํานวนเอกสาร 1-50 หนา คิดคาสง  55 บาท 

จํานวนเอกสาร 51-100 หนา     คิดคาสง  70 บาท 

จํานวนเอกสาร 101-หนาขึ้นไป คิดคาสง  85 บาท 

9.3 การสงทางพัสดุไปรษณียอิเล็กทรอนกิสดวยวธิี Scan เอกสาร 

เอกสารขอความ   หนาละ   10 บาท 

เอกสารมีภาพประกอบขาว-ดํา หนาละ   20 บาท 

เอกสารมีภาพประกอบสี  หนาละ   30 บาท 
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ระเบียบอัตราคาบริการระหวางหองสมุด 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 
13. ชื่อหนวยงาน/สถาบนั สํานกัหอสมดุกลาง  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
สถานที ่ มหาวทิยาลยัหอการคาไทย 

ที่ต้ัง  126/1  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงดนิแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 

หมายเลขโทรศัพท   02-697-6260 / 02-697-6262 

หมายเลขโทรสาร   02-697-6251 

URL =  http://library.utcc.ac.th 

ชื่อหนวยงานบริการ  แผนกสงเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจยั  

เวลาใหบรกิาร   จันทร – เสาร   08.30 น. – 19.45 น. 

                          อาทิตย  เวลา  10.00 น. – 15.00 น. 

  หยุดวนันักขัตฤกษ 
ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด 

สํานกัหอสมดุกลาง  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
1.  ผูมีสิทธใิชบริการยืมระหวางหองสมุด 

1.1   อาจารย 

1.2   นักศึกษา 

1.3    บุคคลทั่วไป 
2.   ทรัพยากรสารสนเทศที่ใหยืม 

ใหบริการถายสําเนาภายในสํานักหอสมุดกลางเทานัน้ 
 3.   แนวปฏบัิติการยมืระหวางหองสมดุ 

1. รับเร่ืองขอใชบริการ ทางจดหมาย, ทางโทรศัพท, ทาง E-Mail, ฯลฯ 

2. ฝายบริการตอบคําถามฯ ตรวจสอบขอมูลผูขอใชบริการ 

3. สรุปคาใชจาย (คาถายเอกสาร,คาดําเนนิการ) 

4. แจงกลับไปยังผูขอใชบริการ ในเรื่องคาใชจาย และคาดําเนนิการ 

 5. ทําการถายเอกสาร 

 6. แจงผูขอใชบริการวา ไดจัดสงใหแลว ไดรับโปรดแจงกลับดวย 

7. ถายสําเนาเอกสารการใหบริการการยมืระหวางหองสมุด จัดเก็บเขาแฟมเอกสาร 

8. เก็บสถิติการปฏิบัติงาน การใหบริการยมืระหวางหองสมุด 
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4.เวลาใหบรกิารยมืระหวางหองสมุด 
      ตามวนั – เวลา สํานักหอสมุดกลาง เปดทําการ 
 5.บทลงโทษ 
       ไมมี  (เพราะใหบริการถายสําเนา ภายในสํานักหอสมุดกลางเทานั้น) 

 
 ขอบเขตของงานบรกิารและผูรับผิดชอบ 
 

บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท e-mail address 
บริการยืม-คืน   พนิดา  วองไวยุทธ Puang14@hotmail.com 

สารสนเทศทุกประเภท ศันสนีย  อดทน Sansanee_yui2006@hotmail.com 

 ปนัดดา  บุญสิงห 

02-697-6260 

02-697-6262 
duandow@hotmail.com 

บริการยืมระหวาง
หองสมุด(ลายเซ็นตผูยืม
ระหวางหองสมุด) 

พนิดา  วองไวยุทธ 

1.   

ศันสนีย  อดทน 

2. 

ปนัดดา  บุญสิงห 

3. 

 

 

บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท e-mail address 
บริการตอบคําถามและ พนิดา  วองไวยุทธ Puang14@hotmail.com 

ชวยการคนควา ศันสนีย  อดทน Sansanee_yui2006@hotmail.com 

 ปนัดดา  บุญสิงห 

02-697-6260 

02-697-6262 
duandow@hotmail.com 

บริการสืบคนสารสนเทศ พนิดา  วองไวยุทธ Puang14@hotmail.com 

จากฐานขอมูลสําเร็จรูป ศันสนีย  อดทน Sansanee_yui2006@hotmail.com 

CD-ROM ปนัดดา  บุญสิงห 

02-697-6260 

02-697-6262 
duandow@hotmail.com 

บริการสืบคนสารสนเทศ พนิดา  วองไวยุทธ Puang14@hotmail.com 

จากฐานขอมูลออนไลน ศันสนีย  อดทน Sansanee_yui2006@hotmail.com 

 ปนัดดา  บุญสิงห 

02-697-6260 

02-697-6262 
duandow@hotmail.com 
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ถายเอกสาร 

ชนิดวัสดุและเงื่อนไขการใหบริการยืมระหวางหองสมุด 
ชนิดวัสดุ จํานวนที่ใหยมื ระยะเวลา คาปรับ/วัน หมายเหต ุ

หนังสือ              3           7           1  

วารสารฉบับปจจุบัน               -            -           - 

วารสารฉบับปลีก               -            -           - 

วารสารฉบับเย็บเลม               -            -           - 

กฤตภาค               -            -           - 

จุลสาร               -            -           - 

ส่ิงพิมพรัฐบาล               -            -           - 

โสตทัศนวัสดุ               -            -           - 

วิทยานิพนธ               -            -           - 

ฐานขอมูล CD-ROM               -            -           - 

ฐานขอมูลออนไลน               -            -           - 

คูมือ/หลักสูตร
มหาวิทยาลัย 

              -            -           - 

 

 

 
อัตราคาบริการ 
การขอสําเนาเอกสารระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ผูขอตองรับผิดชอบคาใชจายดังนี ้

2. คาบริการสําเนาเอกสารหนาละ 2 บาท 

3. คาดําเนนิการ 20 บาท 

4. คาสงตอทรัพยากรที่ขอ 1 รายการ ในอัตราดังนี ้

a. การสงทางพัสดุไปรษณียดวนพิเศษ 

จํานวนเอกสาร 1-100    หนา  คิดคาสง 70 บาท 

จํานวนเอกสาร 101-150  หนา    คิดคาสง 100 บาท 

จํานวนเอกสาร 151-200  หนา  คิดคาสง 130 บาท 

จํานวนเอกสาร 200-หนาขึ้นไป  คิดคาสง 150 บาท 
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ระเบียบอัตราคาบริการระหวางหองสมุด 
หอสมุด มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

 
14. ชื่อหนวยงาน/สถาบนั หอสมุด มหาวิทยาลัยอสีเทิรนเอเชีย 
สถานที ่ มหาวทิยาลยัอีสเทิรนเอเชยี 

ที่ต้ัง   200 รังสิต-นครนายก (คลอง 5) อ.ธญับุรี จ.ปทมุธาน ี12110 

หมายเลขโทรศัพท 02-577-1028 ตอ 225, 233  

หมายเลขโทรสาร  02-577-1023 

URL = http://eaulib.eau.ac.th/ 

ชื่อหนวยงานบริการ  หอสมุด มหาวทิยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
เวลาใหบรกิาร 

ภาคปกต ิ   จันทร - อาทิตย  08.30 – 18.00 น. 

         ภาคฤดูรอน จันทร - อาทิตย  08.30 – 18.00 น. 

       ปดภาคเรียน        จนัทร - อาทิตย  08.30 – 18.00 น. 
ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด 

หอสมุด  มหาวิทยาลยั อีสเทิรนเอเชีย 
1. ผูมีสิทธิใชบริการยืมระหวางหองสมุด 

1.1  สมาชิกของหอสมุด / อาจารยหรือพนกังานของมหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย 

1.2  บุคคลหรือหนวยงานทีห่อสมุดพิจารณาเหน็สมควรใหยืม 

1.3  หองสมุดที่มีขอตกลงรวมกัน 
2.  ทรัพยากรสารสนเทศที่ใหยืม 

 ใหยืมทุกประเภท (ยกเวน หนังสือ อางองิและโสตฯ จะทําสาํเนาให) 
 3.  แนวปฏิบัติการยืมระหวางหองสมุด 

3.1 แจงความตองการ ผานโทรศัพท พรอมFax ใบยืมคืนระหวางหองสมุด 

3.2  กรอกขอมูลผานเว็บไซตหองสมุด 

3.3 ถาทําสาํเนาให ใหธนาณัติ หรือโอนเงินเขาบัญชีเปนคาใชจายมาให 

(คาถายเอกสาร, คาพัสดุ) 

3.4 ใหบริการสงเอกสารผาน Fax,-e-mail โดยแจงความตองการผาน ขอ1 หรือ 2 มา 
  4. ระยะเวลาที่สามารถใหบริการยืมระหวางหองสมดุ 

      14 วัน  
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ขอบเขตของงานบรกิารและผูรับผิดชอบ 
 

บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท e-mail address 
บริการยืม-คืน 
-หนังสือ 

น.ส. สุธารัตน จุยเจริญ 

น.ส. วิภารัตน  ทะปญญา 

02-5771028-225 

02-5771028-225 

sutaratjuicharoen@hotmail.com 

tapunya@hotmail.com 

 

-วารสาร น.ส. เกษรา วรนาทจินดา 02-5771028-224 Ketwd@eau.ac.th 

-โสตทัศนวัสดุ นาง ธนิสสรา คงฉิม 02-5771028-361 thanitsara@eau.ac.th 

บริการยืมระหวาง
หองสมุด 
 

1. น.ส. สุคนธทิพย คําจันทร 

2. น.ส. วิภารัตน ทะปญญา 

3. น.ส. สุธารัตน  จุยเจริญ 

02-5771028-233 

02-5771028-225 

02-5771028-225 

sukhontip@eau.ac.th 

tapunya@hotmail.com 

sutaratjuicharoen@hotmail.com 

บริการตอบ
คําถามและ 
ชวยการคนควา 

น.ส.สุธารัตน จุยเจริญ 02-5771028-225 sutaratjuicharoen@hotmail.com 

 

บริการสืบคน
สารสนเทศจาก
ฐานขอมูล
ออนไลน 

น.ส. สุคนธทิพย คําจันทร 

นาง ธนิสสรา คงฉิม 

02-5771028-224 

02-5771028-361 

Ketwd@eau.ac.th 

thanitsara@eau.ac.th 

บริการสืบคน
สารสนเทศจาก
ฐานขอมูล
สําเร็จรูป CD-
Rom 

น.ส. สุคนธทิพย คําจันทร 

นาง ธนิสสรา คงฉิม 

02-5771028-224 

02-5771028-361 

Ketwd@eau.ac.th 

thanitsara@eau.ac.th 

 
ชนิดวัสดุและเงื่อนไขการใหบริการยืมระหวางหองสมุด 

 
ชนิดวัสดุ จํานวนที่ใหยมื ระยะเวลา คาปรับ/วัน หมายเหต ุ

หนังสือ 3 7 10 ป.ตรี /สมาชิก 

วารสารฉบับปจจุบัน ถายสําเนา - - - 

วารสารฉบับปลีก 1 14 10 - 

วารสารฉบับเย็บเลม 1 14 10 - 

กฤตภาค 5 เรื่อง 14 10 - 

จุลสาร ถายสําเนา - - - 

ส่ิงพิมพรัฐบาล ถายสําเนา - - - 

โสตทัศนวัสดุ ถายสําเนา - - - 
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วิทยานิพนธ 1 14 10 - 

ฐานขอมูล CD-ROM - - - สืบคนตามเรื่องที่

ตองการ 

ฐานขอมูลออนไลน - - - สืบคนตามเรื่องที่

ตองการ 

คูมือ/หลักสูตร
มหาวิทยาลัย 

ทําสําเนา - - สืบคนตามเรื่องที่

ตองการ 

หมายเหต ุ กรณีหนงัสือวทิยานพินธไมอนุญาตใหยืม แตใหถายสําเนา 

  วารสารและจลุสารอนุญาตใหถายสําเนาบางสวน(แลวแตกรณี) 

 
อัตราคาบริการ 
การขอสําเนาเอกสารระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ผูขอตองรับผิดชอบคาใชจายดังนี ้

1. คาบริการสําเนาเอกสาร แผนละ 2 บาท 

2. สําเนางานจากฐานขอมลูหรือ Internet แผนละ 5 บาท  

3. บันทึกลงบนแผนดิสเก็ต 

 คาแผนดิสเก็ต (ตองใชแผนของสํานักหอสมุดเทานัน้) คาบริการเรื่องละ 50 บาท 
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ระเบียบอัตราคาบริการระหวางหองสมุด 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

 
15. ชื่อหนวยงาน/สถาบนั สํานกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
สถาน  มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย 

ที่ต้ัง   19/1 ม. 7 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 

หมายเลขโทรศัพท 02-8074500-27 ตอ 364,463,369 

หมายเลขโทรสาร  02-8074528 

URL = http://lib.sau.ac.th 

ชื่อหนวยงานบริการ  งานบริการชวยคนควาวิจยั 
เวลาใหบรกิาร 

ภาคปกต ิ   อังคาร – เสาร  08.30 – 20.30 น. 

   อาทิตย   08.30 – 19.00 น. 

ภาคฤดูรอน อังคาร – เสาร  08.30 – 20.30 น. 

   อาทิตย   08.30 – 19.00 น. 
         ***หมายเหตุ หยุดวนัจันทร,วันนกัขัตฤกษ และตามที่มหาวทิยาลัยกาํหนด 

 
ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด 

สํานกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
ทางสํานักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ไมมีนโยบายยมืทรัพยากรสารสนเทศระหวาง

หองสมุด 
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ระเบียบอัตราคาบริการระหวางหองสมุด 
สํานกัหอสมดุ  มหาวิทยาลัยอสัสัมชญั 

 
16. ชื่อหนวยงาน/สถาบนั  สํานกัหอสมดุ  มหาวิทยาลัยอสัสัมชญั 
สถานที่ต้ัง    วิทยาเขตหัวหมาก : 592/3 ถนนรามคําแหง 24 ขวางหวัหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 

        วิทยาเขตสุวรรณภูมิ : 88 หมู 8 ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 26 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.

สมุทรปราการ 10540 

หมายเลขโทรศัพท วิทยาเขตหวัหมาก   02-3004543-62 ตอ 3402, 3407 

      วทิยาเขตสุวรรณภูมิ 02-7232024, 02-7232025 

หมายเลขโทรสาร         วทิยาเขตหัวหมาก 02-7195144  วทิยาเขตสุวรรณภูมิ 02-7232041 

URL =   http://www.library.au.edu 

ชื่อหนวยงานบริการ  ฝายบริการสารนิเทศ 
เวลาใหบรกิาร 
         ภาคเรยีนปกต ิ   วิทยาเขตหวัหมาก   วนัจันทร-วันศุกร    เวลา 07.00 น. – 19.00 น. 

           วันเสาร          เวลา 08.00 น. – 18.30 น.   

                วันอาทิตย               เวลา 08.00 น. –  16.30 น. 

                    วิทยาเขตสุวรรณภูมิ วันจนัทร-วันศุกร   เวลา 08.30 น. – 17.00 น. 

                       วนัเสาร-อาทิตย      ปดทาํการ 

         ภาคฤดูรอน  วทิยาเขตหัวหมาก   วันจนัทร-วันศุกร   เวลา 08.00 น. – 19.00 น. 

            วนัเสาร          เวลา 08.00 น. – 18.30 น.   

                        วันอาทิตย             เวลา 08.00 น. –  16.30 น. 

                    วิทยาเขตสุวรรณภูมิ วันจนัทร-วันศุกร   เวลา  08.30 น. – 17.00 น. 

           วันเสาร-อาทิตย     ปดทาํการ 

         ปดภาคเรียน  วิทยาเขตหวัหมาก   วนัจันทร-วันศุกร    เวลา 08.00 น. – 19.00 น. 

            วนัเสาร          เวลา 08.00 น. – 18.30 น.   

                        วันอาทิตย             เวลา 08.00 น. –  16.30 น. 

                    วิทยาเขตสุวรรณภูมิ วันจนัทร-วันศุกร   เวลา  08.30 น. – 17.00 น. 

                                  วันเสาร-อาทิตย     ปดทาํการ 
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ระเบียบการยืมทรัพยากรสารนิเทศระหวางหองสมุด 
สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
3. ผูมีสิทธิใชบริการยืมระหวางหองสมุด 

3.1  คณาจารยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและบุคคลที่สํานักหอสมดุพิจารณาเห็นวาสมควร 
4. ทรัพยากรสารนิเทศที่ใหยมื 

ใหบริการถายเอกสารตามทีข่อมา 
  3.  แนวปฏิบัติการยืมระหวางหองสมุด 

3.1  ผูใชบริการตองแจงความจํานงขอใชบริการลวงหนา โดยการโทรศัพท สง E-Mail หรือ

จดหมายมายงัฝายบรกิารสารนิเทศของสาํนักหอสมุด 

3.2  ผูใชบริการตองทราบรายละเอียดของขอมูลที่ตองการ  
 4.  เวลาใหบริการยืมระหวางหองสมุด 
       วันจันทร – วันศุกร   เวลา 8.30 -16.30 น.  
 5.  บทลงโทษ 
       ไมไดระบุไว 
 6. ขอปฏบัิติและมารยาทในการใชหองสมุด 
      ไมไดระบไุว 
ขอบเขตของงานบรกิารและผูรับผิดชอบ 

บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท e-mail address 
บริการยืม-คืน 
  -หนังสือ           

วิทยาเขตหัวหมาก     นางสุนันท งามแสง   
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ    นางสาวบุญเจือ ลิมปนโอสถ 

02-3004543-62 ตอ 
3402 
02-7232024-25  

library@au.edu ; 
sunanngm@au.edu 
 

  -วารสาร          วิทยาเขตหัวหมาก    นายชาญ  ถาวร 02-3004543-62 ตอ3402 library@au.edu 
 

บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท e-mail address 
  -วารสาร                                 วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 

   นางวิภาภรณ อิสริยเมตต 
02-7232044  

  -โสตทัศนวัสดุ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
   นางระวีวรรณ ภูภักดี 

02-7232050 library@au.edu 

บริการหนังสือสํารอง วิทยาเขตหัวหมาก 
   นางสํารวย  โตศาสตร 
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
   นางพัชราภรณ  ตันติปาลพันธ 

02-300-4543-62 ตอ 
3402 
 
02-7232024 

library@au.edu 

บริการยืมระหวางหองสมุด -   

บริการตอบคําถามและชวยการ
คนควา 

วิทยาเขตหัวหมาก 
   นางสาวสไรรา  ไกรสิน 
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
   นางเมธินี  เดือนทองกุล 

02-300-4543-62 ตอ 
3402 
 
02-7232024-25 

library@au.edu 



 54 

บริการสืบคนสารสนเทศจาก
ฐานขอมูลสําเร็จรูปCD-ROM 

-   

บริการสืบคนสารสนเทศจาก
ฐานขอมูลออนไลน 

วิทยาเขตหัวหมาก 
   นางสาวสไรรา  ไกรสิน 
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
   นางเมธินี  เดือนทองกุล 

02-300-4543-62 ตอ 
3402 
 
02-7232024-25 

library@au.edu 

บริการสําเนาเอกสาร วิทยาเขตหัวหมาก 
   นางสาวสไรรา  ไกรสิน 

02-300-4543-62 ตอ 
3402 

library@au.edu 

 

ชนิดวัสดุและเงื่อนไขการใหบริการยืมระหวางหองสมุด  
ชนิดวัสดุ จํานวนที่ใหยืม ระยะเวลา คาปรับ/วัน หมายเหต ุ

หนังสือ - - -  

วารสารฉบับปจจุบัน - - -  

วารสารฉบับปลีก - - -  

วารสารฉบับเย็บเลม - - -  

กฤตภาค - - -  

จุลสาร - - -  

ส่ิงพิมพรัฐบาล - - -  

โสตทัศนวัสดุ - - -  

วิทยานิพนธ - - -  

ฐานขอมูล CD-ROM - - -  

ฐานขอมูลออนไลน - - -  

คูมือ/หลักสูตร
มหาวิทยาลัย 

- - -  

 
อัตราคาบริการ 

 รูปแบบ คาบริการ หมายเหต ุ
ถายเอกสาร แผนละ   50  สตางค        - 

สําเนางานจากฐานขอมูล   

หรืออินเทอรเน็ต 
   - พิมพขาว-ดําดวยเครื่องพิมพ Laser 

   - พิมพสีเครื่องพิมพ Ink jet  

 

แผนละ   3  บาท      

แผนละ  15 บาท                      

 

-  

 - 

บริการสงเอกสารใหทางไปรษณีย คาบริการสงเอกสารใหทางไปรษณียคิด

ตามอัตราของการสื่อสารแหงประเทศไทย

พรอมคาดําเนินการ 50 บาท 

    - 
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ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด 
ศูนยบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
17. ชื่อหนวยงาน / สถาบนั  มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ 
สถานที่ต้ัง  18/18 ถนนบางนา-ตราด  กม.18  ต.บางโฉลง  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540 

หมายเลขโทรศัพท 02-3126300-79  ตอ  1464 , 1472 

หมายเลขโทรสาร 02-3126380 

URL =                      http://www.lib.hcu.ac.th.  

ชื่อหนวยงานบริการ ศูนยบรรณสารสนเทศ 
เวลาใหบรกิาร 
 ภาคปกต ิ เปดบริการเวลา 07.30 น. – 20.00 น. 

 ภาคฤดูรอน เปดบริการเวลา 08.00 น. – 18.00 น. 

 ปดภาคเรียน เปดบริการเวลา 08.00 น. – 17.00 น. 
ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด 

1. ผูมีสิทธิใชบริการยืมระหวางหองสมุด 
1.1 สมาชิกของศนูยบรรณสารสนเทศ อาจารย เจาหนาที่ของมหาวทิยาลัย ทีซ่ึ่งไดรับการ

รับรองจากบรรณารักษผูรับผิดชอบงานบริการยืมระหวางหองสมุด 

1.2 หองสมุด หรือ สถาบนัที่ไดมีการตกลงรวมกัน 

1.3 บุคลากร หรือ หนวยงานที่ศูนยบรรณสารสนเทศ พิจารณาเหน็สมควรใหยืมระหวาง

หนวยงานได 
2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ใหยืม 

2.1 หนงัสือทัว่ไปยืมไดไมเกิน 3 เลม นาน 5 วัน 

2.2 วิทยานิพนธยมืไดไมเกิน 3 เลม นาน 5 วัน 
3. แนวปฏบัิติการยืมระหวางหองสมุด 

3.1 ผูขอใชบริการตองแสดงความจํานงในการขอใชบริการ โดยการกรอกแบบฟอรม การ 

ยืมระหวางหองสมุดกับบรรณารักษทีม่ีหนาที่รับผิดชอบในการยมืระหวางหองสมุด 

3.2 บรรณารักษจะออกหนังสือรับรอง พรอมแบบฟอรมการยืมระหวางหองสมุดที่มีรายเซ็น 

ของบรรณารักษที่รับผิดชอบในการยมืระหวางหองสมุด เพื่อใหผูขอใชบริการนําไปแสดงกับเจาหนาที่ของ

หองสมุดที่ผูขอใชบริการแสดงความจาํนงตอไป   

3.3 ผูขอใชบริการตองแสดงบัตรสมาชิก หรือบัตรประจําตัวบคุลากร กับบรรณารักษที ่

รับผิดชอบในการยืมระหวางหองสมุดทกุครั้ง 
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3.4 กรณีขอใชบริการถายสําเนา จากวารสารผูใชบริการตองแจงรายละเอยีดทาง 

บรรณานุกรมของวารสารนัน้ๆ พรอมทั้งกรอกแบบฟอรมการขอใชบริการเชนเดียวกบัหนงัสือ และ

วิทยานิพนธ 

หมายเหต ุ กรณีมีคาใชจายอันเกิดจากการยืมระหวางหองสมุด เชน ถายสาํเนา คาจัดสง ผูขอใช 

บริการจะตองรับผิดชอบคาใชจายตามจริงทั้งหมด 
4. เวลาใหบรกิารยืมระหวางหองสมุด 

4.1 วันจนัทร – วันศุกร  เวลา  08.00 น. – 16.00 น. 
5. บทลงโทษ 

5.1 กรณีทําหนงัสอื / วิทยานิพนธหาย ดําเนนิการตามขั้นตอนของการแจงหนังสือหายตาม 

ระเบียบของหองสมุด 

 
ขอบเขตของงานบรกิารและผูรับผิดชอบ 

บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท E-mail address 

บริการยืม – คืน หนังสือ น.ส.ปยนุช ประใจครบุรี 02-3126300  ตอ1472 muchlib2401@hotmail.com 

บริการยืม – คืน วารสาร นายภควัต ศรีสําราญ 02-3126300 ตอ1464 thongchat18@hotmail.com 

บริการยืม – คืน โสตทัศนวัสดุ นายสนามพล พรมกอง 02-3126300 ตอ1476 sanampols-det4@hotmail.com) 

 
ขอบเขตของงานบริการและผูรับผิดชอบ 

บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท E-mail address 

บริการหนังสือสํารอง น.ส.ปยนุช ประใจครบุรี 02-3126300 

ตอ1472 

muchlib2401@hotmail.com 

บริการยืมระหวางหองสมุด 

(ลายเซ็นผูยืมระหวาง

หองสมุด) 

1.น.ส.ปยนุช ประใจครบุรี 

 

2.นายภควัต ศรีสําราญ 

3.น.ส.สิรินันท ธรรมวิชัย 

02-3126300 

ตอ1472 

ตอ1464 

ตอ1432 

uchlib2401@hotmail.com 

 

thongchat18@hotmail.com 

samgo0132@yahoo.com 

บริการตอบคําถามและชวย

คนควา 

น.ส.ปยนุช ประใจครบุรี 02-3126300 

ตอ1472 

muchlib2401@hotmail.com 

บริการสืบคนสารสนเทศจาก

ฐานขอมูลสําเร็จรูป  

CD-ROM 

- - - 

บริการสืบคนสารสนเทศจาก

ฐานขอมูลออนไลน 

1.น.ส.ปยนุช ประใจครบุรี 

2.นายภควัต ศรีสําราญ 

3.น.ส.สิรินันท ธรรมวิชัย 

02-3126300 

ตอ1472 

ตอ1464 

ตอ1432 
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ชนิดวัสดุและเงื่อนไขการใหบริการยืมระหวางหองสมุด 
ชนิดวัสดุ จํานวน 

ที่ใหยืม 
ระยะเวลา คาปรับ / วัน หมายเหต ุ

หนังสือ 5 เลม 3 วัน 5 บาท/เลม/วัน  

วารสารฉบับปจจุบัน - - - ถายสําเนา 

วารสารฉบับปลีก - - - ถายสําเนา 

วารสารฉบับเย็บเลม - - - ถายสําเนา 

กฤตภาค - - - ถายสําเนา 

จุลสาร - - - ถายสําเนา 

ส่ิงพิมพรัฐบาล - - - ถายสําเนา 

โสตทัศนวัสดุ - - -  

วิทยานิพนธ 5 เลม 3 วัน 5 บาท/เลม/วัน  

ฐานขอมูล CD-ROM - - -    

ฐานขอมูลออนไลน - - -  

คูมือ / หลักสูตร มหาวิทยาลัย - - - ถายสําเนา 

 
อัตราคาบริการ 

รูปแบบ คาบริการ หมายเหต ุ
ถายเอกสาร แผนละ 50 สตางค ราคามีการเปลี่ยนแปลงตาม

สถานการปจจุบัน 

สําเนางานจากฐานขอมูลหรือ
อินเทอรเน็ต 
   - พิมพลงบนกระดาษดวย  

      เครื่องพิมพ Laser 

   - บันทึกลงบนแผนดิสเก็ต 

แผนละ 1 บาท 

คาแผนดิสเก็ต -     บาท 

คาบริการ        -     บาท 

 

ตองใชแผนของสํานักหอสมุด

เทานั้น 

บริการสงเอกสารใหทางไปรษณีย คาบริการสงเอกสารใหทาง

ไปรษณียคิดตามอัตราของ

การสื่อสารแหงประเทศไทย 

พรอมคาดําเนินการ     บาท 

คิดคาใชจายตามจริงของจัดสง

แตละครั้ง พรอม 

คาดําเนินการ 

 
 

 

 

 

 



 58 

ระเบียบอัตราคาบริการระหวางหองสมุด 
สํานกัหอสมดุ   มหาวิทยาลัยเกริก 

 

 
18. ชื่อหนวยงาน/สถาบนั มหาวทิยาลัยเกริก   
สถานที่ต้ัง    43/1111  ถนนรามอนิทรา กม.1 แขวงอนสุาวรียฯ  เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

หมายเลขโทรศัพท 02-9705820 ,02-5523500-9 # 107,104,111 

หมายเลขโทรสาร  02- 5523513 

URL = http://www.krirk.ac.th, http:// lib.krirk.ac.th 

ชื่อหนวยงานบริการ งานพฒันาและบรกิารทรัพยากรสารสนเทศ 
เวลาใหบรกิาร 
         ภาคปกติ   วันจันทร – วนัศุกร  เวลา 09.00 -19.00 น. 

               (วันหยุดนกัขัตฤกษ) 

         ภาคพิเศษ วันเสาร –  วนัอาทิตย  เวลา 09.00 – 17.00 น. 

                วนัเสารเวลา 09.00 – 18.00 น.(หยุดวันอาทติยและวันหยดุนักขัตฤกษ) 

          ปดทําการ   (ปดภาคเรียน และวนัหยุดนักขัตฤกษ) 
ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด 
                 สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลัยเกริก 
1. ผูมีสิทธิใชบริการยืมระหวางหองสมดุ 

1.1 ผูบริหาร อาจารยประจาํ อาจารยพิเศษ เจาหนาที่ประจํามหาวทิยาลัยเกริก 

1.2 นักศกึษามหาวิทยาลยัเกริกที่ลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาปจจุบัน 

1.3 หองสมุดสถาบนัการศกึษาของเอกชนและรัฐ 

1.4 นักศกึษาของสถาบนัการศึกษาของเอกชนและรัฐที่ไดรับอนญุาตจากหนวยงานนัน้ๆ 
2. ทรัพยากรสารสนเทศทีใ่หยืม 

2.1 หนังสือทัว่ไปภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

2.2 วทิยานพินธ ภาคนพินธ สารนิพนธ และงานวจิัย 

2.3  วารสารฉบับลวงเวลา 

อาจารยยมืไดจํานวน 15  เลม เวลา 1 เดือน นักศึกษาปรญิญาเอก 15 เลมเวลา 1 เดอืน 

นักศึกษาปริญญาโทยืมได 15 เลม เวลา 15 วัน นกัศึกษาปริญญาตรียืมได 7 เลม เวลา 7 วัน 

หากเกนิกําหนด ตองเสียคาปรับวันละ 25 บาท/เลม/วนั 
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3. แนวปฏิบัติการยืมระหวางหองสมุด 
3.1 ผูขอใชบริการตองทราบรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการจากหองสมุดหรือ 

สถาบนัอื่นที่จะขอยืม ซึง่ไดมีการติดตอกบับรรณารักษหองสมุดนั้นเพื่อขอยืมระหวางหองสมุดแลว 

3.2 กรอกแบบฟอรมขอรับบริการยืมระหวางหองสมุดไดที่ฝายบริการสํานักหอสมุดชั้น 1 

พรอมมอบบัตรประจําตัวนกัศึกษา,บัตรขาราชการ หรือบัตรประจําตัวประชาชนใหบรรณารักษเพื่อเปน

หลักฐาน (กรณีหนงัสือวิจยั,textbook และหนังสืออางองิที่มีราคาแพงใหวางเงินมัดจํา 2 เทาของราคา

หนงัสือ) 

3.3 ฝายบริการจะออกแบบฟอรมขอรับการยืมระหวางหองสมุดพรอมสําเนา 1 ชุด ประทับตรา 

หองสมุด และบรรณารักษลงลายมือชื่อกํากับ และกาํหนดระยะเวลาการใหบริการยมืระหวางหองสมุดดวย 

3.4 ผูขอรับบริการนาํแบบฟอรมขอรับบริการยืมระหวางหองสมุดที่บรรณารักษออกให ไปติดตอ 

ขอยืมทรัพยากรสารสนเทศที่หองสมุดที่ใหยืมดวยตนเองและตองยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของหองสมุด

นั้นอยางเครงครัด 

3.5 เมื่อสงคนืทรัพยากรสารสนเทศใหแกหองสมุดที่ใหยมืเรียบรอยแลว นําสาํเนาแบบฟอรม 

ขอรับบริการยืมระหวางหองสมุดที่มีลายเซ็นรับคืนของบรรณารักษหองสมุดที่ใหยมืมาใหบรรณารักษฝาย

บริการประทับตราพรอมคืนบัตรประจําตัวให 

3.6 .ในกรณีผูใชบริการเปนบุคลากรของสถาบนัหรือหนวยงานอื่น (ตามขอ1.3,1.4) จะตองม ี

หนงัสือจากหวัหนาของหนวยงานนัน้เปนหลักฐานการขอยืมและมอบบัตรประจําตัวแกบรรณารักษ สวน

นักศึกษาจะตองมีหนังสือรับรองจากคณบดี หรือหวัหนาภาควิชามาแสดงพรอมบัตรประจําตัวนกัศึกษา 

3.7 ในกรณีที่ยงัใชทรัพยากรสารสนเทศยังไมเสร็จตามกําหนดสง อนุญาตใหยืมตอไดอีก 1 คร้ัง  

เปนเวลา 7 วนั โดยผูยืมตองตองมาติดตอดวยตนเองและลงลายมือชื่อเปนหลกัฐานในแบบฟอรมการยืม

ระหวางหองสมุด 
4.เวลาใหบรกิารยมืระหวางหองสมุด 
    วันจันทร – วันศุกร ต้ังแตเวลา 09.00 – 19.00 น.  

    วนัเสาร – วนัอาทิตย ต้ังแตเวลา 09.00 – 17.00 น.  
5.บทลงโทษ 
    ผูยืมจะตองยึดถือแนวปฏบัิติโดยเครงครัด มิฉะนัน้จะถูกตัดสิทธกิารยืมคร้ังตอไปและจะตองดูแล

รักษาสภาพทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมนัน้ใหดีที่สุด ถาชาํรุดสูญหายผูใชบริการตองรับผิดชอบชดใช

คาเสียหายทั้งหมด 
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ขอบเขตของงานบรกิารและผูรับผิดชอบ 
 

บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท e-mail address 
บริการยืม-คืน 
-หนังสือ 

นายทวีศักดิ์ เพ็ชรทรัพย  

นางสมร  อุนวิเศษ 

9705820 # 107,111 

9705820 # 107,111 

taweesakphetsup@hotmail.ac.th 

Samorn36@yahoo.com 

-วารสาร นางสาวฉลอง กุสุมาลย 9705820 # 104 

 

chlong@krirk.ac.th 

-โสตทัศนวัสดุ นายทวีศักดิ์ เพ็ชรทรัพย  

นางสมร  อุนวิเศษ 

9705820 # 107,111 

9705820 # 107,111 

taweesakphetsup@hotmail.ac.th 

samorn36@yahoo.com 

บริการหนังสือสํารอง นายทวีศักดิ์ เพ็ชรทรัพย  

นางสมร  อุนวิเศษ 

9705820 # 107,111 

9705820 # 107,111 

taweesakphetsup@hotmail.ac.th 

samorn36@yahoo.com 

บริการยืมระหวาง
หองสมุด 
( ลายเซ็น ) 

ผูใหยืมระหวางหองสมุด 

นายทวีศักดิ์ เพ็ชรทรัพย  

นางสมร  อุนวิเศษ 

 

 

           

 

9705820 # 107,111 

9705820 # 107,111 

 

 

taweesakphetsup@hotmail.ac.th 

samorn36@yahoo.com 

 

 

 

 

 

บริการ ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท e-mail address 
บริการตอบคําถามและ
ชวยการคนควา 

นายทวีศักดิ์ เพ็ชรทรัพย  

นางสมร  อุนวิเศษ 

9705820 # 107,111 

9705820 # 107,111 

taweesakphetsup@hotmail.ac.th 

samorn36@yahoo.com 

บริการสืบคนสารสนเทศ
จากฐานขอมูลสําเร็จรูป 
CD-ROM 

นายทวีศักดิ์ เพ็ชรทรัพย  

นางสมร  อุนวิเศษ 

9705820 # 107,111 

9705820 # 107,111 

taweesakphetsup@hotmail.ac.th 

samorn36@yahoo.com 

บริการสืบคนสารสนเทศ
จากฐานขอมูลออนไลน 

นายทวีศักดิ์ เพ็ชรทรัพย  

นางสมร  อุนวิเศษ 

 

9705820 # 107,111 

9705820 # 107,111 

taweesakphetsup@hotmail.ac.th 

samorn36@yahoo.com 
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ชนิดวัสดุและเงื่อนไขการใหบริการยืมระหวางหองสมุด 
 

ชนิดวัสดุ จํานวนที่ใหยมื ระยะเวลา คาปรับ/วัน หมายเหต ุ
หนังสือ 5 7 25  

วารสารฉบับปจจุบัน - - - ถายสําเนา 

วารสารฉบับปลีก - - - ถายสําเนา 

วารสารฉบับเย็บเลม - - - ถายสําเนา 

กฤตภาค -  - ถายสําเนา 

จุลสาร - - - ถายสําเนา 

ส่ิงพิมพรัฐบาล - - - ถายสําเนา 

โสตทัศนวัสดุ 2 2 25 บางรายชื่อไมใหยืม 

วิทยานิพนธ 5 7 25 * 

ฐานขอมูล CD-ROM - - - ไมใหยืม 

ฐานขอมูลออนไลน - - - ไมใหยืม 

คูมือ/หลักสูตร
มหาวิทยาลัย 

5 7 25 * 

* ใชภายในสาํนักหอสมุดและถายเอกสารเทานั้น 

 
 อัตราคาบรกิาร 
 

รูปแบบ คาบริการ หมายเหต ุ
ถายเอกสาร แผนละ       .50                 บาท  

สําเนางานจากฐานขอมลู 
  หรืออินเทอรเน็ต 
  - พิมพลงบนกระดาษดวย   

     เครื่องพิมพ Laser 

 

 

แผนละ               5            บาท 

 

  - บันทกึลงบนแผนดิสเก็ต 

 

คาแผนดิสเก็ต     20          บาท  

คาบริการ            50          บาท 

ตองใชแผนของ

สํานักหอสมุดเทานัน้ 

บริการสงเอกสารใหทาง 
   ไปรษณยี 

คาบริการสงเอกสารใหทางไปรษณีย

คิดตามอัตราของ

การสื่อสารแหงประเทศไทย  

พรอมคาดําเนนิการ  50      บาท 
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อัตราคาบริการ 
การขอสําเนาเอกสารระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ผูขอตองรับผิดชอบคาใชจายดังนี ้

1. คาบริการสําเนาเอกสารหนาละ 1 บาท 

2. คาสงตอทรัพยากรที่ขอ 1 รายการ ในอัตรา ดังนี ้

 การสงทางพัสดุไปรษณีย  

จํานวนเอกสาร        1.50       หนา    คิดคาสง                 15       บาท 

จํานวนเอกสาร        51 – 100 หนา   คิดคาสง                  30       บาท 

จํานวนเอกสาร        101 หนาขึ้นไป   คิดคาสง                  50      บาท 

 การสงทางพัสดุไปรษณียดวนพิเศษ 

จํานวนเอกสาร        1.50       หนา    คิดคาสง                  55      บาท 

จํานวนเอกสาร        51 – 100 หนา   คิดคาสง                  70      บาท 

จํานวนเอกสาร        101 หนาขึ้นไป   คิดคาสง                  85      บาท 

 การสงทางพัสดุไปรษณียอิเล็กทรอนกิสดวยวธิี Scan เอกสาร 

เอกสารขอความ                              หนาละ                    10       บาท 

เอกสารมีภาพประกอบขาว – ดํา       หนาละ                    20       บาท 

เอกสารมีภาพประกอบสี                   หนาละ                   30       บาท  
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ระเบียบอัตราคาบริการระหวางหองสมุด 
สํานกัหอสมดุ   สถาบันไทย-ญี่ปุน 

 
19. ชื่อหนวยงาน/สถาบนั สถาบันไทย-ญี่ปุน 
สถานที่ต้ัง     
หมายเลขโทรศัพท  
หมายเลขโทรสาร   
URL =  
ชื่อหนวยงานบริการ  
เวลาใหบรกิาร 
         ภาคปกติ    

                
         ภาคพิเศษ  

                 
          ปดทําการ    
ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด 
                 สํานกัหอสมดุ สถาบันไทย-ญี่ปุน 
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ระเบียบอัตราคาบริการระหวางหองสมุด 
สํานกัหอสมดุ   วิทยาลัยทองสุข 

 
20. ชื่อหนวยงาน/สถาบนั วิทยาลัยทองสุข 
สถานที่ต้ัง     
หมายเลขโทรศัพท  
หมายเลขโทรสาร   
URL =  
ชื่อหนวยงานบริการ  
เวลาใหบรกิาร 
         ภาคปกติ    

                
         ภาคพิเศษ  

                 
          ปดทําการ    
ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด 
                 สํานกัหอสมดุ วิทยาลยัทองสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 


