
ขอบเขต
ใหบริการติดตอขอยืม/ทํ าสํ าเน

ไมมีอยูในหองสมุดของตนจากหองสมุดม
หองสมุดอื่นๆ ที่มีความรวมมือระหว
วิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูใชบริการ

ผูมีสิทธิใชบริการไดแก สมาช
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือ Chulaline
อาจารย ขาราชการ และบุคลากรของจุฬา

การตรวจสอบแหลงทรัพยากรสารสนเ

เมื่อตรวจสอบแลววาไมมีทรัพย
ในหองสมุดของตน สามารถตรวจสอบวา
แหลงอางอิงเหลานี้

OPAC
CU Reference Databases เชน

Union Lists of Period
WorldCat (OCLC)

Union Lists of Serials in Thai

ขอมูลท่ีผูรับบริการตองใหแกหองสมุด

• รายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารส
• ชื่อหองสมุดเจาของทรัพยากรสารสน
• เว็บไซตของหองสมุดหรือ e- mail ad

ทรัพยากรสารสนเทศ (สํ าหรับการขอ
• ขอมูลของผูรับบริการ
บริการยืมระหวางหองสมุด
าทรัพยากรสารสนเทศที่
หาวิทยาลัยของรัฐ และ
างหองสมุดกับสถาบัน     

ิกของเครือขายหองสมุด
t ซึ่งประกอบดวย  นิสิต 
ลงกรณมหาวิทยาลัย

ทศที่ตองการ

ากรสารสนเทศที่ตองการ
ที่หองสมุดอื่นหรือไมจาก

icals (OCLC)

land

เมื่อขอใชบริการ

นเทศที่ตองการ
เทศ
dress หองสมุดเจาของ
เอกสารตางประเทศ)

วิธีติดตอขอใชบริการ

ผูรับบริการติดตอขอใชตัว
เคานเตอรบริการยืมระหวางหองสม
โดยมีวิธีการ ดังนี้
- ติดตอขอรับบริการยืมตัวเลมจ

ขอมูลการขอใชบริการลงในแ
หองสมุด

- ผูรับบริการสามารถยืมทรัพยา
3 รายการ

- ผูรับบริการตองปฏิบัติตามนโย

บริการยืมตัว

ใหบริการยืมตัวเลมจริงเฉ
และปริมณฑล โดยผูใชบริการนํ า
หองสมุดไปติดตอ ขอใชบริการดวย
- กรอกรายละเอียดการขอใชบ

ระหวางหองสมุด
- ใหบัตรประจํ าตัวแกหองสมุดเพ
- ผู รับบริการนํ าแบบกรอกรา

ติดตอใชบริการหลังจากคืนท
แลว สงแบบกรอกรายการดัง
บัตรประจํ าตัว

ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมได

ผูใชบริการสามารถยืม/ท
ได ตามนโยบายและระเบียบท
สารสนเทศอนุญาตเทานั้น ไดแก ห
รายงานการประชุม  รายงานการวิจ

ระยะเวลาในการยืมทรัพยากรสา

ระยะเวลาการยืมเปนไ
เจาของทรัพยากรสารสนเทศ หา
ระยะเวลาที่กํ าหนดจะตองปฏิบัติต
นั้นๆ  เชน
เลมจริง /สํ าเนาเอกสาร ไดที่
ุด ชั้นที่ 1 สถาบันวิทยบริการ

ริง/สํ าเนาเอกสาร โดยบันทึก
บบกรอกรายการยืมระหวาง 

กรสารสนเทศไดครั้งละไมเกิน

บายและระเบียบของหองสมุด

เลมจริง

พาะหองสมุดในเขตกรุงเทพฯ
แบบกรอกรายการยืมระหวาง
ตนเอง ดังนี้
ริการในแบบกรอกรายการยืม

ื่อเก็บเปนหลักฐาน
ยการยืมระหวางหองสมุดไป    
รัพยากรสารสนเทศเรียบรอย
กลาวแกหอสมุดกลางพรอมรับ

ํ าสํ าเนาทรัพยากรสารสนเทศ   
ี่ห องสมุดเจ าของทรัพยากร         
นังสือทั่วไป  บทความวารสาร   
ัย  วิทยานิพนธ  ฯลฯ

รสนเทศ

ปตามระเบียบของหองสมุด     
กผูรับบริการนํ าสงชาเกินกวา
ามระเบียบการยืมของหองสมุด



  ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศ  
หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ

ประเภททรัพยากร
สารสนเทศ

จํ านวน ระยะเวลา คาปรับ

หนังสือทั่วไป 3 เลม 2 สัปดาห 3  บาท/วัน

หนังสือจอง
(เฉพาะฉบับที่ 2 ข้ึนไป)

2 เลม 1 สัปดาห 30  บาท/วัน

วิทยานิพนธ
(เฉพาะฉบับที่ 2 ข้ึนไป)

1 เลม 3 วัน 30  บาท/วัน

บริการสํ าเนาเอกสาร

หอสมุดกลาง ใหบริการสํ าเนาเอกสารทั้งในและ       
ตางประเทศโดยมีขั้นตอนการขอใชบริการดังนี้
- กรอกรายละเอียดการขอใชบริการในแบบกรอกรายการยืม

ระหวางหองสมุด
- จายคามัดจํ าในการขอใชบริการ
- รับเอกสาร และชํ าระคาบริการตามใบแจงราคา

วิธีรับเอกสาร

ผูรับบริการสามารถเลือกวิธีรับเอกสารไดดังนี้
• รับเอกสารดวยตนเอง
• ไปรษณีย
• โทรสาร
• ไฟลขอมูลทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
• ไฟลขอมูลดวยโปรแกรมนํ าสงเอกสาร เชน Ariel

ระยะเวลาการไดรับสํ าเนาเอกสาร

สํ าเนาเอกสารในประเทศระยะเวลา       ประมาณ 1-2  สัปดาห
สํ าเนาเอกสารตางประเทศระยะเวลา     ประมาณ 4-6  สัปดาห

คาใชจายในการขอใชบริการ

 สํ าเนาเอกสารในประเทศ
ผูใชบริการชํ าระตามอัตราคาบริการระหวางหองสมุดของ

ทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามอัตราหองสมุดผูใหบริการ

อัตราคาบริการยืมระหวางหองสมุด

คาถายสํ าเนาเอกสารหนาละ  2  บาท
คาถายสํ าเนาวัสดุยอสวนหนาละ 5  บาท
(ระเบียบสถาบันวิทยบริการ)

คาสงเอกสาร
 ทางไปรษณีย

 ไปรษณียธรรมดา
เอกสารจํ านวนไมเกิน 1-50 หนา 15  บาท
เอกสารจํ านวนไมเกิน 1-100หนา 30  บาท
เอกสารจํ านวน 101 หนาขึ้นไป 50  บาท

ไปรษณียดวนพิเศษ
เอกสารจํ านวนไมเกิน 1-50 หนา 55  บาท
เอกสารจํ านวนไมเกิน 1-100หนา 70  บาท
เอกสารจํ านวน 101 หนาขึ้นไป 85  บาท

  ทางโทรสาร
ในเขตรหัสโทรศัพทเดียวกันเอกสาร 1-5 หนา  10  บาท
เกินกวา 5 หนาขึ้นไปหนาละ    3  บาท
ตางเขตรหัสโทรศัพท  คิดตามอัตราคาโทรศัพททางไกล

  ทางระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ดวยวิธีสแกนเอกสารหนาละ10  บาท

 สํ าเนาเอกสารตางประเทศ
คาบริการตามอัตราของหองสมุดแตละหองสมุด
คาธรรมเนียมในการซื้อและสงดราฟท

ท่ีอยู ฝายบริการจาย-รับและบริการระหวางหองสมุด
หอสมุดกลาง  สถาบันวิทยบริการ
ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ  10330

โทร.      0-2218-2927-8
โทรสาร  0-2215-3617, 0-2218-2917
e-mail.  ปรางทิพย  อิศรางกูรฯ  prangtip.i@car.chula.ac.th

นงนุช  กาญจนรุจี        nongnuch.k@car.chula.ac.th

สถาบันวิทยบ
(ฉบับพ

   ติดตอสอบถาม
จัดทํ าโดย   นงนุช กาญจนรุจี
ริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ิมพครั้งที่ 2)  พฤศจิกายน 2545
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