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วิธีติดตอขอใชบริการ

ผูรับบริการติดตอขอใชตัวเลมจริง /สํ าเนาเอกสาร ไดที่
เคานเตอรบริการยืมระหวางหองสมุด ชั้นที่ 1 สถาบันวิทยบริการ
โดยมีวิธีการ ดังนี้
- ติดตอขอรับบริการยืมตัวเลมจริง/สํ าเนาเอกสาร โดยบันทึก

ขอมูลการขอใชบริการลงในแบบกรอกรายการยืมระหวาง 
หองสมุด

- ผูรับบริการสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศไดครั้งละไมเกิน
3 รายการ

- ผูรับบริการตองปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบของหองสมุด

บริการยืมตัวเลม

ใหบริการยืมตัวเลมเฉพาะหองสมุดในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล โดยผู รับบริการนํ าแบบกรอกรายการยืมระหวาง     
หองสมุดไปติดตอ ขอใชบริการดวยตนเอง ดังนี้
- กรอกรายละเอียดการขอใชบริการในแบบกรอกรายการยืม

ระหวางหองสมุด
- ใหบัตรประจํ าตัวแกหองสมุดเพ่ือเก็บเปนหลักฐาน
- ผู รับบริการนํ าแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุดไป    

ติดตอใชบริการหลังจากคืนทรัพยากรสารสนเทศเรียบรอย
แลว สงแบบกรอกรายการดังกลาวแกหอสมุดกลางพรอมรับ
บัตรประจํ าตัว

ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมได

ผูรับบริการสามารถยืม/ทํ าสํ าเนาทรัพยากรสารสนเทศ   
ได ตามนโยบายและระเบียบที่ห องสมุดเจ าของทรัพยากร         
สารสนเทศอนุญาตเทานั้น ไดแก หนังสือทั่วไป  บทความวารสาร   
รายงานการประชุม  รายงานการวิจัย  วิทยานิพนธ  ฯลฯ

ระยะเวลาในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

ระยะเวลาการยืมเปนไปตามระเบียบของหองสมุด     
เจาของทรัพยากรสารสนเทศ หากผูรับบริการนํ าสงชาเกินกวา
ระยะเวลาที่กํ าหนดจะตองปฏิบัติตามระเบียบการยืมของหองสมุด
นั้นๆ  เชน



 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 าเนาเอกสาร หนาละ  2  บาท
คาถายสํ าเนาวัสดุยอสวน หนาละ 5  บาท
(ระเบียบสถาบันวิทยบริการ)
คาสงเอกสาร

 ทางไปรษณีย
 ไปรษณียธรรมดา

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

ไปรษณียดวนพิเศษ
เอกสารจํ านวนไมเกิน 1-50 หนา 55  บาท
เอกสารจํ านวนไมเกิน 1-100 หนา 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

ติดตอสอบถาม

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
จัดทํ าโดย   นงนุช กาญจนรุจี
ริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ิมพครั้งที่ 3)  พฤศจิกายน 2546


	¢Íºà¢µ
	¼ÙéÃÑººÃÔ¡ÒÃ
	¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºáËÅè§·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÊÒÃÊ¹à·�
	¢éÍÁÙÅ·Õè¼ÙéÃÑººÃÔ¡ÒÃµéÍ§ãËéá¡�
	ÇÔ¸ÕµÔ´µèÍ¢ÍãªéºÃÔ¡ÒÃ
	ºÃÔ¡ÒÃÂ×ÁµÑÇàÅèÁ
	·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÊÒÃÊ¹à·È·ÕèÂ×Áä´é
	ÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃÂ×Á·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÊÒÃÊ¹à�
	ÃÐàºÕÂº¡ÒÃÂ×Á·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÊÒÃÊ¹à·È
	ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§ Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ·ÂºÃÔ¡ÒÃ
	
	
	
	
	ºÃÔ¡ÒÃÊÓà¹ÒàÍ¡ÊÒÃ






	ÇÔ¸ÕÃÑºàÍ¡ÊÒÃ
	ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃä´éÃÑºÊÓà¹ÒàÍ¡ÊÒÃ
	¤èÒãªé¨èÒÂã¹¡ÒÃ¢ÍãªéºÃÔ¡ÒÃ
	
	ÍÑµÃÒ¤èÒºÃÔ¡ÒÃÂ×ÁÃÐËÇèÒ§ËéÍ§ÊÁ�
	
	
	
	
	ä»ÃÉ³ÕÂì´èÇ¹¾ÔàÈÉ



	ÊÓà¹ÒàÍ¡ÊÒÃµèÒ§»ÃÐà·È




	µÔ´µèÍÊÍº¶ÒÁ

