
 

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University Library 

แบบฟอร์มกำรขอท ำบัตรสมำชิกห้องสมุด Membership Application Form 

--------------- 

โปรดกรอกข้อความใหค้รบถ้วนและชัดเจนเพื่อประโยชนใ์นการท าบัตรสมาชิกของท่าน  Please complete the application 
form clearly for the benefit of your membership card. 

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) Name (Mr./Mrs./Miss)                                                                                  .                                         

ประสงค์สมคัรสมำชกิสมทบ. 

 ประเภท ก  (บุคคลท่ัวไปท่ีต้องการเข้าใช้หอ้งสมุดและบริการยืม-คืน และบริการฐานข้อมูล

อเิล็กทรอนิกส)์ 

Non-staff Type A: membership card eligible for entry, book loans and electronic database access 

 ประเภท ข  (บุคคลทั่วไปท่ีต้องการเข้าใช้หอ้งสมุดและบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) 

Non-staff Type B: membership card eligible for entry and electronic database access 

 ประเภท ค  (บุคคลทั่วไปท่ีต้องการเข้าใช้หอ้งสมุดเท่านัน้) 

Non-staff Type C: membership card eligible for entry only 

 ประเภท ง  (นักศึกษาเกา่มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ท่ีต้องการเข้าใช้หอ้งสมุดและบริการยืม-คืน และบริการ

ฐานขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส)์ 

Non-staff Type D (Alumni of Chiang Mai University): membership card eligible for entry, book loans 

and electronic database access 

                    รหัสนักศึกษา Student ID                                             ปีท่ีเข้าศึกษา                                   .                                                                        

ที่อยู่ปัจจุบันสำมำรถติดต่อได ้Present Address: 

หอพักDormitory                             ห้อง Room Number                                                                 . 

บ้านเลขท่ี Number            หมูท่ี่ Village No.                             ซอย Lane                           .                                

ถนน Road               ต าบล Sub-District (Tambon)                                                     .                                    

อ าเภอ District (Amphoe)           จังหวัด Province                                                                      .                                                            

รหัสไปรษณีย์ Postal Code              โทรศัพท์บ้าน Home Phone                                                        .                                                                                                      

โทรศัพท์มือถือ Mobile                           E-mail                                                                                  .                                                                                                                                                    

ที่อยู่ตำมภูมิล ำเนำ Permanent Address 

บ้านเลขท่ี Number            หมูท่ี่ Village No.                             ซอย Lane                           .                                

ถนน Road               ต าบล Sub-District (Tambon)                                                     .                                    

อ าเภอ District (Amphoe)           จังหวัด Province                                                                      .                                                            

รหัสไปรษณีย์ Postal Code              โทรศัพท์บ้าน Home Phone                                                        .                                                                                                      

โทรศัพท์มือถือ Mobile                           E-mail                                                                                  .                                                                                                                                                    

.                                                                                                                 

(มตีอ่ดา้นหลัง Turn to page 2) 
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พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ย่ืนหลักฐาน ดังนี้ 

Documents attached: 

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาบัตรข้าราชการ/ส าเนาบัตรพนักงานรัฐวสิาหกิจ/ส าเนาพาสปอร์ต 

      Copy of ID card/Government Officer ID card / Government Employee card/Passport 

  ส าเนาบัตรสมาชิกสมาคมนักศกึษาเก่ามหาวิทยาลัยเชยีงใหม/่ส าเนาปริญญาบัตร 

      Copy of CMU alumni card/Degree Certificate 

  ค่าท าบัตร Library Card                            บาท Baht   

      คา่บ ารุงห้องสมุด Library Fee (Annually)                            บาท/Baht   

      คา่ประกันของเสียหาย Guarantee Deposit                            บาท/Baht           

 ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับตามประกาศส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง ก าหนดประเภทรายรับ 

รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าปรับของส านักหอสมุด) 

ประกาศ ณ วันท่ี 7 มกราคม 2554 และทราบด้วยว่าข้าพเจ้าจะได้รับค่าประกันความเสียหายคืนเต็มจ านวนในกรณีท่ี

มิได้ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือสูญหายแก่ทรัพยากรสารนิเทศ เมื่อลาออกจากสมาชิก หรือภายใน 45 วัน หลังจาก

วันท่ีบัตรสมาชกิหมดอายุ  ซึ่งขา้พเจ้าต้องยื่นค าขอต่อส านักหอสมุด เพื่อขอคืนเงินค่าประกันความเสียหายดังกล่าว ภายใน

ระยะเวลาข้างตน้ หากพน้ก าหนดนี้ ถือวา่ข้าพเจ้าสละสิทธิ์ท่ีจะขอรับเงินค่าประกันความเสียหายคืนและส านักหอสมุดจะ

น าเงินค่าประกันความเสียหายดังกลา่ว น าส่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

I agree to abide by the Rules and Regulations of the Chiang Mai University Library, as declared on 7 

January 2011, and to be responsible for the administration and service fees, and fines.  My guarantee deposit is 

refundable within 45 days after the expiry date or upon my membership cancellation, with deductions for any item 

lost or damaged. If the refund is not claimed at the circulation desk within 45 days, the guarantee deposit will be 

forefeited and sent to the Finance Department of the University. 

 

         ลงช่ือ Signature of Applicant                                                   .                                                   

       (                                                  )  

    วันท่ี Date                 เดอืน Month                      พ.ศ. Year                . 

 

 

       

 

 

 
 


