
การท าบัตรสมาชกิ 

การสมัครเป็นสมาชิกส านักหอสมุด 
ประเภทสมาชิก : นักศกึษา ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ ลูกจ้างประจ า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประเภทสมาชิก หลักฐานการสมคัร ค่าธรรมเนียม สิทธใินการรับบรกิาร 

สามัญ บัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม  

บัตรประจ าตัวข้าราชการมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

บัตรประจ าตัวพนักงานประจ ามหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

บัตรประจ าตัวลูกจ้างประจ า 

 

- 

 

ใชบ้ริการได้ทุกประเภทตามประกาศส านักหอสมุด 

ประเภทสมาชิก : นักศกึษาโครงการแลกเปลี่ยน นักศกึษาโครงการพเิศษ พนักงานส่วนงาน อาจารย์พิเศษ พนักงานโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประเภทสมาชิก หลักฐานการสมคัร ค่าธรรมเนียม สิทธใินการรับบรกิาร 

สามัญ บัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหนงัสือรับรอง

การสมัครสมาชกิห้องสมุด 

บัตรประจ าตัวพนักงานส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และหนงัสือรับรองการสมคัรสมาชกิห้องสมดุ 

  

1.ค่าธรรมเนียมบัตร 200 บาท/ปี* 

2.ค่าประกันความเสียหาย 1,000 บาท/ปี 

(ได้รับคืนภายใน 45 วัน เมื่อพน้จากการเป็นสมาชิก) 

*ได้รับการยกเว้น หากบุคลากรมีบัตรประจ าตัวประเภทบัตร 

RFID ที่มหาวิทยาลัยออกให ้

**ไดรั้บการยกเว้นการช าระหากผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีเปน็ผู้

รับรองการสมัครสมาชกิ 

 

 

ใชบ้ริการได้ทุกประเภทตามประกาศส านักหอสมุด 

ประเภทสมาชิก : ข้าราชการบ านาญ พนักงานบ านาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประเภทสมาชิก หลักฐานการสมคัร ค่าธรรมเนียม สิทธใินการรับบรกิาร 

สามัญ บัตรประจ าตัวข้าราชการมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดรั้บการยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตร คา่บ ารุง และค่าประกันความ

เสียหาย 

 

 เข้าใช้ห้องสมุดด้วยบัตรสมาชกิ 

 ยืมหนังสือ โสตทัศนวสัดุ จ านวน 5 รายการ/7วัน ได้

ทุกห้องสมุด 



 

ประเภทสมาชิก : บุคคลทั่วไป 

ประเภทสมาชิก หลักฐานการสมคัร ค่าธรรมเนียม สิทธใินการรับบรกิาร 

สมทบประเภท ก 
คือ บุคคลทั่วไปที่ตอ้งการเข้า

ใชห้้องสมุดและบริการพเิศษ 

ซึ่งไดแ้ก่ บริการ ยืม-คนื 

ทรัพยากรสารสนเทศและ

บรกิารฐานข้อมูล

อเิล็กทรอนิกส ์

ส าเนาบัตรประชาชน หรือ 

 บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ บัตรประจ าตัว

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

1.ค่าธรรมเนียมบัตร              200 บาท / ปี 

2.ค่าบ ารุงห้องสมุด             1,000 บาท / ปี 

3. ค่าประกันความเสียหาย    2,000 บาท / ปี 

(คืนภายใน 45 วัน เมื่อพน้จากการเปน็สมาชิก) 

  

 เข้าใช้ห้องสมุดด้วยบัตรสมาชกิ 

 ยืมหนังสือ โสตทัศนวสัดุ จ านวน 5 รายการ/ 7วัน  

(ยืมได้ทุกห้องสมุดยกเว้น ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ วจิิตรศิลป์ 

วิศวกรรมศาสตร ์เศรษฐศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ และสงัคมศาสตร)์ 

 ใชฐ้านข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ หรือใชอ้นิเทอร์เน็ตจากเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ที่ห้องสมุดกลางจดัให้โดยไม่จ ากัดจ านวนชั่วโมง 

สมทบประเภท ข  
คือ บุคคลทั่วไปที่ตอ้งการเข้า

ใชห้้องสมุดและบริการ

ฐานข้อมูลอเิล็กทรอนิกส ์

ส าเนาบัตรประชาชน หรือ 

บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ บัตรประจ าตัว

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมบัตรและค่าเข้าใช้บรกิาร 500 บาท / ปี 

 เข้าใช้ห้องสมุดด้วยบัตรสมาชกิ 

 ใชฐ้านข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ หรือใชอ้นิเทอร์เน็ตจากเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ที่ห้องสมุดกลางจดัให้โดยไม่จ ากัดจ านวนชั่วโมง 

 

สมทบประเภท ค  
คือ บุคคลทั่วไปที่ตอ้งการเข้า

ใชห้้องสมุดเท่านั้น 

ส าเนาบัตรประชาชน หรือ 

บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ บัตรประจ าตัว

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 

 

ค่าธรรมเนียมบัตรและค่าเข้าใช้บรกิาร 200 บาท / ปี 
 เข้าใช้ห้องสมุดด้วยบัตรสมาชกิ 

 

สมทบประเภท ง  
คือ นักศึกษาเก่า

มหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ี่

ต้องการเข้าใช้ห้องสมดุและ

บรกิารพิเศษ ซึ่งไดแ้ก่ บรกิาร

ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

และบริการฐานข้อมูล

อเิล็กทรอนิกส ์

ส าเนาบัตรประชาชน และ  

บัตรสมาชิกสมาคมศษิยเ์ก่า มช. 

1.ค่าธรรมเนียมบัตร              200 บาท / ปี 

2.ค่าบ ารุงห้องสมุด                500 บาท / ปี 

3. ค่าประกันความเสียหาย    2,000 บาท / ปี 

(คืนภายใน 45 วัน เมื่อพ้นจากการเปน็สมาชิก 

 เข้าให้ห้องสมุดด้วยบัตรสมาชิก 

 ยืมหนังสือ โสตทัศนวสัดุ จ านวน 5 รายการ/7วัน ไดทุ้กห้องสมุด 

 ใชฐ้านข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ หรือใชอ้นิเทอร์เน็ตจากเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ที่ห้องสมุดกลางจดัให้โดยไม่จ ากัดจ านวนชั่วโมง 

 



ประเภทสมาชิก : PULINET 

 

การต่ออายุบัตรสมาชกิ 

นักศกึษาให้แสดงใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนในภาคการศกึษานั้นๆ 

อาจารย์พิเศษ และ พนักงานส่วนงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการสมัครสมาชิกหอ้งสมุดจากหนว่ยงานท่ีสังกัด 

 

บัตรสมาชกิหายหรอืช ารุด 

ให้ติดต่อส านักหอสมุดเพื่ออายตับัตรสมาชิกท่ีหายทันที 

อัตราค่าท าบัตรสมาชิกแทนบัตรท่ีสูญหายหรือช ารุด 200 บาท 

 

ค าชี้แจง 

 

 

 

 

ติดต่อท าบัตรสมาชกิไดท้ี่ บรกิารยืมคืน ห้องสมุดกลาง ชัน้ 1 ส านกัหอสมดุ หรือ สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิ โทรศัพท์ 053-994513 อีเมล์ libref@lib.cmu.ac.th 

ประเภทสมาชิก หลักฐานการสมคัร ค่าธรรมเนียม สิทธใินการรับบรกิาร 

PULINET ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาระดับบณัฑิตศกึษา หรือ 

บัตรประจ าตัวอาจารย์ นักวิจัย ข้าราชการที่สถานศกึษาใน

สังกัดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมภิาคออกให้ 

ค่างบ ารุงห้องสมุด 50 บาท / ป ี

 

 ยืมหนังสือทีห่้องสมุดกลางของมหาวทิยาลัยใน

สังกัดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมภิาค จ านวน 3 

รายการ / 7 วัน 

- ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า ให้กรอกเฉพาะแบบฟอร์มการ ขอท าบัตรสมารชิกห้องสมุดเทา่นั้น 

- อาจารย์พเิศษ พนักงานส่วนงาน ( หมายถึงลูกจา้งชั่วคราว พนักงาน มหาวิทยาลัยเงินรายได ้ลูกจากโครงการ 

 ให้กรอกแบบฟอร์มการขอท าบัตรสมาชิกห้องสมุด และ บนัทึกรับรองการสมัครสมาชิกห้องสมุด 

- นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ให้กรอกแบบฟอร์มการขอท าบัตรสมาชกิห้องสมดุ และ บันทึกรับรองการสมัครสมาชิกห้องสมุด 

 


