
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เร่ือง อัตราคาธรรมเนียมสมาชิกหองสมุดเพื่อใชบริการ

ในโครงการจัดตั้งขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค
(PULINET) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ตามที่สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดเขารวมเปนสมาชิกโครงการ
จัดตั้งขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค  (PULINET) และไดจัดใหมีบริการ
ยืม-คืน ระหวางหองสมุดรวมกัน (Reciprocal borrowing)  ระหวางสมาชิกหองสมุดใน
โครงการฯ เพื่อใหบริการแก อาจารย นักวิจัย ขาราชการ และนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ใหสามารถไปยืมส่ิงพิมพจากหองสมุดสมาชิกใน
โครงการฯ ไดดวยตนเอง นั้น  จึงเห็นสมควรใหมีการกําหนดคาบริการไวตามความจํา
เปน

ดังนั้น เพื่อใหการเรียกหรือรับเงินผลประโยชนตามความในขอ 7.2 แหง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2531 เปนไป
ดวยความเรียบรอย   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2530 ประกอบกับขอ 4 ของประกาศสภามหาวิทยาลัย
เชียงใหม เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเรียก หรือรับเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม พ.ศ. 2520 จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมสมาชิกหองสมุด เพื่อใชบริการใน
โครงการจัดตั้งขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) ปละ 50 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2534
 

 
(ลงชื่อ)    เกษม  วัฒนชัย
           (นายเกษม  วัฒนชัย)
 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ประกาศสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เร่ือง การใชบริการยืม-คืน ระหวางหองสมุดรวมกัน

โครงการจัดตั้งขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET)
พ.ศ. 2535

เพื่อใหการใชบริการยืม-คืน ระหวางหองสมุดรวมกันในโครงการจัดตั้งขายงานหองสมุด
มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค(PULINET) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ในการใชทรัพยากรหองสมุดรวมกัน จึงเห็นสมควรใหมีประกาศการใชบริการยืม-คืนระหวางหอง
สมุดรวมกันของโครงการฯ เพื่อกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับผูใชบริการหองสมุด ดังนี้คือ

ขอ 1. ความหมาย
"การยืม-คืน ระหวางหองสมุดรวมกัน"  หมายถึง  การที่สมาชิกของหองสมุดหนึ่งไปยืมส่ิง

พิมพจากอีกหองสมุดหนึ่งในโครงการฯ ดวยตนเอง โดยใชบัตรสมาชิกโครงการจัดตั้งขายงานหอง
สมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค  (PULINET)

"ผูยืม" หมายถึง สมาชิกของหองสมุดในโครงการฯ ไดแก อาจารย นักวิจัย ขาราชการและ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สังกัดในสถาบันของหองสมุดสมาชิกโครงการฯ

 "ส่ิงพิมพ"  หมายถึง หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ เอกสาร จุลสาร วิทยานิพนธ รายงาน
การประชุม รายงานการวิจัย ฯลฯ ที่หองสมุดสมาชิกโครงการฯ ใหยืมตามระเบียบ ขอบังคับ หรือ
ประกาศของแตละหองสมุด

"โครงการ" หมายถึง โครงการจัดตั้งขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค  ประกอบ
ดวย  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม, สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน, สํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, สํานักวิทยบริการ ฝายหอสมุด จอหน เอฟ
เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี และฝายหอสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวี
สุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ, แผนกหองสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร, กองหองสมุด สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ, สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวร, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา และสํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

"บัตรสมาชิกโครงการ  PULINET"  หมายถึง  บัตรสมาชิกโครงการจัดตั้งขายงานหองสมุด
สวนภูมิภาค (PULINET) ที่หองสมุดในโครงการฯ จัดทําใหสมาชิกหองสมุดของตน เพื่อใชในการ
ยืม-คืน  ระหวางหองสมุดสมาชิกโครงการฯ รวมกัน
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ขอ 2. วัตถุประสงค
 

2.1 เพื่อใหผูยืมสามารถยืมส่ิงพิมพจากหองสมุดสมาชิกโครงการฯ ไดดวยตนเอง  เปน
การอํานวยความสะดวกแกผูใช และทําใหการใชส่ิงพิมพระหวางหองสมุดสมาชิกโครงการฯ เปนไป
ดวยความรวดเร็ว กวางขวาง และคุมคายิ่งขึ้น

2.2 เพื่อสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน อันจะเปนการประหยัดงบประมาณของหอง
สมุดในโครงการฯ

ขอ 3. ขอบเขตการยืม-คืน
 

3.1 ส่ิงที่ใหยืมไดแก ส่ิงพิมพของหองสมุดที่จําเปนในการศึกษา คนควาวิจัย  ทั้งนี้ใหเปน
ไปตามระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศของหองสมุดสมาชิกโครงการฯ แตละแหง

3.2 ผูยืมมีสิทธิ์ยืมส่ิงพิมพไดเฉพาะของหองสมุดกลาง สมาชิกโครงการฯ เทานั้น

ขอ 4. ผูมีสิทธิ์ใชบริการยืม-คืน
 

ไดแก อาจารย นักวิจัย ขาราชการและนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ที่สังกัดในสถาบัน
ของหองสมุดสมาชิกโครงการฯ

 
ขอ 5. การสมัครเปนสมาชิก

 
5.1 อัตราคาธรรมเนียมสมาชิก 50 บาท

 
5.2 หลักฐานการสมัคร

 
ผูยืมที่ประสงคจะทําบัตรสมาชิกเพื่อใชยืม-คืน   ระหวางหองสมุดรวมกันจะตอง

เปนสมาชิกหองสมุดกลางของสถาบันที่ตนสังกัด และนํารูปถายหนาตรงขนาด 1x1 1/2
นิ้ว จํานวน 2 ใบ  พรอมทั้งแสดงบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวนักศึกษา
5.3 ผูยืมสามารถสมัครเปนสมาชิกไดที่หองสมุดกลางของสถาบันที่ตนสังกัดโดยกรอก

แบบฟอรมการสมัครเปนสมาชิก และยินยอมใหหักเงินเดือนหรือลางหนี้สิน ตามระเบียบขอบังคับ
หรือประกาศของหองสมุดผูใหยืม หากไมปฏิบัติตามขอ 7.4

ขอ 6. ประเภทสิ่งพิมพและเวลาใหยืม-รับคืน
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6.1 ผูยืมมีสิทธิ์ยืมหนังสือจากหองสมุดกลางของสมาชิกโครงการฯ ทั้งหมดรวมกันครั้งละ
ไมเกิน 3 เลมตอ 1 สัปดาห
 

6.2 การยืมโดยทั่วไปใหตออายุการยืมได 1 ครั้ง หรือเปนไปตามระเบียบขอบังคับ  หรือ
ประกาศที่หองสมุดผูใหยืมกําหนด

6.3 การยืมทุกครั้งผูยืมจะตองใชบัตรสมาชิกโครงการ PULINET  และแสดงบัตรขาราช
การหรือบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรประชาชนที่ยังไมหมดอายุ

6.4 การกําหนดประเภทของสิ่งพิมพที่ใหยืม ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับ หรือประกาศ
ของหองสมุดแตละแหง

ขอ 7. หนาที่และความรับผิดชอบของผูยืม
 

7.1 ผูยืมตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศของหองสมุดผูใหยืม
 

7.2 เมื่อผูยืมไปยืมส่ิงพิมพจากหองสมุดอื่นในโครงการฯ ใหแจงที่อยูในขณะนั้น และระยะ
เวลาที่อยูดวย

7.3 ผูยืมตองสงคืนส่ิงพิมพตามกําหนดเวลาอยางเครงครัด หองสมุดโครงการฯ  ผูใหยืม
อาจจะงดใหบริการแกผูยืมที่ไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศของหองสมุดผูใหยืม

7.4  ผูยืมตองรับผิดชอบในการชํารุดเสียหาย หรือสูญหายของสิ่งพิมพ ที่ยืมตามระเบียบ
ขอบังคับ  หรือประกาศของหองสมุดผูใหยืม

7.5 การขอทําบัตรสมาชิกโครงการ PULINET ใหม เนื่องจากบัตรสมาชิกโครงการ
PULINET เกาชํารุดหรือ สูญหาย ใหผูยืมนําหลักฐานเชนเดียวกับการทําบัตรสมาชิกครั้งแรก
มายื่นที่หองสมุดผูออกบัตร พรอมชําระคาธรรมเนียม 50 บาท

 
    ขอ 8. รายละเอียดอื่น ๆ   ใหเปนไปตามประกาศของหองสมุดผูใหยืมกําหนด
 

 
          ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2535
 

 
(ลงชื่อ)  ม.ร.ว.รุจยา  อาภากร
 
(ม.ร.ว.รุจยา  อาภากร)
 
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม


