
การใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

1.การเป็นสมาชิกห้องสมุด 
 สมาชิกมี 2 ประเภท คือ 

1.1 สมาชิกประเภทบุคคลภายใน ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.2 สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก มี 2 ประเภท คือ 
1) บุคคลภายนอกท่ัวไป 
2) บุคคลภายนอกท่ีเป็นสถาบันท าข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
2. การท าบัตรสมาชิก 
 2.1 กรณีท่ีไม่ยืมทรัพยากรสารสนเทศ ใช้เฉพาะบัตรประจ าตัวบุคลากร / บัตรประจ าตัวนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือเข้าใช้บริการที่ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2.2 กรณีท่ีต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศ จะต้องยืนยันหลักฐานดังนี้ 
  1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
  2) บัตรประจ าตัวบุคลากร / บัตรประจ าตัวนักศึกษา (พร้อมใบเสร็จลงทะเบียนประจ าภาค
การศึกษานั้นๆ ) 
  3) ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกปีละ 700 บาท 
  4) ค่าประกันของเสียหาย 2,000 บาท 
 
หมายเหตุ 

1. ค่าประกันของเสียหายนี้จะได้รับคืนเมื่อพ้นสมาชิกภาพ และไม่มีความเสียหายใดๆ กรณีท าให้
ทรัพย์สินของห้องสมุดเสียหาย ค่าประกันจะถูกหักชดใช้ความเสียหาย และหากความเสียหายเกินจ านวนค่า
ประกัน สมาชิกต้องชดใช้ให้ครบเต็มจ านวนความเสียหาย 
 2. บัตรสมาชิกมีอายุคราวละ 1 ปีการศึกษา 
 3. ก าหนดสิทธิ์การท าบัตรสมาชิกเฉพาะบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น 
 
ข้อยกเว้น 
 กรณีสถาบันที่ท าข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันจะ
ได้รับข้อยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าใช้ห้องสมุดรายวัน วันละ 20 บาท 
 
  



3. สิทธิการยืม 
 3.1 สมาชิกท่ีเป็นบุคคลภายนอก ยืมหนังสือได้ไม่เกิน 5 รายการ และวารสารหรือสิ่งไม่ตีพิมพ์ได้ไม่
เกิน 2 รายการ 
 3.2 อัตราค่าปรับ วันละ 5 บาท ต่อ 1 รายการ 
 3.3 กรณีท าทรัพยากรสารสนเทศช ารุดเสียหาย ผู้ยืมต้องปฏิบัติดังนี้ 
  1) แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงการช ารุดเสียหายหรือสูญหายทันที 
  2) ช าระเงินจาการท าให้ช ารุดเสียหาย 

 3) กรณีที่สูญหาย หรือช ารุดจนไม่สามารถใช้การได้ ผู้ยืมต้องชดใช้โดยการซื้อในรายการที่
เป็นฉบับพิมพ์เดียวกัน หรือฉบับที่ใหม่กว่าเดิม โดยห้องสมุดจะไม่รับฉบับถ่ายส าเนา ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเวลาที่ห้องสมุดก าหนด 
 3.4 อัตราการชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากการยืม ดังนี้ 

1) เมื่อมีการช ารุดเสียหาย ผู้ยืมต้องชดใช้ค่าเสียหายในการซ่อมแซม เป็นเงินตามจ านวนที่
ห้องสมุดจ่ายไปเพื่อการนั้น 

2) กรณีวัสดุช ารุด (ต ารา วารสาร วัสดุไม่ตีพิมพ์) ต้องช าระค่าเสียหาย เป็นเงินจ านวนสอง
เท่าของราคาทรัพยากรรวมทั้งค่าด าเนินการ 100 บาท และค่าปรับเกินก าหนดส่งตั้งแต่วันครบก าหนดส่งจนถึง
วันช าระเงิน 

3) ห้องสมุด สงวนสิทธิ์จะไม่คืนเงินการชดใช้ค่าเสียหาย หรือสูญหายใดๆ แม้ภายหลัง
ผู้ใช้บริการจะพบและน าทรัพยากรสารสนเทศมาส่งคืนก็ตาม  
 

  



4. อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการอ่ืนๆ มีดังนี้ 

การบริการ 
อัตราเรียกเก็บ 

บุคคลภายใน บุคคลภายนอก 
1. บริการสืบค้นข้อมูลและรวบรวมบรรณานุกรม 

จากฐานข้อมูล OPAC (ห้องสมุดด าเนินการให้) 
50 บาทต่อเรื่อง 100 บาทต่อเรื่อง 

2. ค่าสืบค้นจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
(ห้องสมุดด าเนินการให้) 

100 บาทต่อเรื่อง 200 บาทต่อเรื่อง 

3. ค่าใช้ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ ไม่เรียกเก็บ 200 บาทต่อชั่วโมง 
4. ค่าบริการยืมระหว่างห้องสมุด ตามอัตราที่ห้องสมุด

ปลายทางเรียกเก็บ
และค่าธรรมเนียม

จัดส่งเงิน 

อัตราเดียวกับบุคคล
ภายใน และเพ่ิมค่า
ด าเนินการ 50 บาท

ต่อเรื่อง 
5. ค่าบริการถ่ายส าเนาผ่านบริการรับส่งทรัพยากร

สารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ค่าถ่ายเอกสารและ 

ค่าด าเนินการ 5 บาท
ต่อเรื่อง 

ไม่มีบริการ 

6. ค่าพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
6.1 เลเซอร์ขาวด า 
6.2 เลเซอร์สี 

 
1 บาทต่อหน้า 
10 บาทต่อหน้า 

 
2 บาทต่อหน้า 
15 บาทต่อหน้า 

7. ค่าสแกนเอกสาร 1 บาทต่อหน้า 5 บาทต่อหน้า 
8. ค่าสืบค้นและบันทึกข้อมูลหอจดหมายเหตุ 20 บาทต่อครั้ง 50 บาทต่อครั้ง 
9. ค่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่เรียกเก็บ 50 บาทต่อครั้ง  

(ไม่เกิน 2 ชั่วโมง) 
10. ค่าพิมพ์เครื่องอิงค์เจ็ทขนาดใหญ่ 

10.1 วัสดุผ้าใบไวนิล 
10.2 วัสดุสติ๊กเกอร์ 

 
500 บาทต่อเมตร 
700 บาทต่อเมตร 

 
600 บาทต่อเมตร 
800 บาทต่อเมตร 

11. ค่าออกแบบจัดพิมพ์เครื่องอิงค์เจ็ทขนาดใหญ่ 300 – 1,000 บาท 500 – 1,500 บาท 
12. ค่าใช้บริการยืมถุงผ้าใส่หนังสือพร้อมแผ่นป้าย 

12.1 กรณีเกินก าหนดส่งคืน 
12.2 กรณีท าช ารุดหรือสูญหาย 

5 บาทต่อวันต่อใบ 
220 บาทต่อใบ 

30 บาทต่อแผ่นป้าย 

10 บาทต่อวันต่อใบ 
250 บาทต่อใบ 

40 บาทต่อแผ่นป้าย 
 

  


