
บรกิารระหวา่งห้องสมดุ 
     Interlibrary Loan Service 
เป็นบริการทีห่้องสมุดจดัท าขึ้นเพือ่ช่วยให้ผู้ใช้บริการ

ได้รับทรัพยากรสารสนเทศ ที่ต้องการจากห้องสมดุหรือศูนย์
สารนิเทศภายในประเทศ ที่ไม่มีใหบ้ริการในส านักหอสมดุกลาง 
โดยการติดต่อประสานงานในการขอยืมฉบับจริง/ส าเนาเอกสาร/
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ไปยังห้องสมดุที่ผู้ใช้บริการต้องการ  

 
 สามารถดรูายละเอยีดไดจ้าก  http://www.lib.ru.ac.th/ 

 

 
 
 
 

ผูม้สีทิธใิชบ้รกิาร 

 บุคลากรมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชกิห้องสมุด   
นักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษา
ปัจจุบันและเป็นสมาชิกห้องสมุด 
 

สทิธขิองผูใ้ชบ้รกิาร 

1. ยืมไดเ้ฉพาะทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีบริการในส านัก
หอสมุดกลาง ม.ร. 

2. ผู้ใช้บริการทุกประเภทมีสิทธิในการยืมได้ครั้งละไม่เกิน 
3 รายการต่อครั้ง  

3. แบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุดมีอายุใช้บริการ
ได้ภายใน 7 วัน (หากหมดอายุต้องน ามาต่ออายุการใช้
งาน) 

4. ต้องการยืมเพิม่ต้องคืนเลม่ที่ยืมอยูก่่อนมารับแบบกรอก
รายการระหว่างห้องสมุดใหม ่

5. จ านวนที่ยืมได้และค่าปรับในกรณทีี่ส่งทรัพยากร
สารสนเทศหลังวันก าหนดส่งจะขึน้กับห้องสมุดผู้เป็น
เจ้าของทรัพยากรสารสนเทศเป็นผู้ก าหนด 

6. ผู้ใช้บริการต้องถือปฏิบตัิตามกฎระเบียบการใช้บริการ
อย่างเคร่งครัด 
 

 

ขัน้ตอนการขอใชบ้รกิาร 

1. แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์บริการ    
ช้ันลอย อาคาร 3 

2. แสดงหลักฐานบัตรประจ าตัวบุคลากร ม.ร./บัตร
ประจ าตัว น.ศ.  

3. แจ้งรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ 
4. ผู้ใช้บริการและบรรณารักษ์ร่วมกนัตรวจสอบข้อมลูทาง

บรรณานุกรม ทาง WebPAC ของห้องสมุดที่ผู้ใช้
ประสงค์จะยืมหรือฐานข้อมลูสหบรรณานุกรม 

5. ผู้ใช้ลงทะเบียนขอใช้บริการในแบบลงทะเบียนการยืม
ระหว่างห้องสมดุ 

6. กรอกข้อมูลในแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด 
(มีส าเนาทุกครั้ง) 1 รายการต่อ 1 ชุด 

7. ตรวจสอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์อีกครั้ง 

8. ส าหรับในกรณีใหส้ านักฯ ด าเนินการส าเนาเอกสารให้ 
จะต้องมีค่ามดัจ าเงินค่าใช้จ่ายส าเนาเอกสารแผ่นละ   
2 บาท รวมค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมการส่งเงิน ตาม
อัตราการไปรษณีย์แห่งประเทศไทย     
บันทึกเป็น File ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
                       เรื่องละ                  100 บาท                                                             
ไปรษณีย์ธรรมดา  เอกสาร 1-50 หน้า     15 บาท 
            เอกสาร 51-100 หน้า   30 บาท 
            เอกสาร101 หน้าขึ้นไป  50 บาท    
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ   เอกสาร 1-50 หน้า       55 บาท 
            เอกสาร 51-100 หน้า   70 บาท 
            เอกสาร101 หน้าขึ้นไป  85 บาท   
 ไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธสีแกนเอกสาร 
                      จากต้นฉบับ หน้าละ       5 บาท                                                                                                                                                                                 

9. ส าหรับผู้ใช้บริการทีม่ีความประสงค์จะไปด าเนินการยืม
ด้วยตนเอง บรรณารักษ์จะประทบั วัน/เดือน/ปี ของ
วันท่ียืม และวันหมดอายลุงในแบบกรอกรายการยืม
ระหว่างห้องสมดุ (ท้ังฉบับจริงและส าเนา) 

10. น าส าเนาแบบการใช้บริการระหวา่งห้องสมุด ส่งคืน
บรรณารักษ์ หลังส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศเรียบร้อย
แล้ว 

 
 
 
 
 

 

 
                         

 
 

 

บรกิาร 

ระหวา่งหอ้งสมดุ 

http://www.lib.ru.ac.th/


การขอใชบ้รกิารและรบัเอกสาร 

ผู้ใช้บริการ สามารถติดต่อขอรับเอกสารบริการระหว่างห้องสมุด 
ในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา  08.30-16.00 น.  
E-mail ILL :   ILL@lib.ru.ac.th 
ราม 1 รับเอกสารได้ท่ีเคาน์เตอร์บริการช้ันลอย อาคาร 3
โทรศัพท์  02-310–8646  : sansita@lib.ru.ac.th 
ราม 2 รับเอกสารได้ท่ีเคาน์เตอร์บริการชั้น 3  
โทรศัพท์ 02-397-6303 ต่อ 301 : kanchana@lib.ru.ac.th  

    มหาวทิยาลยั/สถาบนัทีส่ามารถขอใชบ้รกิาร  

สถาบันการศึกษาของรัฐบาล/ เอกชน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(STKS) 
ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (TDRI) 
ห้องสมุดสถาบันวิจัยแห่งชาต ิ
ห้องสมุดของหน่วยงานราชการ 
ห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 
 
 

   แหล่งตรวจสอบข้อมลูของเอกสาร สามารถสืบค้นได้จาก  
   1. WebPAC ของห้องสมุดที่ผู้ใช้ประสงค์จะยืม 
   2. ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Inhouse Databases) ดูที่        
http://www.lib.ru.ac.th/ 
แหล่งตรวจสอบข้อมูลของเอกสาร สามารถสืบค้นได้จาก 
แหล่งตรวจสอบข้อมูลของเอกสาร สามารถสืบค้นได้จาก 

 

แหล่งตรวจสอบขอ้มลูของเอกสาร สามารถสบืคน้ไดจ้าก  

1. WebPAC ของห้องสมุดที่ผู้ใช้ประสงค์จะยืม 
2. ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL : 
https://uctal.thailis.or.th/member/Login.aspx 
3. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ ์(e-Thesis) ThaiLis : 
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php 
 

เพิม่เตมิมหาวทิยาลยั/สถาบนัทีส่ามารถขอใชบ้รกิาร 
-มหาวิทยาลยัราชภัฎทัว่ประเทศ 
-มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ 

โดยขอใช้บริการผ่าน 
http://uc.thailis.or.th/member/Login.aspx 
หรือติดต่อบริการระหว่างห้องสมดุเคาน์เตอร์บริการ  
ชั้นลอย อาคาร 3 

 

ตดิตอ่ขอใชบ้รกิารผา่นแบบฟอรม์ออนไลน ์

แบบขอใช้บริการระหว่างห้องสมุดส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

https://forms.gle/QpCoEwCeCEcdfopx7 
 

 
 
 
 

 

 

 

บริการระหวา่งห้องสมุด 

   Interlibrary Loan Service 
 

 
   

                บรกิารระหวา่งหอ้งสมดุ 

                 หน่วยบริการสารสนเทศอิเลก็ทรอนกิส์ 

                      ฝ่ายบริการสารสนเทศ 

     ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

              ตุลาคม  2565 
 

 

1. ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. ส านักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน/วิทยาเขตก าแพงแสน/ 
    วิทยาเขตศรีราชา 
4. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
5. ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
6. ส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                   
7. ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
8. ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร/องครักษ์  
9. ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ/พระราชวังสนามจันทร์/ 
     วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   
10. ส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
11. ส านักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
12. ส านกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ    
13. หอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
14. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
15. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา/วิทยาเขตพัทลุง  
16. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร    
17. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา   
18. ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา  
19. หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล  
20. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้        
21. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
22. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
23. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี /วิทยาเขตหาดใหญ่/ 
     เขตการศึกษาตรัง/วิทยาเขตภูเก็ต/ฝ่ายหอสมุดจอห์นเอฟเคนเนด้ี 
24. ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
25. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  
26. ส านักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ       
27. ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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