
๑ 
 

   
 

 

 

ประกาศ  หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง การกําหนดอัตราคาบริการของหองสมุด พ.ศ. ๒๕๖๕ 

.................................. 
 

โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดอัตราคาบริการของหองสมุดใหมีความเหมาะสมกับสถานการณใน

ปจจุบัน อาศัยอํานาจตามขอ ๑๓ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงิน 

พ.ศ.๒๕๕๑ ผูอํานวยการหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจําหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงมีประกาศดังตอไปนี้ 
 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 

                       ๑.๑ ประกาศ หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกําหนดอัตราคาบริการ

ของหองสมุด พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ขอ ๒ ในประกาศนี ้

    “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

    “หอสมุดและคลังความรูฯ”  หมายความวา  หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล 

    “ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล  

    “หองสมุด”  หมายความวา  หอสมุดกลาง และหองสมุดตาง ๆ ในสังกัดหอสมุดและคลัง

ความรูฯ ซ่ึงมีสถานท่ีตั้งอยูภายในอาคารของคณะ/สถาบัน/วทิยาลัย/ศูนยตาง ๆ จํานวนรวม ๑๐ แหง  

    “บุคลากรมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  ขาราชการ ลูกจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และ

พนักงานมหาวิทยาลัย (สวนงาน) 

  “นักศึกษา”  หมายความวา  ผูเขารับการศึกษาในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีชําระคาธรรมเนียมการศึกษา (คาบํารุงหองสมุด)  

“แพทยประจําบาน”  หมายความวา ผูท่ีศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาหลังปริญญาของ

แพทยศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 “นักศึกษาชาวตางประเทศ (ระยะสั้น)” หมายความวา นักศึกษาชาวตางประเทศ (ระยะสั้น) 

ระดับปริญญาตรี ท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของกองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

  “อาจารยพิเศษ”  หมายความวา  ผูทรงคุณวุฒิหรืออาจารยจากหนวยงานภายนอกท่ี

มหาวิทยาลัย/คณะ/สวนงานตนสังกัด มีเอกสารคําสั่งจาง/เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน ท่ีระบุระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 



๒ 
 

“ผูปฏิบัติงานพิเศษ”  หมายความวา  บุคคลจากหนวยงานภายนอกท่ีมหาวิทยาลัย/คณะ/

สวนงานตนสังกัด มีเอกสารคําสั่งจาง/เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน ท่ีระบุระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

   “ศิษยเกา”  หมายความวา  ผูสําเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยมหิดล 

  “สมาชิกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล”  หมายความวา สมาชิกทุกประเภทของ

สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ 

  “ผูเกษียณอายุงาน”  หมายความวา  บุคลากรท่ีเกษียณอายุงานหรือเกษียณอายุราชการ 

  “บุคคลภายนอก”  หมายความวา  บุคคลท่ีมิไดสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 

  “หนวยงานภายนอก”  หมายความวา  หนวยงานท่ีมิไดสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 

  “ผูเรียน/ผูเขาอบรมโครงการพิเศษ”  หมายความวา  ผูเรียนหรือผูเขาอบรมโครงการพิเศษ

ของคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย โดยไมไดเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 

  “หองสมุดสมาชิกเครือขายความรวมมือ”  หมายถึง  หองสมุดตาง ๆ ท่ีเปนสมาชิกเครือขาย

ความรวมมือระหวางหองสมุดเพ่ือการแบงปนทรัพยากรรวมกัน อาทิ ความรวมมือระหวางหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา (TLC) ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) ภาคีขายงานหองสมุด

มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET Plus) และเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (TU-THAIPUL) 

เปนตน 

  “ทรัพยากรสิ่งพิมพ”  หมายความวา  ไดแก หนังสือ วารสาร จุลสาร เอกสาร หนังสือพิมพ 

หรือวัสดุตีพิมพท่ีเรียกชื่อเปนอยางอ่ืน  

  “ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส”  หมายความวา  ไดแก หนังสืออิเล็กทรอนิกส วารสารและ

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล บอกรับและจัดไวใหบริการ  

“ทรัพยากรบอรดเกม” หมายความวา ไดแก แผนบอรดเกม หรือ อุปกรณบอรดเกม ท่ีจัดหา

และจัดไวใหบริการภายในหอสมุดและคลังความรูฯ 
 

ขอ ๓ สมาชิกหองสมุด แบงเปน ๔ ประเภทดังนี้ 

                       (๑) สมาชิกสามัญ  ไดแก  บุคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษา แพทยประจําบาน และนักศึกษา

ชาวตางประเทศ (ระยะสั้น)   

                       (๒) สมาชิกวิสามัญ ไดแก อาจารยพิเศษ และผูปฏิบัติงานพิเศษ  

                       (๓) สมาชิกสมทบ  

                            สมาชิกสมทบประเภทท่ี ๑ ไดแก ศิษยเกา สมาชิกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล 

และผูเกษียณอายุงาน กรณีท่ีตางไปจากนี้ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูอํานวยการ 

                            สมาชิกสมทบประเภทท่ี ๒ ไดแก บุคคลภายนอก ท่ีประสงคจะสมัครเปนสมาชิก 

                            สมาชิกสมทบประเภทท่ี ๓ ไดแก หนวยงานภายนอก ท่ีประสงคจะสมัครเปนสมาชิก 

                            สมาชิกสมทบประเภทท่ี ๔ ไดแก ผูเรียน/ผูเขาอบรมโครงการพิเศษ 



๓ 
 

                       (๔) สมาชิกกิตติมศักด์ิ ไดแก กรรมการสภามหาวิทยาลัย และบุคคลท่ีมีอุปการคุณ ท้ังนี้

ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูอํานวยการ 
 

ขอ ๔ อัตราคาสมาชิก คาทําบัตรสมาชิก และคาประกันสิ่งพิมพ (สําหรับสมาชิกสมทบ) 
 

๔.๑ คาสมาชิก  

               

สมาชิกสมทบประเภท ๑  ปละ ๑,๐๐๐ บาท 

สมาชิกสมทบประเภท ๒  ปละ ๑,๕๐๐ บาท 

สมาชิกสมทบประเภท ๓  ปละ ๒,๐๐๐ บาท 

สมาชิกสมทบประเภท ๔  เดือนละ ๑๕๐ บาท  

หมายเหตุ :  

๑. ใหใชบริการไดเฉพาะทรัพยากรสิ่งพิมพ ไมรวมทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส 

๒. งดเวน การเก็บคาธรรมเนียมสมาชิกรายปในสวนของสมาชิกสมทบประเภทท่ี ๑ ใหกับศิษยเกาท่ี

สามารถยืนยันตนผาน We Mahidol Application  

๔.๒ คาทําบัตรสมาชิก  

- คาทําบัตรครั้งแรก 

- คาทําบัตรใหม   

  (ในกรณีทําบัตรหาย)  

๓๐ บาท 

๑๐๐ บาท/บัตร 

๔.๓ คาประกันสิ่งพิมพ ๓,๐๐๐ บาท 

หมายเหตุ :  

๑. มูลคารวมของสิ่งพิมพท่ียืม ตองไมเกินคาประกันสิ่งพิมพ 

๒. กรณีพนสภาพการเปนสมาชิก สมาชิกสมทบตองนําใบเสร็จรับเงินคาประกันสิ่งพิมพมาติดตอ

หองสมุดภายใน ๙๐ วัน นับจากวันท่ีพนสมาชิกภาพ เพ่ือขอรับเงินคืน ตามจํานวนเงินคงเหลือ

หลังจากหักคาชดใชสิ่งพิมพ หากพนกําหนด ใหถือวาประสงคบริจาคคาประกันสิ่งพิมพใหกับหองสมุด 
 

ขอ ๕ อัตราคาปรับ (สําหรับสมาชิกทุกประเภท) 
 

๕.๑ คาปรับสิ่งพิมพเกินกําหนดสง 

๕.๑.๑ หนังสือท่ัวไป เลมละ ๕ บาท / วัน 

๕.๑.๒ วิทยานิพนธ เลมละ ๕ บาท / วัน 

๕.๑.๓ หนังสืออางอิง เลมละ ๓๐ บาท /วัน 

หมายเหตุ : กรณีท่ีสมาชิกสบทบท่ีใชบริการเฉพาะสิ่งพิมพ ขาดการติดตอกับหองสมุด เกินกวา ๔๕ 

วัน นับตั้งแตวันกําหนดสงคืนสิ่งพิมพ หองสมุดจะหักเงินคาประกันสิ่งพิมพ ชดใชเปนคาปรับการคืน

สิ่งพิมพเกินกําหนด หากสมาชิกตองการยืมสิ่งพิมพ ตองชําระคาประกันสิ่งพิมพใหครบตามอัตราท่ี

กําหนด 



๔ 
 

๕.๒ คาปรับสิ่งพิมพสูญหายหรือชํารุดระหวางยืม 

๕.๒.๑ คาปรับสิ่งพิมพเกินกําหนด (ถามี) ตามอัตราขอ ๕.๑ 

๕.๒.๒ คาจัดหาสิ่งพิมพทดแทน 

- กรณีสามารถหาสิ่งพิมพทดแทนได จัดหาสิ่งพิมพรายการเดิม  

หรือท่ีมีเนื้อหาใกลเคียงทดแทน 

- กรณีไมสามารถหาสิ่งพิมพรายการเดิม 

  ทดแทนได  

ชําระคาสิ่งพิมพ จํานวน ๒ เทาของราคาปจจุบัน 

หรือหากไมมีราคาระบุ ใหใชราคาประเมิน ณ ปจจุบัน 

 ๕.๒.๓ คาจัดเตรียมเลมสิ่งพิมพ เลมละ ๒๐๐ บาท 

๕.๓ หลักเกณฑการลดหยอนคาปรับ 

- สามารถขอลดหยอนไดเฉพาะคาปรับ

สิ่งพิมพเกินกําหนดสงเทานั้น  

- ท้ังนี้จะตองมีคาปรับสิ่งพิมพเกินกําหนด เปนจํานวน

เงิน ตั้งแต ๕๐๐ บาท/เลม ข้ึนไป 

- สามารถขอลดหยอนคาปรับได ๒ ใน ๓ ของคาปรับท้ังหมด  

๕.๔ คาปรับทรัพยากรบอรดเกมสูญหายหรือชํารุดระหวางยืม 

 ๕.๔.๑ คาจัดหาทรัพยากรบอรดเกมทดแทน ชําระคาทรัพยากรบอรดเกม ตามราคาของ

ทรัพยากร หรือ ราคาประเมินท่ีระบุหนากลอง 

 ๕.๔.๒ คาจัดเตรียมทรัพยากรบอรดเกม รายการละ ๒๐๐ บาท 
  

หมายเหตุ : กรณีสมาชิกสมทบคางสงสิ่งพิมพและมีการติดตามทวงคืนแลวเปนเวลา ๙๐ วัน นับต้ังแตวันท่ีคาง

สงใหถือวาหนังสือสูญหาย หองสมุดจะนําเงินคาประกันสิ่งพิมพมาชดใชเปนคาสิ่งพิมพ และหากสมาชิก

ตองการยืมสิ่งพิมพ ตองชําระคาประกันสิ่งพิมพใหครบตามอัตราท่ีกําหนด 
 

ขอ ๖ อัตราคาบริการสืบคน บันทึกผลการสืบคน และพิมพผล 
 

อัตราคาบริการ สมาชิกสามัญ / วิสามัญ สมาชิกสมทบ บุคคลภายนอก 

๖.๑ คาบริการสืบคน ไมเก็บคาบริการ ไมเก็บคาบริการ ไมเก็บคาบริการ 

๖.๒ คาบันทึกผลการสืบคน 

และสงไฟลทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส * 

ไมเก็บคาบริการ ไฟลละ ๕๐ บาท ไฟลละ ๑๐๐ บาท  

๖.๓ บริการพิมพผลการสืบคนบนกระดาษ A4 

      หมึกขาว-ดํา 

      หมึกสี  

หนาละ ๓ บาท 

หนาละ ๑๐ บาท 

หนาละ ๕ บาท 

หนาละ ๒๐ บาท 

หนาละ ๕ บาท 

หนาละ ๓๐ บาท 
* ไมมีบริการบันทึกผลการสืบคนโดยใช Flash Drive หรือ External Drive เพื่อปองกันไวรัส  

 

 

 

 



๕ 
 

ขอ ๗ บริการสําเนาเอกสารและการจัดสงทางไปรษณีย 
 

อัตราคาบริการ สมาชิกสามัญ / วิสามัญ สมาชิกสมทบ บุคคลภายนอก 

๗.๑ บริการขอสําเนาเอกสาร คาใชจายตามจริง  <ไมมีบริการ> 

๗.๒ ใหบริการสําเนาเอกสาร คาใชจายตามจริง หนาละ ๒ บาท 

๗.๓ บริการสแกนเอกสารจาก

สิ่งพิมพตนฉบับ และสงไฟล

ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส * 

หนาละ ๑๐ บาท หนาละ ๒๐ บาท 

๗.๔ คาสงสําเนาเอกสารทางไปรษณีย 

      ๗.๔.๑ ไปรษณีย

ลงทะเบียน 

- เอกสารไมเกิน ๓๐ หนา ครั้งละ ๓๐ บาท 

- เอกสาร ๓๑-๒๐๐ หนา ครั้งละ ๕๐ บาท 

- เอกสาร ๒๐๑-๕๐๐ หนา ครั้งละ ๑๐๐ บาท 

     ๗.๔.๒ ไปรษณียดวน

พิเศษ (EMS)  

 

- เอกสารไมเกิน ๓๐ หนา ครั้งละ ๕๐ บาท 

- เอกสาร ๓๑-๒๐๐ หนา ครั้งละ ๑๐๐ บาท 

- เอกสาร ๒๐๑-๕๐๐ หนา ครั้งละ ๒๐๐ บาท 
* ไมมีบริการบันทึกผลการสืบคนโดยใช Flash Drive หรือ External Drive เพื่อปองกันไวรัส  
 

ขอ ๘ อัตราคาบริการสําหรับหองสมุดสมาชิกเครือขายความรวมมือ 
 

ประเภทของบริการ คาบริการ (รวมคาจัดสง) 

๘.๑ บริการใหยืมและสงตัวเลมสิ่งพิมพทาง

ไปรษณีย  

ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS)       เลมละ ๑๐๐ บาท  

                                        

๘.๒ บริการสําเนาเอกสาร และจัดสงทาง

ไปรษณีย  

๑. คาสําเนาเอกสาร  

    ๑-๑๐๐ หนาแรก หนาละ ๒ บาท  

    หนาถัดไปหนาละ ๑ บาท 

๒. คาจัดสงทางไปรษณีย 

    ๒.๑ ไปรษณียลงทะเบียน 

          - เอกสารไมเกิน ๓๐ หนา ครั้งละ ๓๐ บาท 

          - เอกสาร ๓๑-๒๐๐ หนา ครั้งละ ๕๐ บาท 

          - เอกสาร ๒๐๑-๕๐๐ หนา ครั้งละ ๑๐๐ บาท 

    ๒.๒ ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) 

          - เอกสารไมเกิน ๓๐ หนา ครั้งละ ๕๐ บาท 

          - เอกสาร ๓๑-๒๐๐ หนา ครั้งละ ๑๐๐ บาท 

          - เอกสาร ๒๐๑-๕๐๐ หนา ครั้งละ ๒๐๐ บาท 



๖ 
 

๘.๓ บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส และจัดสง

ไฟลทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส * 

      - สแกนเอกสารจากสิ่งพิมพตนฉบับ 

         

      - บริการสบืคน และบันทึกผลการสืบคน 

o ไฟลประเภทบทความ  

o ไฟลประเภทหนังสือ   

 

 

หนาละ ๑๐ บาท   

(ครั้งละไมเกิน ๒๐ หนา) 

 

ไฟลละ ๕๐ บาท  

ไฟลละ ๑๐๐ บาท   

* ไมมีบริการบันทึกผลการสืบคนโดยใช Flash Drive หรือ External Drive เพื่อปองกันไวรัส  
 

ขอ ๙ อัตราคาบริการเทคโนโลยีการศึกษา 
 

อัตราคาบริการ บุคคลภายใน ม.มหิดล บุคคลภายนอก 

๙.๑ ถายทําบันทึกภาพวีดิทัศนดิจิทัล วันละ ๓,๐๐๐ บาท ๑ วันละ ๔,๐๐๐ บาท ๑ 

๙.๒ ตัดตอลําดับภาพดวยระบบดิจิทัล ๒  ชั่วโมงละ ๔๐๐ บาท ชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท 

๙.๓ บันทึกเสียงระบบดิจิทัล ๒ ชั่วโมงละ ๑๕๐ บาท ชั่วโมงละ ๒๕๐ บาท 

๙.๔ บันทึกเสียงรวมจัดหาดนตรีประกอบ ๒ ชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท ชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท 

๙.๕ ผลิตสื่อกราฟกดวยคอมพิวเตอร  กรอบภาพละ ๑๐๐ บาท กรอบภาพละ ๑๕๐ บาท 
๑ ระหวางเวลา ๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. เกินเวลาคิดชั่วโมงละ ๔๐๐ บาท 
๒ คิดตามชั่วโมงการปฏิบัติงาน ถาไมถึงชั่วโมง คิดเปน ๑ ชั่วโมง 

 

  ขอ ๑๐ เงินรายไดท่ีจัดเก็บตามประกาศฉบับนี้ ใหนําเขาเปนเงินรายไดของหอสมุดและคลัง

ความรูมหาวิทยาลัยมหิดล ยกเวนรายไดจากการเก็บคาบริการสืบคน บันทึกผลการสืบคน และพิมพผล ตามขอ ๖ 

ของประกาศฉบับนี้ ใหนําเขาเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย

การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   

      

     ประกาศ  ณ  วันท่ี ๓  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

                        (ลงนาม)                       นพพล เผาสวสัดิ ์

                                           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพล  เผาสวัสดิ์) 

                                                   ผูอํานวยการหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล 
  


