
 

 

1 ส ำนักหอสสุดและทร กัยาำหัสำัสนัทร มุอำิ ราำะกาสาำุ 

บริการยืมระหว่างห้องสมดุ Inter-Library Loan (ILL)  

เครือข่าย TU-THAIPUL & 2LibPlus ILL 

เครือข่าย TU-THAIPUL & 2LibPlus ILL คือ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการแบ่งปันและใช้
ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน (Resources sharing) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสืบค้นและให้บริการ
ระหว่างห้องสมุด โดยมีความร่วมมือของห้องสมุดจากเดิมมี 8 สถาบัน และเมื่อเดือน เมษายน 2562 มี
สมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 2 สถาบัน ดังนี้ 

 TU-THAIPUL ILL (8 ห้องสมุด/ ไม่มีค่าใช้บริการ) 

TU Libraries    : หอสมุดแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

BU Libraries    : ส านักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

DPU Libraries  : ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

NMU Libraries : ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  

RSU Libraries  : ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต  

SPU Libraries  : ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

SU Libraries    : ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  

UTCC Libraries : ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

 2LibPlus ILL (CU & MU Libraries/ มีค่าใช้บริการ) 

CU Libraries : ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

MU Libraries : หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 เงื่อนไขการใช้บริการ 

ผู้มีสิทธิใช้บริการ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยห้องสมุดสมาชิก 
ลักษณะการขอ / ให้บริการ : สืบค้นข้อมูลและส่งค าขอผ่าน EBSCO Discovery Service 
ทรัพยากรที่ให้บริการ : ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์ / อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ 
และงานวิจัยต่างๆ ซึ่งไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
จ านวนที่ให้ยืม : ไม่เกิน 3 เล่ม/คน/ครั้ง 
ระยะเวลาการยืม : 3 สัปดาห์ (สามารถ renew ได้ 1 ครั้ง แจ้งก่อน 1 สัปดาห์) 
ระยะเวลาด าเนินการ : ภายใน 7-10 วันท าการ นับจากได้รับค าขอ 
วิธีการจัดส่ง : จัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทาง e-Mail/Google Drive หรือจัดส่งตัวเล่มทางไปรษณีย์ 
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ค่าบริการ : ขอยืมจาก 8 สถาบัน/ ไม่มีค่าใช้บริการ (โดยแต่ละสถาบันรับภาระค่าใช้บริการให้กับสมาชิกของ
ตนเอง) 
ค่าบริการ : ขอยืมจาก CU Libraries และ MU Libraries/ มีค่าใช้บริการ (ผู้ขอใช้บริการรับภาระค่าใช้
บริการของตนเอง) ดังนี้ 
-กรณีท าส าเนา   หน้าที ่1-100 หน้าละ 2 บาท หน้า 101 ขึ้นไป หน้าละ 1 บาท + ค่าส่ง(ลงทะเบียน) ตามอัตรา
บริษัทไปรษณีย์ 
-กรณียืมตัวเล่ม  เล่มละ 100 บาท + ค่าส่ง(ลงทะเบียน)ตามอัตราไปรษณีย์ (หากต้องการให้ส่ง EMS กรุณา
แจ้งไปพร้อมค าขอค่ะ) 
-กรณีท าส าเนาในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ผู้ใช้ต้องเสียค่าบริการ 100 บาท ต่อหนึ่งรายการ 
 

 วิธีใช้บริการ TU-THAIPUL & 2LibPlus ILL 
1. การสืบค้นและการส่งค าขอใช้บริการยืมหนังสือ 
1.1 เข้าเว็บไซต์ของส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม https://e-library.siam.edu/ 
1.2 เลือกแถบเมนู 10 University และใส่ค าค้นในช่องว่าง แล้วเลือกที่ Siam and TUThaiPUL   จากนั้น
คลิกปุ่ม Search 

 
1.3 ปรากฏผลการสืบค้นดังภาพ ให้ตรวจสอบว่าหนังสือมีให้บริการที่ห้องสมุดใดโดยดูจาก ชื่อ ห้องสมุด (ดัง
ภาพ) 

 

https://e-library.siam.edu/
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1.4 หากต้องการยืมระหว่างห้องสมุด ให้คลิกที่ Inter library loan Request  
 

 
1.5 กรอกข้อมูลที่ก าหนดให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก ตกลง (ระบบจะจัดส่งข้อมูลการยืมไปยัง e-mail ของผู้
ให้บริการโดยอัตโนมัติ) 
 

 
1.6 เมื่อห้องสมุดได้รับตัวเล่มแล้ว จะส่ง e-mail แจ้งให้ผู้ใช้มารับหนังสือตามห้องสมุดที่ระบุใน แบบฟอร์ม 

2. การส่งค าขอบทความในฐานข้อมูลออนไลน์ 
2.1 ส าหรับการขอบทความที่มาจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ จะมีเมนูและคลิกที่ช่ือว่า THAIPUL 

Consortium-ILL 
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2.2 เลือกขอบทความจากรายช่ือห้องสมุดที่มีให้บริการ (ควรเลือกห้องสมุดที่ให้บริการแบบไม่มีค่าใช้
บริการก่อนเป็นอันดับแรก) แล้วคลิกที่ Go 
 

 
 

2.3 กรอกข้อมูลที่ก าหนดให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก ตกลง 

 
2.4 เมื่อห้องสมุดได้รับบทความแล้ว จะส่งไฟล์ให้ทาง e-mail ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:  

แผนกบริการและประชาสัมพันธ์ โทร. 02 457 0068 ต่อ 5142 E-mail: lib@siam.edu 

คุณทศพร ศิริโชคทรัพย์  โทร. 02 457 0068 ต่อ 5142          E-mail: thosaporn.sir@siam.edu 

คุณอรชร ยิ่งใหญ่          โทร. 02 457 0068 ต่อ 5142          E-mail: orachorn.yin@siam.edu 

mailto:orachorn.yin@siam.edu

