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彰化縣公共圖書館借閱通則 

(泰國文版) 

หอ้งสมุดสาธารณะจงัหวดัจางฮั่วกฎระเบยีบยมือา่นหนังสอื 

一、 借閱證（借書證）申請： 

วธิสีมคัรบตัรยมืหนังสอื：  

（一） 彰化縣立圖書館與本縣二十六鄉（鎮、市）立圖書館互為連線館，

借閱證通用。 

หอ้งสมุดจงัหวดัจางฮั่นและกบัหอ้งสมุดในจงัหวดัอกี 26 

อ าเภอไดเ้ช ือ่มตอ่ดว้ยกนั บตัรยมืหนังสอืสามารถใชก้นัได.้ 

（二） 個人借閱證：每人限辦一張。 

บตัรยมืหนังสอืสว่นตวั: สมคัรไดเ้พยีงคนละใบ. 

1. 中華民國國民：應持國民身分證（戶口名簿、駕照、身心障礙手

冊或證明）正本申請，使用期限為五年。 

ประชาชนไตห้วนั: ควรถงึบตัรประจ าตวั (ทะเบยีนบา้น ใบขบัขีร่ถยนต 

คูม่อืหรอืหลกัฐานการผลติการ)์ สมคัรตวัจรงิก าหนดใชไ้ดเ้พยีง 5 ปี. 

2. 外籍人士、外僑、大陸地區人民：應持護照正本或居留證正本申

請，使用期限以居留期限為原則，最長為一年。 

ชาวตา่งชาตหิรอืประชาชนชาวจนีแผ่นดนิใหญ่:ควรถงึหนังสอืเดนิทางหรอืใบก

าม่าตวัจรงิ เพือ่สมคัร อายกุารใชง้านจะเท่ากบัเอกสารตวัจรงิ หนังสดุได ้1 ปี. 

3. 持 RFID MIFARE 卡（如：悠遊卡、一卡通、臺灣通等）經設定後

可做為借閱證使用。 

ผูท้ีถ่อืบตัรRFID MIFARE (เชน่:บตัรเตมิเงนิ เตมิเงนิออนไลน)์์ 

หลงัจากตัง้คา่แลว้สามารถใชบ้รกิารยมือา่นหนังสอืไดท้นัท.ี 

（三） 借閱證核發後如資料有變更，應主動通知圖書館辦理更正；借閱

證如逾使用期限，本人應持身分證明文件正本到館辦理展期（需

重新核對個人資料無誤後，方得展期繼續使用）。 

หลงัจากบตัร ยมืหนังสอือนุญาตแลว้ ถา้ไดเ้ปลีย่นแปลงขอ้มูล 

ควรไปแจง้บอกทางหอ้งสมุดทนัท ีถา้หากบตัรยมืหนังสอืหมดอาย ุ

เจา้ตวัควรถอืบตัรประจ าตวัตวัจรงิไปตอ่อายบุตัร 

( จะตอ้งตรวจสอบเอกสารใหม่ 
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หลงัจากทีต่รวจสอบแลว้ถงึจะสามารถใชไ้ดต้อ่). 

（四） 借閱證申請應遵循國內、外法律規範，並且對於個人所屬帳號、

密碼所發生之情事負全部責任。 

  สมคัรบตัรยหูนังสอืควรปฏบิตักิฎหมายในประเทศและตา่งประเทศ 

และจะรบัผดิชอบรหสัทีต่ดิตัง้ดว้ยตนเอง. 

（五） 借閱證本人應善盡保管借閱證之責： 

 พืน้ทีร่บัผดิชอบทีด่สี าหรบัการควบคมุตวั.  

1. 借閱證不得重複申請或轉借他人使用。 

บตัรยมืหนังสอืไม่สามารถสมคัรซ า้หรอืใหผู้อ้ืน่ยมืใช.้ 

2. 借閱證或經圖書館設定代替借閱證之 RFID MIFARE 卡片遺失時

應立即向圖書館辦理掛失登記。 

MIFAREทีไ่ดใ้หห้อ้งสมุดตัง้คา่เพือ่ทีเ่ป็นตวัแทนยมืหนังสอืถา้หากไดท้ าหาย 

ควรไปทีห่อ้งสมุดท าเร ือ่งใหม่. 

3. 若因轉借或未掛失致發生冒用情事，借閱證本人應自負相關賠償

之責，且圖書館得取消其借閱權利。 

ถา้หากไดย้มืผูอ้ืน่ใชห้รอืท าหายแลว้ไม่ไดท้ าเร ือ่งใหม่ 

เจา้ของบตัรยมืหนังสอืคนทีร่บัผดิชอบทัง้หมด และจะถกูยกเลกิสทิธยิมืหนังสอื. 

（六） 借閱證遺失或破損得申請補（換）發，應持身分證明文件正本並

繳付工本費新臺幣（以下同）五十元（如有罰、賠款應先繳清）。

讀者經繳納補（換）證工本費並領取收據後，不得請求退款。 

ถา้หากบตัรยมืหนังสอืช ารดุจะท าเร ือ่งเปลีย่นใหม่ ควรน าเอกสารตวัจรงิ 

และคา่ท าบตัรใหม่ จ านวนเงนิ 50 บาทไตห้วนั 

(ถา้หากมคีา่ปรบัก็ตอ้งน าคา่ปรบัไปจา่ยกอ่น). 

 

二、 資料借閱： 

ยมือา่นขอ้มูลเอกสาร: 

（一） 借閱資料限本人持借閱證或身分證或經圖書館設定代替借閱證

之 RFID MIFARE 卡片辦理。 

ยมือา่นขอ้มูลเอกสาร ควรใหเ้จา้ตวัเขายมือา่นหรอืถอืบตัรประชาชน 

บตัรทีเ่กีย่วขอ้งเขา้สมคัร. 
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單一館可借閱冊數： 

個人借閱證可借閱圖書資料及視聽資料合計以十冊（件）為限，

每冊（件）借期二十八日。 

หอ้งสมุด 1 หอ้งสามารถยมืหนังสอือา่นได ้คนละ  10 เลม่ 

ถา้หากเป็นขอ้มูลเอกสาร 1 เลม่ (ชิน้)ก าหนดยมืไดเ้พยีง 28 วนั. 

（二） 連線館可借閱冊數： 

หอ้งสมุดออนไลนส์ามารถยมืหนังสอืได:้ 

1. 彰化縣立圖書館與本縣二十六鄉鎮市立圖書館互為連線館，借閱

證通用，合計可借閱冊（件）數個人借閱證以二十冊（件）為限。 

หอ้งสมุดจงัหวดัจางฮั่สและกบัหอ้งสมุดในจงัหวดัอกี 26 อ าเภอเช ือ่มตอ่ดว้ยกนั 

ถา้หากมบีตัรยมืหนังสอืสามารถยมืได ้20 เลม่ (ชิน้). 

2. 每館各類型資料之借閱冊（件）數、可否外借及其他有關資料逾

期、賠償、預約、宅配申請等依各圖書館規定辦理。 

ทุกหอ้งสมุดยมือา่นหนังสอื 

จะสามารถยนืออกขา้งนอกหรอืเกีย่วกบัเวลาการคนืหนังสอื หรอืคา่ปรบั 

จองเวลา สมคัรตา่งๆ แลว้แตก่ดตราละหอ้งสมุด.  

（三） 如讀者有逾期未還書、停權未期滿或罰款未繳清之情形，不得辦

理借閱（含續借）、預約、調閱及宅配服務。另圖書館資料已被

他人預約者，亦不得續借、借閱。 

ผูท้ีย่มืหนังสอืแลว้ไม่ไดเ้งนิคนืตามก าหนดเวลา หรอืไม่ไดไ้ปจา่ยคา่ปรบั 

จะไม่สามารถ ยมืหนังสอืหรอืใชบ้รกิารตา่งๆไดอ้กี. 

（四） 讀者對圖書館資料應善盡保管維護之責，不得加註、毀損。應於

借閱前自行檢查借閱資料有無撕毀、圈點、評註、污損、發霉、

剪割、脫頁、缺件等情事，如有上述情形之一時，應當場告知館

方取得註記，以釐清責任，否則應負賠償之責，遺失亦同。 

ผูท้ีย่มืหนังสอืไปอา่นหรอืในยมืเอกสารในหอ้งสมุดไปไม่ควรท าความเสยีหาย 

ผูท้ีย่มือา่นควรตรวจสอบกอ่นวา่หนังสอืไดถ้กูท าลายหรอืเปลา่ถา้หากไดพ้บวา่

ไดถ้กูการท ารา้ยวนัทีบ่อกกบัเจา้หนา้ที ่ในหอ้งสมุด 

ถา้หากไม่ไดแ้จง้บอกแลว้ถกูพบเจอผูท้ีย่มืไปควรรบัผดิชอบทัง้หมด. 

（五） 預約服務： 
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บรกิารจอง: 

1. 凡持有圖書館之借閱證者，可利用彰化縣公共圖書館網頁線上預

約「已被外借」及「預約待取」之資料，不接受電話及其他方式

預約。 

       ผูท้ีม่บีตัรยมืหนังสอืสามารถใชบ้รกิารเว็บไซตข์องจงัหวดัจางฮัว่ จองบรกิารจอง 

ทัง้หอ้งสมุดไม่รบัผ่านจองทางโทรศพัท.์ 

2. 每張借閱證可預約之資料以十冊（件）為限，預約保留（待取）

天數七天，以被預約的資料歸還後次日起計算，如預約保留期限

適逢休館日則順延。逾期未到館借閱者，將取消其優先借閱權。 

บตัรยมืหนังสอืสามารถจองหนังสอืลว่งหนา้ไดก้อ่น 10 เลม่ (ชิน้) 

หลงัจากท าการจองลว่งหนา้แลว้ทัง้หอ้งสมุดจะรอเพยีง 7 

วนัถา้หากหลงัจากทีจ่องลว่งหนา้แลว้แลว้เลยเวลามารบัหนังสอืในหอ้งสมุดจะย

กเลกิสทิธ ิและใหผู้อ้ืน่ยมือา่นกอ่น.  

3. 圖書館以電子信箱通知讀者可到館借閱預約書之期限，未使用電

子信箱之讀者可利用彰化縣公共圖書館網頁查詢。逾期未到館借

閱者，將取消其優先借閱權，借閱人不得歸責於未獲通知。 

หอ้งสมุดจะใช ้email นัดบอกผูอ้า่นสามารถมายมืหนังสอืทางทีห่อ้งสมุด 

ถา้หากไม่ไดใ้ชอ้เีมล 

สามารถใชเ้ว็บไซตห์อ้งสมุดของจงัหวดัจางฮั่วตรวจสอบได.้  

                                                                              

4.預約資料如超過預約等待期限（系統預設為三百六十五天）仍未被

歸還，系統會自動取消預約紀錄，請讀者重新預約。 

        ผูท้ีไ่ดจ้องลว่งหนา้ถา้หากเลย เวลาทีนั่ดหมาย ( ระบบจดัตัง้คา่ไว3้65 วนั) 

ทหารยงัไม่ไดเ้อามาคนืระบบจะยกเลกิ การจองลว่งหนา้. 

      5. 多書共用附件之圖書資料不開放預約。 

        การแนบไฟลข์อ้มูลแชรห์นังสอืหลายเลม่ไม่เปิดใหนั้ดหมาย. 

6.圖書館得依資料類型、特性、件數等，決定資料是否開放預約。 

หอ้งสมุดตามชนิดของขอ้มูลลกัษณะจ านวนชิน้ ฯลฯ 

เพือ่ก าหนดวา่ขอ้มูลจะเปิดใหนั้ดหมาย. 

（六） 續借服務： 

      บรกิารยมือา่งทอง: 
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1. 凡讀者外借中且尚未逾期之資料，若無其他讀者預約，且該借閱

證無違規停權之情事，得於借閱期限內自行至彰化縣公共圖書館

網頁辦理線上續借，不接受電話及其他方式續借。 

ในกรณีทีไ่ม่มขีอ้มูลเกีย่วกบัแหลง่ภายนอกและยงัไม่คา้งช าระโดยผูอ้า่นหากไม่

มกีารนัดหมายเจา้มอืรบัแทงอืน่และไม่มกีารละเมดิเงนิกูจ้ะไดร้บัการตอ่อายใุหม่ใ

นเว็บไซตข์องหอ้งสมุดประชาชน Changhua County ภายในระยะเวลาของผูกู้ ้

วธิอีืน่ ๆ ในการตอ่อาย.ุ 

2. 續借以一次為限，每次借期自續借當日起延長二十八日。 

ตอ่อายโุดยมรีะยะเวลาที ่จ ากดั ทุกคร ัง้นับจากวนัทีต่อ่อายนัุบจากวนัทีต่อ่อาย ุ

28 วนั. 

3. 同一借閱人當天所歸還之資料不得再借。 

ผูย้มืเดยีวกนัในวนัทีส่ง่คนืขอ้มูลจะไม่ยมื. 

（七） 宅配服務： 

      บรกิารสง่ถงึท ี: 

1. 宅配服務悉依圖書宅配服務說明辦理。 

บรกิารจดัสง่พรอ้มหนังสอืพรอ้มค าแนะน าในการใหบ้รกิารจดัสง่หนังสอื. 

2. 圖書館得依資料類型、特性、件數等，決定資料是否開放宅配。 

หอ้งสมุดตามชนิดของขอ้มูลลกัษณะจ านวนชิน้ ฯลฯ 

เพือ่ตรวจสอบวา่ขอ้มูลเป็นบา้นเปิด. 

（八） 借出資料若圖書館急需收回時，借閱人應於接到通知後立即歸

還。 

ขอ้มูลการใหย้มืหากหอ้งสมุดอยูใ่นความตอ้งการเรง่ดว่นในการกูค้นืผูย้มืจะคนื

หนังสอืแจง้ทนัททีีไ่ดร้บัหนังสอืแจง้. 

 

 

 

 

三、 停權（借）及賠償責任： 

การระงบั(การยมื)และการรบัผดิชอบความเสยีหา: 

（一） 本規定所指停權係指不得於圖書館辦理借閱（含續借、預約、調

閱及宅配）服務。 
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บทบญัญตันีิจ้ะระงบับรกิารในหอ้งสมุดทัง้หมด(รวมทัง้ยนือา่นตอ่, นัทยนือา่น, 

และการจดัสง่) 

（二） 逾期停權日數以當日還書逾期天數最多者計算，借閱人亦可選擇

繳交罰款，停權一日繳交新臺幣一元（以此類推）；停權日數上

限為三百六十五日，罰款上限為三百六十五元（擇一）。停權期

間不得外借資料、館內閱覽視聽資料及調閱閉架書庫資料。 

จ านวนวนัทีค่า้งช าระจะนับเป็นจ านวนวนัทีค่า้งช าระมากทีส่ดุในวนันีน้อกจาก

นีผู้ย้มือาจเลอืกจา่ยคา่ปรบัและระงบัการช าระเงนิ NT $ 1 

ในวนัเดยีวจ านวนวนัพกัการท างานสงูสดุคอื 300 วนั ในวนัทีห่า้โทษสงูสดุคอื 

365 ดอลลาร ์(เลอืก) ในชว่งระยะเวลาระงบัช ัว่คราวจะไม่มกีารเก็บขอ้มูลใด ๆ 

จะมกีารอา่นเนือ้หาโสตทศันูปกรณใ์นพพิธิภณัฑแ์ละจะอา่นขอ้มูลของหนังสอื

พกัพงิ. 

（三） 借閱人全數還清逾期資料後，始得按日遞減停權期間。 

ผูกู้จ้ะตอ้งช าระคา่ขอ้มูลทีค่า้งช าระทัง้หมดซึง่เป็นจดุเร ิม่ตน้ของการระงบัการร

ะงบัช ัว่คราว. 

（四） 借閱人需俟停權期滿或繳清逾期罰款後，始得借閱資料。逾期罰

款得於借閱資料前繳交。 

ผูย้มืจะตอ้งยมืขอ้มูลหลงัจากระงบัหรอืคา้งช าระคา่ปรบั 

การช าระลา่ชา้จะตอ้งจา่ยกอ่นการยมืขอ้มูล. 

（五） 借閱資料如有遺失、撕毀、圈點、評註、汙損、剪割、脫頁、缺

件等情事，借閱人應賠償。賠償以賠償相同或較新版本之資料為

原則（若含有附件應一併賠償），賠償相關事宜處理完畢後，方

可辦理歸還手續。 

หากขอ้มูลการกูย้มืเงนิสญูหายถกูฉีกขาดเคร ือ่งหมายวรรคตอนความคดิเห็น

การหกัลา้งการตดัขาดการขาดหายไปของชิน้งาน ฯลฯ 

ผูย้มืควรไดร้บัการชดเชย 

คา่ชดเชยส าหรบัการชดเชยส าหรบัขอ้มูลฉบบัเดยีวกนัหรอืฉบบัใหม่ส าหรบัห

ลกัการ (ถา้ภาคผนวกควรไดร้บัการชดเชย) 

เร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการชดเชยสามารถด าเนินการไดก้อ่นทีจ่ะมขี ัน้ตอนการคนื

สนิคา้. 

（六） 如無法購得原書或原視聽資料時，依下列標準賠償： 

หากคณุไม่สามารถซือ้หนังสอืตน้ฉบบัหรอืขอ้มูลภาพและเสยีงตน้ฉบบัไดต้ามเ
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กณฑต์อ่ไปนี ้:  

1. 以新臺幣定價者，悉依定價賠償；無定價者，依圖書館系統設定

之參考價賠償。 

เพือ่ก าหนดราคา NTD 

จา่ยโดยการชดเชยราคาไม่ก าหนดราคาตามระบบหอ้งสมุดก าหนดชดเชยราค

าอา้งองิ. 

2. 以基價定價者，依該基價之五十倍計價。 

ก าหนดราคาพืน้ฐานตามราคาพืน้ฐาน 50 เท่าของราคา.  

3. 以外幣定價者，依前一日匯率換算後計價。 

การก าหนดราคาในสกลุเงนิตา่งประเทศตามการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลี่

ยนวนักอ่นหนา้หลงัการก าหนดราคา. 

4. 套書或整套視聽資料中之一冊（件）或一冊（件）以上者，以平

均單價計算。 

หนังสอืหรอืชดุสือ่ภาพและเสยีงในหนังสอื (ชิน้) หรอื (หรอืมากกวา่) 

ราคาตอ่หน่วยเฉลีย่.  

5. 未標明定價之中文圖書資料平裝本每一面以一元計價，若無法查

出面數者，則每冊以四百元計價。未標明定價之中文圖書資料精

裝本及外文圖書資料每一面以二元計價，若無法查出面數者，每

冊以八百元計價 

หนังสอืไม่ไดร้บัการท าเคร ือ่งหมายดว้ยราคาของหนังสอืปกออ่นฉบบัภาษาจนีใ

นแตล่ะดา้นเป็นดอลลารห์ากไม่สามารถหาตวัเลขไดแ้ลว้แตล่ะเลม่จะมมูีลคา่ถงึสี่

รอ้ยเหรยีญ 

ไม่ไดม้กีารก าหนดราคาของหนังสอืภาษาจนีและหนังสอืปกแข็งและหนังสอืภาษ

าตา่งประเทศในแตล่ะดา้นของราคาไบนารถีา้คณุไม่สามารถหาจ านวนหนา้ไดใ้

นราคา 800 หยวน.  

6. 未標明定價之 CD、CD-ROM 公播版每件以二千五百元計價，家

用版每件以五百元計價。未標明定價之 DVD、VCD 公播版每件以

三千五百元計價，家用版每件以一千元計價。 

ซดีทีีไ่ม่ไดท้ าเคร ือ่งหมายส าหรบัการก าหนดราคาการออกอากาศซดีรีอมมรีาค

าอยูท่ี ่2,500 เหรยีญตอ่คนและแตล่ะครวัเรอืนมรีาคาอยูท่ี ่500 

เหรยีญแตล่ะเลม่ ไม่ท าเคร ือ่งหมายราคาของดวีดีรีุน่ VCD 
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ออกอากาศของแตล่ะช ิน้เป็น 3 

หมืน่หา้รอ้ยเหรยีญซึง่เป็นรุน่ทีบ่า้นของแตล่ะรายการเป็นราคาพนัเหรยีญ. 

7. 非賣品或贈送視聽資料賠償：未標明定價之非賣品或其他單位贈

送本館之各類型視聽資料，每件以一百元計價。 

ไม่ใชก่ารขายหรอืของขวญัคา่ชดเชยภาพและเสยีง: 

ไม่ไดท้ าเคร ือ่งหมายราคาของ Non-sale หรอืหน่วยงานอืน่ ๆ 

ทีจ่ดัแสดงใหก้บัพพิธิภณัฑป์ระเภทตา่งๆของวสัดภุาพและเสยีงแตล่ะราคาหน่ึงร ้

อยเหรยีญt.   

8. 附件遺失者，以所屬資料定價計價。 

หากไฟลแ์นบหายไปจะเป็นราคาทีร่าคาของขอ้มูล.  

9. 資料袋、光碟保護盒遺失或損毀時，借閱人應予賠償；大資料袋、

中資料袋每個四十元，小資料袋每個三十元，光碟保護盒每個七

十元。 

กระเป๋าขอ้มูลกลอ่งป้องกนัซดีสีญูหายหรอืเสยีหายผูกู้ค้วรไดร้บัการชดเชยถงุข

นาดใหญถ่งุขอ้มูลส าหรบัแตล่ะสีส่บิหยวนถงุเล็ก ๆ 

สามสบิหยวนแตล่ะกลอ่งป้องกนั CD - ROM ส าหรบัแตล่ะเจ็ดสบิหยวน.  

（七） 借閱人係無行為能力人或限制行為能力人時，由其法定代理人負

損害賠償責任。 

เมือ่ผูย้มืไม่สามารถใชง้านไดห้รอืมคีวามสามารถในการด าเนินการตวัแทนทาง

กฎหมายจะตอ้งรบัผดิตอ่ความเสยีหาย. 

（八） 讀者經繳納資料罰、賠款並領取收據後，不得請求退款。 

ผูอ้า่นไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดห้ลงัจากจา่ยเงนิแลว้จา่ยคา่สนิไหมทดแทนและ

รบัใบเสรจ็. 

（九） 未按規定將資料攜出館外者，將依法辦理或通知其所屬學校、服

務單位或其家屬。 

การไม่น าขอ้มูลออกจากพพิธิภณัฑจ์ะไดร้บัการจดัการหรอืแจง้ใหท้ราบตามโร

งเรยีนหน่วยบรกิารหรอืครอบครวัของพวกเขา. 

（十） 請借閱人善加利用彰化縣公共圖書館網頁查詢個人借閱、預約及

還書紀錄。圖書館輔以電子郵件方式發送相關通知，惟借閱人不

得以未獲通知作為逾期或違規紀錄之免責。 
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โปรดยมืเว็บไซต ์Changhua County Library Public 

เพือ่ยมืหนังสอืจองและจองหนังสอื 

หอ้งสมุดจะถกูสง่ทางอเีมลไปยงัหนังสอืแจง้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

แตผู่ย้มืจะไม่ไดร้บัแจง้เร ือ่งการยกเวน้ภาษทีีผ่ดิกฎหมายหรอืเกนิก าหนด. 

 


