
図書館利用案内タイ語                       ２０１7年１1月 

ค ำแนะน ำกำรใช้ห้องสมุดในเขตโทโยนำกะ 

โฮมเพจของหอ้งสมุดโทโยนากะ http://www.lib.toyonaka.osaka.jp/ 

◎การสมคัรสมาชิกห้องสมุด   ～ การท าบตัรห้องสมุด  ～ 

ผูท่ี้พ  านกัอาศยั   ท  างาน หรือ เรียน ในเขตโทโยนากะ  สามารถขอท าบตัรห้องสมุดได ้

โดยยืน่แบบฟอร์มขอท าบตัรไดท่ี้เคาน์เตอร์บริการ ยมื –คืน ของห้องสมุด  ทางเจา้หนา้ท่ีจะท าการออกบตัรห้องสมุดให้ 

＊ โปรดแสดงหลกัฐานท่ีสามารถยนืยนัท่ีอยูไ่ด ้  อยา่งเช่น  บตัรประจ าตวัส าหรับคนต่างชาติ  ใบขบัข่ี  บตัรประจ าตวันกัเรียน หรือ 

ท่ีอยูท่ี่ระบุบนไปรษณียภณัทต่์างๆ  ( ยกเวน้ เด็กเล็กท่ีอายยุงัไม่ถึงเกณฑเ์ขา้เรียนชั้นประถมศึกษา ) 

＊ บตัรห้องสมุดน้ีสามารถใชไ้ดก้บัทุกหอ้งสมุดในเขตโทโยนากะ 

＊ กรณีท่ีบตัรหาย หรือว่ามีการเปล่ียนแปลงใดๆ เช่น ช่ือ นามสกลุ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์กรุณาแจง้ให้ทางห้องสมุดทราบ 

◎วิธีการยมืหนงัสือ เอกสาร และส่ือต่างๆ 

น ารายการท่ีตอ้งการจะยมื พร้อมบตัรห้องสมุด ไปยืน่ท่ีเคาน์เตอร์บริการ 

◆ สามารถยมืหนงัสือ นิทานภาพ เอกสาร นิตยสาร ซีดี วิดีโอ เทป ภาพยนต ์ หนงัDVD รวมทั้งหมดไดไ้ม่เกิน 10 รายการ  

ในระยะเวลา  2  สปัดาห์   ( โดยจ ากดั ซีดี  ไม่เกิน 4 แผน่ และ ภาพยนตร์ หนงัDVD  1 เร่ือง ต่อ คร้ัง )  

◆ เอกสารบางชนิด ไม่สามารถยมืออกนอกห้องสมุดได ้อยา่งเช่น หนงัสือพิมพ,์ เอกสารอา้งอิง เป็นตน้ 

◆ การต่ออายกุารยมื 

ให้น ารายการท่ีตอ้งการต่ออายกุารยมื มาท่ีเคาน์เตอร์บริการ ภายในก าหนดส่งคืน และหากไม่มีสมาชิกท่านใดจองไว ้จะสามารถขอต่ออายไุดอี้ก 1 คร้ัง  

โดยจะตอ้งแจง้ความจ านงก่อนท่ีจะคืนรายการดงักล่าว   ส าหรับวีดีโอภาพยนตร์ หนงัDVD ไม่สามารถขอต่ออายกุารยมืได ้

◎วิธีการคืนหนงัสือ เอกสาร และส่ือต่างๆ 

◆   กรุณาคืนรายการท่ียมืไปท่ีเคาน์เตอร์บริการ ภายในก าหนดส่งคืน กรุณาอยา่น ากลบัไปคืนท่ีชั้นวางดว้ยตนเอง (การคืนหนงัสือไม่ตอ้งใชบ้ตัรห้องสมุด) 

สามารถคืนไดท่ี้ทุกห้องสมุดในเขตโทโยนากะ 

หากส่งคืนชา้เกินก าหนดอาจท าให้ไม่สามารถยมืไดอี้กหรือถูกยกเลิกรายการจองท่ีทางห้องสมุดเก็บไวใ้ห้เพ่ือรอการยมื 

 



◎กล่องรับคืน 

◆ ในกรณีท่ีห้องสมุดปิดท าการ  สามารถส่งคืน รายการท่ียมืไปไดท่ี้กล่องรับคืนหนงัสือ  ( ทุกห้องสมุดจะมีกล่องรับคืนติดตั้งไวใ้ห้บริการ  ยกเวน้ท่ีห้องหนงัสือ 

/ Library room)  

หากยงัอยูใ่นเวลาท าการของห้องสมุด  กรุณาอยา่คืนท่ีกล่องรับคืน 

กล่องรับคืนของห้องสมุดโฮทารุไกเคะ  ไม่สามารถใชบ้ริการไดใ้นช่วงเวลา  21:00 น. - 8:00 น. 

(กรุณาอยา่คืนรายการท่ี แตกหกั ช ารุดได ้อยา่งเช่น ซีดี วีดีโอ ท่ีกล่องรับคืน) 

＊ ยกเวน้ท่ีห้องสมุดโอคามะจิ ห้องสมุดโนบะทาเคะ ห้องสมุดฮิกะชิโทโยนากะ ห้องสมุดโชไน  ห้องสมุดเซนริ ห้องสมุดฮตัโตะริ ห้องสมุดทาคากะวา 

ห้องสมุดโฮทารุไกเคะ มีกล่องส าหรับรับคืนซีดี และวีดีโอไวบ้ริการ โดยเฉพาะ 

＊ หนงัสือ เอกสาร และส่ือต่างๆในห้องสมุดเป็นสมบติัส่วนรวมกรุณาใชด้ว้ยความระมดัระวงั 

＊ กรุณาคืนรายการท่ียมืไปให้ตรงตามก าหนดเวลา 

◆ หากตอ้งการตรวจสอบสถานภาพการยมื การจอง รายการต่างๆ ดว้ยตนเอง 

 สามารถ ดูไดจ้ากโฮมเพจของห้องสมุด หรือ จากคอมพิวเตอร์ท่ีมีไวบ้ริการในทุกห้องสมุด โดยใชพ้าสเวิร์ด 

สมคัรขอพาสเวิร์ดไดท่ี้เคาน์เตอร์บริการ (กรุณาเตรียมบตัรห้องสมุด และหลกัฐานท่ีสามารถ ยนืยนั ตวัผูถื้อบตัร ) 

◎ การคน้หาหนงัสือ และการท าเร่ืองขอจองหนงัสือ 

◆  สามารถคน้หา ขอ้มูลของรายการท่ีตอ้งการไดจ้ากคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด  ( Online Public Access Catalog )  

◆  ในกรณีท่ีไม่พบรายการท่ีตอ้งการ  กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หน้าท่ีของห้องสมุด  

หากรายการท่ีตอ้งการ ถูกยมืไปแลว้ ให้กรอกใบค าร้องขอจอง ทางห้องสมุดจะให้บริการตามล าดบัการจองก่อน-หลงั  

และหากรายการท่ีตอ้งการไม่มีไวบ้ริการ ทางห้องสมุดจะพยายามจดัหาให้ไดต้ามความประสงค ์ ดว้ยการ จดัซ้ือ หรือท าเร่ืองขอยมืจากห้องสมุดจงัหวดั หรือ  

แนะน าห้องสมุดท่ีสามารถให้บริการได ้

◆ สามารถท าเร่ือง ขอจองรายการท่ีตอ้งการรวมไดไ้ม่เกิน  10 รายการ ( รวม ซีดี  2 แผน่และวีดีโอภาพยนต ์1 เร่ือง ) 

◎ บริการสืบคน้ สารสนเทศ 

ทางห้องสมุดมีบริการให้ความช่วยเหลือในการสืบคน้ ขอ้มูลสารสนเทศท่ีจะน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  ในการศึกษาวิจยั  



 ( ส าหรับท่ี ห้องสมุดโอคะมาจิ  ห้องสมุดเซนริ ห้องสมุดโนบะทาเคะ  กรุณาติดต่อสอบถามไดท่ี้  ห้องเอกสารอา้งอิง ) 

◎การให้บริการถ่ายเอกสาร 

สามารถขอถ่ายเอกสาร หนงัสือ และส่ือต่างๆของห้องสมุดได ้( โดยตอ้งไม่ละเมิดเร่ืองลิขสิทธ์ิ ) 

 ในราคาแผน่ละ 10 เยน 

＊ สามารถใชบ้ริการไดท่ี้ ห้องสมุดโอคะมาจิ  ห้องสมุดโชไน  ห้องสมุดเซนริ  ห้องสมุดโนบะทาเคะ  

ห้องสมุดฮิกะชิโทโยนากะ  ห้องสมุดฮตัโตะริ  ห้องสมุดทาคากะวา  และ ห้องสมุดโฮทารุไกเคะ  

◎ บริการดา้นอ่ืนๆ 

◆  การท าเร่ืองขอยมืเป็นกลุ่ม   ห้องสมุดมีบริการ ให้ยมืหนงัสือ เอกสาร ส่ือ ต่างๆ ในจ านวนมาก ให้กบักลุ่ม ต่าง ๆ เช่น กลุ่มผูรั้กการอ่าน ห้องสมุดชุมชน  

โรงเรียน  เป็นตน้ 

◆ ห้องสมุดหนงัสือเด็กจากทัว่โลก 

ห้องสมุดโอคะมาจิ  มีห้องสมุดหนงัสือเด็ก มีหนงัสือเด็กหลายภาษาจากประเทศต่างๆมากมาย  สามารถใชบ้ริการไดใ้นเวลา ท าการ 10:00  น. - 17:00 น.) 

◆  ในห้องสมุด บางแห่ง  มีหนงัสือพิมพ ์และ นิตยสารภาษาองักฤษ ไวบ้ริการ 

◆การให้บริการแก่ผูพิ้การ  

ห้องสมุดมีบริการจดัส่งหนงัสือทางไปรษณีย ์ บริการส่งถึงบา้น และบริการอ่ืนๆอีกมากมาย ส าหรับผูพิ้การท่ีพ  านกัอาศยัอยูใ่นเขตโทโยนากะ 

＊ ห้องสมุดโอคะมาจิ  ห้องสมุดโชไน  หอ้งสมุดเซนริ  ห้องสมุดโนบะทาเคะ  หอ้งสมุดทาคากะวา   

ห้องสมุดโฮทารุไกเคะ มีการบริการจดัเตรียมแวน่ขยายไวส้ าหรับผูท่ี้มีปัญหาทางสายตา 

＊ ห้องสมุดเซนริ  ห้องสมุดโฮทารุไกเคะ มีหูฟัง（Loop for Hearingaid ）ไวส้ าหรับให้บริการผูท่ี้มีปัญหาทางการฟัง 

◆ห้องสมุดเคล่ือนท่ี（Book mobile）  

   ส าหรับผูท่ี้พ  านกัอยูไ่กล ไม่สามารถเดินทางมาห้องสมุดได ้ ห้องสมุดเคล่ือนท่ีจะเดินทางไปบริการตามจุดบริการต่างๆในเขตโทโยนากะ ประมาณเดือนละ 1 

คร้ัง 

ยนิดีตอ้นรับทุกท่านท่ีมาใชบ้ริการห้องสมุด 

ประวติัของผูใ้ชบ้ริการ ทางห้องสมุดจะเก็บไวเ้ป็นความลบั 



◎ เวลำเปิดท ำกำร                               タイ語 
     ห้องสมดุผู้ใหญ่ ห้องสมดุเด็ก ห้องเอกสารอ้างอิง 

ห้องสมดุโอคะมาจ ิ
วนัองัคาร - วนัศกุร์ 10:00 น. - 19:00 น. 10:00 น .- 17:00 น. 

วนัเสาร์  วนัอาทิตย์ วนัหยดุราชการ 10:00 น .- 17:00 น. 

ห้องสมดุโชไน 
วนัองัคาร - วนัศกุร์ 10:00 น. - 19:00 น. 10:00 น .- 17:00 น. 

  
วนัเสาร์  วนัอาทิตย์ วนัหยดุราชการ 10:00 น .- 17:00 น. 

ห้องสมดุเซนริ 
วนัองัคาร - วนัศกุร์ 10:00 น. - 20:00 น. 

วนัจนัทร์  วนัเสาร์  วนัอาทิตย์ 
วนัหยดุราชการ 

10:00 น .- 17:00 น. 

ห้องสมดุโนบะทาเคะ 
วนัองัคาร - วนัศกุร์ 10:00 น. - 19:00 น. 10:00 น .- 17:00 น. 

วนัเสาร์  วนัอาทิตย์ วนัหยดุราชการ 10:00 น .- 17:00 น. 

ห้องสมดุฮิกะชิโทโยนากะ 
ห้องสมดุฮตัโตะริ 
 

วนัองัคาร - วนัอาทิตย์ 10:00 น .- 17:00 น. 

  

ห้องสมดุโชไนไซไวมาฉิ วนัพธุ วนัเสาร์  วนัอาทิตย์ 10:00 น .- 17:00 น. 

ห้องสมดุทาคากะวา 
ห้องสมดุโฮทารุไกเคะ 

วนัจนัทร์   วนัพธุ 10:00 น. - 19:00 น. 

ห้องสมดุทาคากะวา 
ห้องสมดุโฮทารุไกเคะ 

วนัองัคาร  วนัพฤหสั 10:00 น .- 17:00 น. 

วนัเสาร์   วนัอาทิตย์ 
10:00 น .- 17:00 น. 

 

◎ วนัหยุดท ำกำร 

ห้องสมุดโอคะมาจิ 

ห้องสมุดโชไน 

ห้องสมุดโนบะทาเคะ 

* หยดุทุกวนัจนัทร์   
(ในกรณีท่ีวนัจนัทร์ตรงกบัวนัหยดุราชการ วนัจนัทร์จะเปิดท าการและจะเล่ือนไปหยดุ 
ชดเชยในวนัท าการถดัไปแทน ) 

* หยดุทุกวนัศุกร์สุดทา้ยของเดือน เพ่ือจดัเก็บเอกสารภายใน  
(ยกเวน้ เดือนธนัวาคม ) 

  *ส้ินปีและวนัหยดุปีใหม่ 
  *  ช่วงวนัหยดุพิเศษเพ่ือจดัเก็บเอกสารประจ าปี                                                   

ห้องสมุดเซนริ * หยดุทุกวนัศุกร์สุดทา้ยของเดือน เพ่ือจดัเก็บเอกสารภายใน  
(ยกเวน้ เดือนสิงหาคมและเดือนธนัวาคม ) 

  *ส้ินปีและวนัหยดุปีใหม่ 

*  ช่วงวนัหยุดพเิศษเพือ่จดัเกบ็เอกสารประจ าปี 

ห้องสมุดฮิกะชิโทโยนากะ 

ห้องสมุดฮตัโตะริ 

 

 * หยดุทุกวนัจนัทร์   

(ในกรณีท่ีวนัจนัทร์ตรงกบัวนัหยดุราชการ จะหยดุชดเชยเพ่ิมในวนัท าการถดัไปดว้ย ) 

* หยดุทุกวนัศุกร์สุดทา้ยของเดือน เพ่ือจดัเก็บเอกสารภายใน  

( ยกเวน้ เดือนสิงหาคม และ เดือนธนัวาคม ) 

* วนัหยดุราชการ 

*ส้ินปีและวนัหยดุปีใหม่ 

*ช่วงวนัหยดุพิเศษเพ่ือจดัเกบ็เอกสารประจ าปี                                                   

ห้องสมุดโชไนไซไวมาจิ 

*วนัจนัทร์วนัองัคารพฤหสับดีศุกร์ 

*วนัหยดุราชการ 

*ส้ินปีและวนัหยดุปีใหม่ 

*ช่วงวนัหยดุพิเศษเพ่ือจดัเกบ็เอกสารประจ าปี         

ห้องสมุดทาคากะวา 

ห้องสมุดโฮทารุไกเคะ 

* หยดุทุกวนัศุกร์   

(ในกรณีท่ีวนัศุกร์ตรงกบัวนัหยดุราชการ จะหยดุชดเชยเพ่ิมในวนัท าการก่อนวนัหยดุดว้ย) 

* หยดุทุกวนัพฤหสับดีสุดทา้ยของเดือน เพ่ือจดัเก็บเอกสารภายใน  

( ยกเวน้ เดือนสิงหาคม และ เดือนธนัวาคม ) 

*  วนัหยดุราชการ 

*ส้ินปีและวนัหยดุปีใหม่ 

*  ช่วงวนัหยดุพิเศษเพ่ือจดัเก็บเอกสารป ระจ าปี      



 วนัหยุดรำชกำร เป็นวนัหยุดตำมกฏหมำยเกี่ยวกับวนัหยุดประจ ำชำติ ตำม พ.ร.บ. ฉบับที่ 178 ปี 1948 ข้อ 2 ว่ำด้วยเร่ืองวนัหยุดประจ ำชำติ 

นอกจากรายการขา้งตน้แลว้  ยงัมีบริการของหอ้งหนงัสือ อิบุคิ  และ และกู่ระนิชิสห้องสมุด 

 

◎ ห้องหนงัสืออิบุคิ   ( อยูใ่น เซเน็นโนะอิเอะ อิบุคิ    โทโยนากะชิฮตัโตะริ นิชิมาฉิ  4-13-1 ) 

เปิดท าการ  วนัพธุและวนัเสาร์   เวลา  13:00 น. - 17:00 น. 

◎และกู่ระนิชิศูนยส์ห้องสมุด   (โทะโยะนะคะชิ และกู่ระนิชิ1-4-22  ) 

เราเปิดท าการในวนัพธุและวนัอาทิตย ์   เวลา 14:00 น. - 17:00 น. 

 

อีกทั้งยงั มีบริการห้องสมุดเคล่ือนท่ี  ให้บริการไปในเขตพ้ืนท่ีต่างๆ ในเมืองโทโยนากะ 

ติดต่อสอบถามไดท่ี้  ห้องสมุดโอคะมาจิ โทร  6843-4553 

แนะน าห้องสมุดในเขตโทโยนากะ 

โฮมเพจของห้องสมุดโทโยนากะ  http://www.lib.toyonaka.osaka.jp/ 

 

ห้องสมุดโอคะมาจิ โอคะมาจิคิตะ   ３－４－２ 

 （０６）６８４３－４５５３ 

ห้องสมุดฮตัโตะริ ฮตัโตะริฮองมาจิ  ５－２－８ 

 （０６）６８６２－０８００ 

ห้องสมุดโชไน ซงัวะโจ   ３－２－１ 

 （０６）６３３４－１２６１ 

ห้องสมุดโชไนไซไวมาจิ โชไนไซไวมาจิ  ４－２６－１４ 

 （０６）６３３２－８２２０ 

ห้องสมุดทาคากะวา โฮนนัโจฮิกะชิ  １－１－２ 

 （０６）６３３６－６９０１ 

ห้องสมุดเซนริ ชินเซนริฮิกะชิมาจิ １－２－２ 

 （０６）６８３１－０２２５ 

ห้องสมุดฮิกะชิโทโยนากะ ฮิกาชิโทโยนากะโจ  ５－２－１ 

 （０６）６８５６－４６６０ 

ห้องสมุดโนบะทาเคะ คะสึกะโจ   ４－１１－１ 

 （０６）６８４５－２４００ 

ห้องสมุดโฮทารุไกเคะ โฮทารุไกเคะนาคะโจ  ３－２－１－５０２ 



 （０６）６８４０－８０００ 

 


