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ความเป็นมาของหอสมุดแห่งชาตกิบั
เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (ISBN)

• หอสมุดแห่งชาติได้เร่ิมจดัท าบรรณานุกรมแห่งชาตด้ิวยระบบ
คอมพวิเตอร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) และได้ประสานขอใช้เลข 
ISBN ไปยงัศูนย์ ISBN สากล ทีก่รุงเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมนี  

• หอสมุดแห่งชาตเิป็นศูนย์เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือแห่งชาติ
ของประเทศไทย และก าหนดเลข ISBN ให้แก่ส านักพมิพ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 
2521 (ค.ศ. 1978) เป็นต้นมา

• ศูนย์เลข ISBN สากลได้ก าหนดรหัสประเทศในคร้ังแรก คือ “974”
ปัจจุบัน คือ “616” ให้กบัประเทศไทย 



หน้าทีข่องส านักหอสมุดแห่งชาตใินฐานะผู้ก าหนดเลข ISBN

• เป็นศูนย์กลางการตดิต่อและประสานงานกบั ISBN ส านักงานใหญ่ ณ ประเทศองักฤษ

• การจ่ายค่าสมาชิกรายปี (Membership Fee)

• การปรับกฎเกณฑ์การก าหนดเลข ISBN ตามคู่มือการใช้งาน 

• การรายงานสถิติการใช้เลข ISBN ในประเทศไทย

• จดัเตรียมบัญชีเลขส าเร็จรูป ISBN

• ควบคุมและท าบัญชีเพ่ือตรวจสอบการใช้เลข ISBN

• ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาการก าหนดเลข ISBN



• เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (ISBN) คือ เลขรหัสสากลที่ก าหนดขึน้ใช้
ส าหรับส่ิงพมิพ์ประเภทหนังสือทัว่ไป มคีวามมุ่งหมายทีจ่ะเป็นเอกลกัษณ์ของ
หนังสือแต่ละเล่ม เพ่ือความสะดวกถูกต้องและรวดเร็วในการด าเนินงานด้าน
ควบคุมข้อมูล ส่ิงพมิพ์ ในคอมพวิเตอร์ ในด้านการส่ังซ้ือหนังสือ ด้านการ
แลกเปลีย่นด้านการส ารวจข้อมูล และด้านการควบคุมสินค้าคงคลงัของส านักพมิพ์

What is ISBN?



1. รหัสสินค้าประเภทส่ิงพมิพ์ (Prefix Element) คือ เลขหน้า 3 หลกั “ 978 ” - European Article 
Numbering-Uniform Code Council (EAN) คือ ผลติภัณฑ์ประเภทหนังสือ

2. รหัสกลุ่มประเทศ (Registration Group Element) คือ กลุ่มประเทศตามลกัษณะทางภูมิศาสตร์
หรือการใช้ภาษา รหัสประเทศไทย คือ 616 ก าหนดโดย International ISBN 

3. รหัสส านักพมิพ์ (Registrant Element) คือ เลขส าเร็จรูปของส านักพมิพ์ หน่วยงานให้บริการเลข 
ISBN จะเป็นผู้ก าหนดเลข

4. รหัสช่ือเร่ือง (Publication Element) คือ ส่ิงพมิพ์แต่ละรายการที่ผลติจากส านักพมิพ์น้ัน ๆ

5. เลขตรวจสอบ (Check Digit) สูตร Modulus10 ส าหรับตรวจสอบความถูกต้องของเลข 12 หลกั
แรก



ประโยชน์ของเลข ISBN 

• ใช้เป็นรหัสสินค้าแทนการระบุช่ือหนังสือ
• ใช้เป็นข้อมูลอ้างองิ
• ช่วยประหยดัเวลาในการท างาน ลดข้อผดิพลาดในการท าส าเนาข้อมูล
• ช่วยให้ระบบการส่ังซ้ึอหนังสือและการจัดจ าหน่ายด าเนินการได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้
• ส่งเสริมและเผยแพร่รายช่ือส่ิงพมิพ์ในแต่ละประเทศ
• ผู้พมิพ์และผู้ใช้หนังสือทัว่โลกสามารถตดิต่อกนัได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
• การแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่างห้องสมุด



Benefit of ISBN
1. เป็นการก าหนดรหัสเฉพาะส าหรับส่ิงพมิพ์ที่ผลติขึน้ในระดบัสากล โดยการใช้ชุด

ตวัเลขแทนข้อมูลทางบรรณานุกรมในการบันทกึข้อมูล 
2. สามารถก าหนดเลขให้กบัส่ิงพมิพ์ทีม่รูีปแบบและฉบับทีแ่ตกต่างกนัไป เช่น 

ส่ิงพมิพ์ทั่วไป และส่ิงพมิพ์ดจิิทัล จะมีการก าหนดเลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือที่แตกต่าง
กนัอย่างชัดเจน 

3. ช่วยรวบรวมและอพัเดทบัญชีรายช่ือผู้ท าธุรกจิการค้สส่ิงพมิพ์ ฐานข้อมูล
บรรณานุกรม และการสืบค้นข้อมูลเกีย่วกบัหนังสือได้ง่ายยิ่งขึน้

4. ช่วยให้ระบบการส่ังซ้ึอหนังสือและการจัดจ าหน่ายด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

5. เป็นชุดตวัเลข 13 หลกั แบบบาร์โค้ด ซ่ึงเป็นชุดตวัเลขทีใ่ช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์อ่าน
ได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้ความผดิพลาดเกดิขึน้ได้น้อย

6. เป็นรหัสอ้างองิในการจ าหน่ายส่ิงพมิพ์ในร้านขายหนังสือ ซ่ึงจะช่วยให้ระบบการ
ขายส่ิงพมิพ์มีความสะดวกมากยิง่ขึน้

7. เป็นข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบยอดขายของการจ าหน่ายส่ิงพมิพ์ได้



ISBN USER’S MANUAL
International Edition

7th edition

International ISBN Agency 
London 2017



Types of monographic publications eligible for ISBN are:

1. Printed books and pamphlets (and their various product forms)

2. Braille publications

3. Publications that are not intended by the publisher to be updated regularly or continued indefinitely 

4. Audiobooks (talking books) either on a physical carrier or accessible on the Internet for download or streaming 

5. Digital publications (e-books) either on physical carriers (such as machine-readable tapes, diskettes, or CD-ROMs) 
or on the Internet (for download or streaming)

6. Digitised copies of printed monographic publications that are available in the supply chain

7. Microform publications

8. Educational or instructional software, films, videos, DVDs, transparencies either on a physical carrier or accessible 
on the Internet for download or streaming

9. Mixed media publications where the principal constituent is text-based, e.g. book with CD or book with DVD

10. Individual articles or issues of a particular continuing resource where these are made available separately (but not 
the continuing resource in its entirety)

11. Art books and illustrated books with a title page and/or text or captions

12. e-book apps provided that they have a significant textual content and can be considered a monographic publication 
and are available to the public. Pictures, moving image and sound may be included

13. Maps and atlases



ส่ิงพมิพ์ที่ให้เลข ISBN 13 ประเภท
1. หนังสือและจุลสาร (ในรูปแบบต่างๆ)

2. ส่ิงพมิพ์อกัษรเบรลล์

3. ส่ิงพมิพ์ทีส่ านักพมิพ์ไม่ได้เจตนาทีจ่ะปรับปรุงเป็นประจ าหรือด าเนินการอยู่เร่ือยๆ (เม่ือพมิพ์
เผยแพร่แล้วถือว่าส้ินสุด)

4. หนังสือเสียงและหนังสือเสียงทีส่ามารถเข้าถงึ ดาวน์โหลด และการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
อนิเทอร์เน็ต

5. หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ รวมถงึหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ในรูปของเทฟแม่เหลก็บันทกึข้อมูล ดสิก์ 
ซีดรีอม และการเข้าถงึผ่านระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต การดาวน์โหลดและการส่งข้อมูล
(Streaming)

6. ไฟล์ส าเนาของหนังสือในรูปแบบดจิทิลั ทีอ่ยู่ในกระบวนการผลติส่ิงพมิพ์

7. ส่ิงพมิพ์ในรูปวสัดุย่อส่วน

8. ซอฟต์แวร์ทางการศึกษาหรือการเรียนการสอน ภาพยนตร์ วดิโีอ ดวีดี ีแผ่นใส ทั้งในรูปแบบที่
สามารถเข้าถงึ ดาวน์โหลด และส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต



ส่ิงพมิพ์ที่ให้เลข ISBN 13 ประเภท (ต่อ)
9. ส่ิงพมิพ์ส่ือผสมที่ประกอบด้วยเน้ือหาเป็นส่วนใหญ่ เช่น หนังสือพร้อมซีด ี
หรือหนังสือพร้อมดวีดีี

10. ส่ิงพมิพ์ทีร่วมบทความของผู้แต่งท่านใดท่านหน่ึง หรือบทความที่มีการพมิพ์
เผยแพร่อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจัดพมิพ์โดยส านักพมิพ์

11. หนังสือแสดงงานศิลปะและหนังสือภาพ ซ่ึงมีหน้าปกใน และ/หรือมีเน้ือหา หรือ
ค าอธิบาย

12. แอปพลเิคช่ันหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงเน้ือหามีความส าคญั และมลีกัษณะ คล้าย
หนังสือและเผยแพร่เป็นสาธารณะ โดยรวมทั้งรูปภาพ ภาพเคล่ือนไหวและเสียงด้วย

13. แผนที่และแผนที่เล่ม



Types of material NOT eligible for ISBN are:
1. Continuing resources treated in their entirety as bibliographic entities (individual issues may qualify for ISBNs)

2. Abstract entities such as textual works and other abstract creations of intellectual or artistic content

3. Printed or digital materials that are intended for marketing or promotional purposes only such as advertising matter, widgets
and the like

4. Printed music

5. Art prints and art folders without title page and text

6. Personal documents (such as a digital curriculum vitae or personal profile)

7. Greetings cards

8. Music sound recordings

9. Software, films, videos, DVDs or transparencies that are intended for any purpose other than educational or instructional

10. Digital bulletin boards

11. Emails and other digital correspondence

12. Games

13. Customized or personalised books not intended for general availability

14. License key vouchers to access digital monographic publications on the Internet

15. Where individual articles are made available separately by a publisher, they qualify as monographic publications and shall be
assigned an ISBN. This does not apply in the case of offprint or preprint copies that are ordered by the author(s) of the article 
for their own distribution purposes. 

16. A publication that is issued over time with no predetermined conclusion. Such a publication is usually issued in successive or 
integrating issues, which generally have numerical and/or chronological designations. Typical examples include serials such as 
newspapers, periodicals, journals, magazines, etc., and integrating resources such as updating loose-leaf publications and 
updating websites.

17. For example, each separate product form of the novel The Old Man and the Sea is eligible for an ISBN, but the novel itself, as 
an abstract textual work, shall not be assigned an ISBN.



ส่ิงพมิพ์ที่ไม่ต้องขอ ISBN 15 ประเภท

1. ส่ิงพมิพ์ต่อเน่ือง ที่มีก าหนดออกเป็นวาระ เช่น วารสาร นิตยสาร และ

หนังสือพมิพ์

2. เน้ือเพลง

3. งานศิลปะ ที่เป็นเล่ม หรือแผ่น ไม่มีช่ือเร่ืองหรือเน้ือหา

4. ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น แฟ้มประวตัิการศึกษา หรือผลงานส่วนตัว

5. บัตรอวยพร บัตรค า

6. แผ่นบันทึกเสียงเพลง

7. ซอฟต์แวร์ที่ไม่มวีตัถุประสงค์เพ่ือการศึกษา

8. จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (e-mail) และการโต้ตอบทางอเิลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ

9. เกมต่าง ๆ



ส่ิงพมิพ์ที่ไม่ต้องขอ ISBN (ต่อ)
10. หลกัสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา

11. สมุดระบายสี สมุดแบบฝึกหัด

12. ผลงานทางวชิาการที่ขอปรับระดับในสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ

13. ส่ิงพมิพ์ฉบับส าเนาที่ไม่ได้จัดพมิพ์โดยส านักพมิพ์หรือโรงพิมพ์ เช่น รายงาน
ผลการวจิยัของบุคคลหรือหน่วยงาน

14. ส่ิงพมิพ์ทีม่อีายุการใช้งานส้ัน เช่น ส่ือพมิพ์โฆษณา รายการสินค้า รายช่ือร้านค้า 
สมุดบันทกึ ปฏิทนิ โปรแกรมภาพยนตร์ สูจบิัตรงานต่าง ๆ

15. กระดานข่าวอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronics Bullletin Borad)



หลกัเกณฑ์การก าหนดเลข ISBN ที่ส าคญั

• ก าหนดให้แก่ส่ิงพมิพ์ทุกเร่ืองทีป่รับปรุงการจัดพมิพ์คร้ังใหม่ 
(Revised Edition)

• ส่ิงพมิพ์เร่ืองเดยีวกนัทีม่รูีปแบบการพมิพ์แตกต่างกนั 
ก าหนดเลข ISBN แยกกนัได้ 



How many ISBN do you need?



สถิติการก าหนดเลข ISBN ของสิ่งพิมพ์ในประเทศไทย
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การเปรียบเทียบสถิตกิารก าหนดเลข ISBN ของหนังสือทั่วไป /หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book)/และสิ่งพมิพ์อื่นๆ 



การให้บริการ ISBN ISSN และจดแจ้งการพมิพ์
ผ่านระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวฒันธรรม 

กรมศิลปากร 

(e-Service)



https://e-service.nlt.go.th

Press Act

ISBN

ISSN

CIP (Catalog in Publication)



5 Easy Steps for ISBN in Thailand 

Register

e-Service

ISBN 
Application

Barcode
Generate

Publish

Press Act 
2 Copies









ASEAN ISBN Agency

Thailand National Library of Thailand, Information Resources Service 
Group

Brunei 
Darussalam 

Ministry of Culture Youth and Sport-National ISBN Centre

Cambodia National Library of Cambodia-ISBN Agency

Indonesia National Library of Indonesia - ISBN team and bibliography

Lao National Library of Laos - Lao ISBN Agency

Malaysia National Library of Malaysia - National Bibliographic Centre

Myanmar ISBN Agency of Myanmar

Philippines National Library of the Philippines - Bibliographic Services Division

Singapore National Library Board - Library Supply Centre

Vietnam Ministry of Information and Communication - Department of 
Publishing, Printing and Distribution



USA ISBN Agency



ISBN US Agency



ISBN US Agency



ISBN Annual Meeting on September 11-12, 2017 
Ottawa, Ontario, Canada

Library and Archive Canada and Gatineau Preservation Centre (Quebec)



ISBN Canada Agency



ISBN Canada Agency- English Language



Canada - French Language

ISBN Canada Agency- French Language



International ISBN Agency



International ISBN Agency Limited,

48/49 Russell Square, 

WC1B 4JP London

United Kingdom

https://www.isbn-international.org/

https://www.isbn-international.org/


พ.ร.บ.จดแจ้งการพมิพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัเลข ISBN

• หมวด 1 ส่ิงพิมพ์
• มาตรา 8 ในส่ิงพิมพซ่ึ์งเป็นหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือพมิพ์ และ พิมพข้ึ์นใน

ราชอาณาจกัรใหแ้สดงขอ้ความดงัต่อไปน้ี (1) ช่ือของผูพ้ิมพแ์ละท่ีตั้งโรงพิมพ ์
(2) ช่ือและท่ีตั้งของผูโ้ฆษณา (3) เลขมาตรฐานสากลประจ าหนงัสือท่ีหอสมุด
แห่งชาติไดอ้อกให ้ขอ้ความตามวรรคหน่ึงใหพ้ิมพไ์วใ้นลกัษณะท่ีเห็นไดช้ดัและ 
บรรดาช่ือตาม (1) และ (2) มิให้ใช้ช่ือย่อหรือนามแฝง ส่ิงพิมพต์ามวรรคหน่ึงให้
หมายความรวมถึงส่ิงพิมพท่ี์บนัทึกดว้ยวธีิการอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อขาย หรือ                 
ใหเ้ปล่าดว้ย

• มาตรา 9 ใหผู้พ้ิมพส่์งส่ิงพิมพต์ามมาตรา 8 จ านวน 2 ฉบบั ใหห้อสมดุแห่งชาติ
ภายใน 30 วนั นบัแต่ วันเผยแพร่



THANK YOU…

กลุ่มงานบริการพเิศษ ISBN ISSN และจดแจ้งการพมิพ์ 
กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุดแห่งชาติ 

โทรศัพท์ (สายตรง) 02-208 9845
โทรศัพท์ (สายอ้อม) 02-280 9828 ต่อ 723, 700-706

Email: isbn@nlt.go.th http:http://e-service.nlt.go.th/
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