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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
ศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา มี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ ห้ เ ป็ น ห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาสากล และมีเป้าประสงค์ให้เป็น
หน่วยงานสาคัญที่สนับสนุนการเรียนการสอนของคณาจารย์และนิสิตให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่พึงปรารถนา
ทั้งยังเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานวิชาการ ทาหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอน การค้นคว้า การวิจัย ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะต้องจัด หาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งความรู้ในรูป แบบต่างๆ ทั้งในรูป ของ
ทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ์ (Printed Materials) ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตีพิมพ์ (Non-printed Materials)
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Resources) มารวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้บริการ
แก่ อ าจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ นิ สิ ต และบุ ค คลภายนอกที่ ส นใจได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย ตามความต้ อ งการให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ทรัพยากรสารสนเทศยังเป็นเครื่องมือในการช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ทาให้เกิดการใฝ่รู้
ใฝ่เรียนและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ได้กาหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการ
อ่านและเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง และมาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและจัดตั้ งแหล่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสาคัญ
ดังกล่าว ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม นิสัยรักการอ่านและยกระดับความสามารถใน
การอ่าน รวมทั้งในและนอกสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานสู่การปฏิบัติ ให้เกิดความชัดเจนและ
ความส าเร็จอย่า งเป็ นรูป ธรรม ควรส่งเสริมให้ศู นย์บ รรณสารฯมี หนั งสื อที่ มีส ารประโยชน์ มีป ริม าณ
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เพียงพอ และเหมาะสมตรงกับความต้องการของผูเ้ รียน ผูส้ อน และส่งเสริมการใช้หนังสือเพื่อการอ่านและ
การเรียนรูใ้ ห้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. วัตถุประสงค์ในกำรจัดทำคู่มือ
2.1 เพื่ออธิบายแนวทางในการปฏิบัติงานของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2.2 เพื่ออธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดของงานพัฒนาและทรัพยากรสารสนเทศ
3. ควำมเป็นมำของงำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เดิมมีชื่อว่า “ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
นเรศวร พะเยา” เริ่มก่อตัง้ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2538 โดยเปิดให้บริการ ณ อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียน
พะเยาพิท ยาคม เนื่องจากมหาวิท ยาลัย นเรศวร พะเยา เริ่มก่อตั้งและมีที่ท าการชั่วคราวอยู่ที่
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ย้ายที่ทาการมาอยู่เลขที่ 19
หมู่ 2 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยห้องสมุดตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวมหลัง
เดิม ใน พ.ศ. 2543 ห้องสมุดย้ายมาอยู่ที่ชั้น 1 อาคารบริหาร หรืออาคารสานักงานอธิการบดี
ปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2544 ขยายการให้บริ การออกเป็น 2 ห้อง มีพื้นที่ให้บริการ 648 ตารางวา
มีที่นั่งอ่านทั้งหมด 185 ที่นั่ง แบ่งการบริการออกเป็นบริการสารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านกฎหมาย ซึ่งในปัจจุบันแยกออกเป็นห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
และห้องสมุดคณะนิตศิ าสตร์
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 ได้ย้ายที่ทาการห้องสมุดมายังอาคารหลังปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ใน
กลุ่มอาคารเรียนรวมหลังใหม่ เป็นอาคาร 3 ชั้น มีพื้นที่ทั้งหมด 11,213 ตารางเมตร ปีการศึกษา
2554 เปิดบริการเฉพาะชั้นที่ 1 มีพื้นที่บริการ 3,346.42 ตารางเมตร พื้นที่สาหรับการทางานของ
บุคลากร 639.58 ตารางเมตร และในปีเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะ
เป็นหน่วยงานในกากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” ตามราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
2553 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 44ก ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 จึงได้มี
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การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานบริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ออกเป็น 8 กอง 3 ศูนย์
และ 1 สานักงาน เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวและสอดคล้องกับ ภารกิจห้องสมุด
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ ยกฐานะเป็น “ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา” มหาวิทยาลัยพะเยา
และในปี พ.ศ. 2556 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้เปิดบริการเต็มพืน้ ที่ทั้งอาคาร
งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เริ่มแรกเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายพัฒนาและ
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ปี 2553 ได้ยกฐานนะ
เป็นงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และได้นา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST มาใช้ในการปฏิบัติงาน มีบุคลากรเมื่อเริ่มแรก จานวน 5 คน ในปี
2556 มีบุคลากรเพิ่มเป็น 9 คน และปัจจุบันมีจานวน 6 คน แบ่งเป็นงานละ 1 คน ได้แก่ งานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศหนังสือภาษาต่างประเทศ งานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศหนังสือกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศหนังสือกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยานิพนธ์ และวิจัย งานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศหนังสือกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และนวนิยาย และงานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ ปัจ จุบันงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมี
หน้าที่ในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และวิเคราะห์เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ
กาหนดเลขหมู่ กาหนดหัวเรื่องเพื่อสืบค้น และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบเพื่อให้
ผูใ้ ช้บริการสืบค้นได้
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4. โครงสร้ำงกำรบริหำรของงำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ
งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีผู้ปฏิบัติงานหลัก
เป็นบรรณารักษ์ 6 คน รายละเอียดโครงสร้างการบริหารของงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีดังนี้

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ
อำนวยกำร

หัวหน้ำงำน
งำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ

งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ
หนังสือภำษำต่ำงประเทศ
งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี/วิทยำนิพนธ์/วิจัย
งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ/
นวนิยำย

งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ
สื่อโสตทัศนวัสดุ
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หัวหน้ำงำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุมและกากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
2. รั บ ผิ ด ชอบวิ เ คราะห์ ห มวดหมู่ ก าหนดหั ว เรื่ อ ง และลงรายการทรั พ ยากรสารสนเทศ
ภาษาต่างประเทศ
3. ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่ กาหนดหัวเรื่อง และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย
4. รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ
5. ควบคุมและตรวจสอบการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามาตรฐาน AACR 2 และ MARC 21
ของฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
6. จัดทาคู่มอื การปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
7. ช่วยปรับปรุงแก้ไขระเบียนบรรณานุกรมที่ผา่ นการตรวจจาก MARC Analyzer เพื่อนาเข้าฐานข้อมูล
สหบรรณานุ ก รมห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย (Union Catalog of Thai Academic Libraries:
UCTAL) และเป็นผู้รับผิดชอบนาเข้าฐานข้อมูล
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ / บุคลากรจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
9. เป็นคณะทางานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
10. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. จัดทาแผนการจัดซือ้ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศประจาปี
2. รับผิดชอบการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลจัดซื้อหนังสือ
3. จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ หนังสือ โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูล
4. รับผิดชอบงานขอรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ
5. รับผิดชอบงานพัสดุการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนทั้งหมด ในตาแหน่งพัสดุศูนย์บรรณสารฯ
6. ประสานงานร้านค้าต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ใ ช้บ ริก าร และเพื่อให้ก ารจัดซื้อ จัด หา
ทรัพยากรสารสนเทศเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
7. ปฏิบัติงานลงทะเบียน พร้อมทั้งติด tag RFID ทั้งหนังสือซือ้ และหนังสือบริจาค
8. จัดทาคู่มอื การปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
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9. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ / บุคลากรจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
10. เป็นคณะทางานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
11. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศกลุ่มสำขำวิชำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบวิเคราะห์หมวดหมู่ กาหนดหัวเรื่อง และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยกลุ่ม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2. รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ
3. ช่วยปรับปรุงแก้ไขระเบียนบรรณานุกรมที่ผา่ นการตรวจจาก MARC Analyzer เพื่อนาเข้าฐานข้อมูล
สหบรรณานุ ก รมห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด ศึ ก ษาไทย (Union Catalog of Thai Academic Libraries:
UCTAL)
4. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ / บุ คลากรจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศกลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี/วิทยำนิพนธ์/วิจัย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบวิเคราะห์หมวดหมู่ กาหนดหัวเรื่อง และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยานิพนธ์/วิจัย
2. รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ
3. ช่วยปรับปรุงแก้ไขระเบียนบรรณานุกรมที่ผา่ นการตรวจจาก MARC Analyzer เพื่อนาเข้าฐานข้อมูล
สหบรรณานุ ก รมห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด ศึ ก ษาไทย (Union Catalog of Thai Academic Libraries:
UCTAL)
4. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ / บุคลากรจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศกลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ/นวนิยำย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบวิเคราะห์หมวดหมู่ กาหนดหัวเรื่อง และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/นวนิยาย
2. รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ
3. ช่วยปรับปรุงแก้ไขระเบียนบรรณานุกรมที่ผา่ นการตรวจจาก MARC Analyzer เพื่อนาเข้าฐานข้อมูล
สหบรรณานุ ก รมห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด ศึ ก ษาไทย (Union Catalog of Thai Academic Libraries:
UCTAL)
4. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ / บุคลากรจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รั บ ผิ ด ชอบวิ เ คราะห์ ห มวดหมู่ ก าหนดหั ว เรื่ อ ง และลงรายการทรั พ ยากรสารสนเทศสื่ อ
โสตทัศนวัสดุ
2. รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ
3. ช่วยปรับปรุงแก้ไขระเบียนบรรณานุกรมที่ผา่ นการตรวจจาก MARC Analyzer เพื่อนาเข้าฐานข้อมูล
สหบรรณานุ ก รมห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด ศึ ก ษาไทย (Union Catalog of Thai Academic Libraries:
UCTAL)
4. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ / บุคลากรจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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5. ควำมสำคัญของงำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ
งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศทาหน้าที่ตั้งแต่ก ารคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
การจัดซือ้ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศจนถึงกระบวนลงทะเบียน การคัดแยกและบันทึกข้อมูลบรรณานุกรม
ของทรัพยากรสารสนเทศให้เป็น หมวดหมู่ลงในฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) เพื่อให้ผู้ใช้บริก าร
สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัยและตรงกับความต้องการ โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการดาเนินงานสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศสาหรับเป็น
เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศที่มบี ริการในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

6. บทบำทและหน้ำที่ของบรรณำรักษ์งำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ
บทบาทและหน้าที่ของบรรณารักษ์งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ของศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีดังนี้
1. จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากงานการเงินศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
2. ประสานงานร้านค้า บริษัท สานักพิมพ์ นาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อมาอานวยความสะดวกให้
อาจารย์ นิสติ และเจ้าหน้าที่ได้คัดเลือก
3. คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
4. ดูแลระบบฐานข้อมูลจัดซื้อหนังสือ ศูนย์บรรณสารฯ
5. จัดซือ้ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
6. ขอรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ
7. ลงทะเบียนหนังสือพร้อมติด tag RFID
8. ฝึก ประสบการณ์วิช าชีพ บรรณารัก ษ์ แก่นิสิตนัก ศึก ษาจากสถาบั นต่ า ง ๆ / บุคลากรจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก
9. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ 2
หลักเกณฑ์ในการพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
1. ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2553 หมวด 2
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
3. ระเบียบระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 3)
4. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. สรุปสาระสาคัญ
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และให้หมายรวมถึงผู้ที่อธิการบดี
มอบหมายด้วย
“หน่ ว ยงานของมหาวิ ท ยาลัย ” หมายถึ ง ส่ ว นงานตามมาตรา 7 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และหน่วยงานภายในส่วนงานดังกล่าว
“เงินงบประมาณ” หมายถึง เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ าย
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโดนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนาส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ ได้รับไว้โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตาม
กฎหมาย และเงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายหรือราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงเงินกู้ เงิน
ช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“ผู้อานวยการกอง” หมายถึง ผู้อานวยการกอง และให้หมายรวมถึงบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้ง
จากอธิการบดีให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับผูอ้ านวยการกองคลังด้วย
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“พนักงานพัสดุ” หมายถึง พนักงานพัสดุของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
หรือผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งจากอธิการบดีให้มีหน้าที่ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
“พัสดุ” หมายถึง สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“สินค้า” หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งบริการที่
รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น
“ราคากลาง” หมายถึง ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสาหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่น
เสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซือ้ จัดจ้างได้จริงตามลาดับ ดังต่อไปนี้
- ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด
- ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
- ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกาหนด
- ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
- ราคาที่เคยซือ้ หรือจ้างครัง้ หลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
- ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
“ผู้เสนอราคา” หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจบริการด้านการซื้อ
ขาย แลกเปลี่ยน การให้การรับจ้าง หรือการออาแบบควบคุมงานก่อสร้าง หรือส่วนราชการ สถาปนิก
วิศวกร หรือผู้ชานาญการสาขาใดสาขาหนึ่ง ในสังกั ดมหาวิท ยาลัย หรือหน่วยงานอื่นที่อธิก ารบดีเ ห็ น
เหมาะสม
“จัดหา” หมายถึง วิธีดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุตามระเบียบนี้ ได้แก่ การซื้อ การจ้าง
การจัดทาเอง การแลกเปลี่ยน การเช่า การประกันภัย เป็นต้น
“การซื้อ ” หมายถึ ง การซื้อพัสดุทุกชนิดรวมถึงการซื้อพัสดุที่มีการติดตั้งทดลอง และ
บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
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3. การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีวธิ ีการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 2 แบบ ดังนี้
3.1. คัดเลือกโดยผ่านโครงการตลาดนัดหนังสือ (Book fair) งบประมาณที่จัดซื้อรูปแบบนี้
ศูนย์บรรณสารฯ จัดสรรออกเป็น 2 ส่วนคือ จากค่า FTES ที่ทางคณะส่งมาให้ และโครงการ 1 แต้มแลก 1
เล่ม จึงทาให้มีงบประมาณในการจัดซื้อรูปแบบนี้เยอะกว่าแบบที่ 2 ซึ่งรูปแบบนี้ทางศูนย์บรรณสารจะทา
การเชิญผู้ขายมาร่วมโครงการเพื่ออานวยความสะดวกให้กับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้เห็นตัวเล่ม
จริง และได้เห็นเนื้อหาของหนังสือเล่มนั้นๆ เพื่อให้งา่ ยต่อการคัดเลือก เมื่อได้รับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว
ผู้ขายจะทาการตรวจเช็คจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อเช็คซ้า เมื่อผ่านแล้วทาการบันทึกลงในใบสั่งซื้อ
ซึ่งมีขอ้ มูลหนังสือ ข้อมูลผู้คัดเลือก ข้อมูลร้านค้าส่งมายังเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารฯ และเจ้าหน้าที่นาใบสั่ง
ซื้อมาตรวจเช็คอีกครั้งจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และนาข้อมูลทรัพยากรมาลงในระบบสั่งซื้อเพื่อความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดหาเนื่องจากมีการเปรียบเทียบราคา เช็คซ้ารายการที่จัดซื้อ ตรวจเช็คงบประมาณ
ของแต่ ล ะคณะ และงบประมาณทั้ ง หมดที่ ใ ช้ ไ ป ผู้ เ สนอทรั พ ยากรสามารถเข้ า ไปตรวจสอบรายการ
ทรั พ ยากรที่ ต นเองสั่ ง ได้ ผู้ ข ายยั ง สามารถเข้ า ไปตรวจสอบข้ อ มู ล การขายของผู้ ข ายได้ ส ะดวกยิ่ ง ขึ้ น
บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสามารถพิจารณาทรัพยากรที่จัดซื้อได้ โดยพิจารณาจานวนที่คัดเลือก
ราคาที่คัดเลือก และตรวจสอบงบประมาณที่ ผู้เสนอคัดเลือกถ้าเกินก็จะทาการคัดออก ถ้างบประมาณยัง
คงเหลือจะทาการกระตุน้ ให้มกี ารคัดเลือกมายิ่งขึน้
3.2. การเสนอหนังสือผ่านคณะมายังศูนย์บรรณสารฯ โดยอาจารย์ที่ต้องการทรัพยากร
ด่วนหรือต้องการคัดเลือกจานวนเล่มมากกว่าเกณฑ์ที่ศูนย์บรรณสารฯ กาหนด อาจารย์ทาบันทึกข้อความ
โดยระบุรายละเอียดหนังสือ เหตุผลความจาเป็น ผ่านทางคณบดีเพื่อรับการอนุมัติและรับทราบพร้อมกับ
ส่งหนังสือมาให้ ผู้บ ริห ารของศูนย์บ รรณสารฯ รับ ทราบ พิจารณา และสั่งการมายั งบรรณารัก ษ์ ห รื อ
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบท าการตรวจเช็ ค ระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ เ พื่ อ เช็ ค ความซ้ าซ้ อ น พร้ อ มกั บ เช็ ค
งบประมาณและดาเนินการจัดซือ้ ต่อไป
การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารฯ มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขเพิ่มเติม
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(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
โดยระบบการจัดซื้อ มี 3 ระบบโดยอ้างอิงจากงบประมาณในการจัดซื้อดังนี้ งบประมาณไม่เ กิน 1 แสน
จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา ไม่ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง งบประมาณ 1 แสนขึ้นไป
ไม่เกิน 5 แสน จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง มีการกาหนด
ราคากลาง และงบประมาณ 5 แสนขึ้นไป ต้องจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ หรือกรณีพิเศษเท่านั้น รูปแบบการจัดซื้อ
จะใช้ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด ทั้งทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ์ ทรัพยากรสารสนเทศไม่
ตีพิมพ์ ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อจัดซื้อเสร็จจะทาการแยก ทรัพยากรฯ ไม่ตีพิมพ์ และ
ทรั พ ยากรฯ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ส่ ง ต่ อ ให้ บ รรณารั ก ษ์ห รื อ เจ้ า หน้ า ที่ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ส่ ว นทรั พ ยากรฯ ตี พิ ม พ์
บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะทาการรวบรวมมาลงทะเบียนและส่งต่องาน catalog นอกจาก
ทรัพยากรฯ ตีพิมพ์แล้วยังมีหนังสือบริจาคที่จะต้องนามาลงทะเบียนและส่งต่อไปยังงาน catalog เพื่อให้ทา
การลงข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) เป็นลาดับต่อไป
ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นปีที่ 2 ใน
รัชกาลปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีนโยบายให้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติใหม่
ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ ขั้นตอน ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติใหม่ หมวด 6
การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 55 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทาได้โดยวิธี หน้า 19 – 24 เล่มที่ 134 ตอนที่
24 ก ราชกิจจานุเบกษา 24 กุมภาพันธ์ 2560 การจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุอาจกระทาได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้
1. วิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไป ได้ แ ก่ การที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เชิ ญ ชวนผู้ ป ระกอบการทั่ วไปที่ มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของของรัฐกาหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
2. วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมี
ผูป้ ระกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดน้อยกว่าสามราย
3. วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรอง
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ราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง
การจัดซือ้ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มี 3 รูปแบบ
1. จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยอดเงินในการจัดซื้อไม่เกิน 1 แสนบาท
2. จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยอดเงินในการจัดซื้อเกิน 1 แสนบาทแต่ไม่เกิน 5 แสนบาท
3. จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ยอดเงินในการจัดซื้อเกิน 5 แสนบาท

บทที่ 3
ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนั้นทรัพยากร
สารสนเทศจึงเปรียบเสมือนตัวกลางที่ใช้ในการแพร่กระจายความรู้ของบุคคลหนึ่ง ไปยังคนอื่นๆ ที่ตอ้ งการ
รับความรู้นั้น เราสามารถรับความรู้ที่บันทึกอยู่ในทรัพยากรสารสนเทศได้หลายลักษณะ ทั้งที่เป็ นข้อความ
ภาพ และเสียง ดังนัน้ เราจึงแบ่งทรัพยากรสารเสนเทศได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1. ทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ์ (Printed Materials) หมายถึง สิ่งที่รวบรวมสารสนเทศไว้ในลักษณะที่

เป็นรูปเล่ม ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร และกฤตภาค สาหรับคู่มอื การปฏิบัติง าน
ฉบับนีไ้ ด้ทาการคัดเลือกเฉพาะหนังสือเท่านั้น
2. ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตีพิมพ์ (Non-printed Materials) เป็นวัสดุที่ให้สาระความรู้ผ่านประสาท

สัมผัสทางหูและตา โดยการดูและการฟังทรัพยากรไม่ตีพิมพ์น้ี แบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
โสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Materials) วัสดุย่อส่วน (Microforms) สื่อออพติคัล (Optical Storage
System) สาหรับคู่มอื การปฏิบัติงานฉบับนีไ้ ด้ทาการคัดเลือกเฉพาะโสตทัศนวัสดุเท่านั้น
3. ทรั พ ยากรสารสนเทศอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ (Electronics Resources) เป็ น ทรั พ ยากรที่ต้ อ งใช้ ร ะบบแสง

เลเซอร์ หรือคอมพิวเตอร์ช่วยในการบันทึกสารสนเทศ รวมทั้งช่วยในการอ่านหรือฟังด้วย เป็น
ทรัพยากรที่มีการบันทึกสารสนเทศในรูปแบบดิจิตัล ซึ่งสามารถบันทึกได้ทั้งที่เป็นตัวอักษร ตัวเลข
สัญลักษณ์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลายคล้ายทรัพยากร
สิ่งพิมพ์ อาทิ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journals) หนังสือพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลออนไลน์ และโป
แกรมคอมพิว เตอร์ เป็นต้น ที่นิย มใช้บันทึก และเผยแพร่ท รั พยากรอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ แบ่งเป็น 2
ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลอิเ ล็กทรอนิก ส์ (Electronics Databases) อินเทอร์เ น็ต (Internet)
สาหรับคู่มอื ปฏิบัติงานฉบับนีไ้ ด้ทาการคัดเลือกเฉพาะฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้
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ทรัพยากรสารสนเทศตีพมิ พ์ (Printed Materials)
ทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ์ (Printed Materials) หมายถึง สิ่งที่รวบรวมสารสนเทศไว้ในลักษณะที่
เป็นรูปเล่ม ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร และกฤตภาค ซึ่งแต่ละรูปแบบที่ตพี ิมพ์ออกมานั้น
จะมีลักษณะ ขนาด ส่วนประกอบที่แตกต่างกันออกไป ตามวัตถุประสงค์ในการจัดท าสิ่งพิมพ์ในแต่ล ะ
ประเภท ทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ์แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
1. หนังสือ (Books) หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่บันทึกเรียบเรียงเรื่องราว เหตุการณ์ วิชา
ความรู้ ประสบการณ์และความคิดต่างๆให้เนื้อหาครอบคลุมเรื่องราวและความรู้ในสาขาวิชา
ต่ า งๆ ห้ อ งสมุ ด ส่ ว นใหญ่ จั ด เก็ บ หนั ง สื อ ทั่ วไปไว้ ใ นชั้ น เปิ ด โดยแยกภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ และให้ใช้ได้ทั้งภายในและให้ยืมออกนอกห้องสมุด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ หนังสือสารคดี (Non-Fiction) และหนังสือบันเทิงคดี (Fiction)
1.1 หนังสือสารคดี (Non-Fiction) หมายถึง หนังสือที่ให้ความรูใ้ นสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่
1.1.1

หนังสือตาราวิชาการ (Textbooks) เป็นหนังสือที่เขียนขึน้ ตามหลักสูตรการศึกษาใน
ระดั บ ต่ า งๆ ซึ่ ง มี เ นื้ อ หาเป็ น วิ ช าการล้ ว นๆ ได้ แ ก่ หนั ง สื อ แบบเรี ย น เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน หรือเอกสารคาสอนในรายวิชาต่างๆ

1.1.2 หนั ง สื อ อ่ า นประกอบ (External Readings) เป็ น หนั ง สื อ ที่ เ ขี ย นขึ้ น เพื่ อ ใช้ อ่ า น
ประกอบในการเรียนในรายวิชาต่างๆ นอกเหนือไปจากหนังสือเรียนที่กาหนดไว้
แล้ว ซึ่งมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้กว้างขวางยิ่งขึน้
1.1.3 หนังสือความรู้ทั่วไป (General Readings) เป็นหนังสือที่ผู้ทรงความรู้หรือมีความ
สนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขียนหรือเรียบเรียงขึ้น เพื่อให้บุคคลที่มีความสนใจใน
เรื่องนั้นได้อา่ นเพื่อศึกษาหาความรู้
1.1.4 หนั ง สื อ อ้ า งอิ ง (Reference Books) เป็ น หนั ง สื อ ที่ เ ขี ย นหรื อ เรี ย บเรี ย งขึ้ น โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชามุ่งให้ข้อเท็จจริงและเรื่องราวต่างๆ อย่างกะทัดรัด
ใช้ อ่ า นเพี ย งตอนใดตอนหนึ่ ง เพื่ อ ตอบปั ญ หาหรื อ ข้ อ สงสั ย ต่ า งๆ เท่ า นั้ น ไม่
จาเป็นต้องอ่านทั้งเล่ม เช่น พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม หนังสือรายปี
เป็นต้น
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1.1.5 ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนพิ นธ์ (Thesis & Dissertations) เป็นบทนิพนธ์
ที่ผู้เรียบเรียงขึ้นประกอบในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีเนื้อหาเป็นผลจาก
การศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ผู้เรียนมีความสนใจและต้องค้นหาคาตอบจากเรื่องนั้นๆ
นอกจากปริ ญ ญานิ พ นธ์ ซึ่ ง ห้ อ งสมุ ด จั ด ให้ บ ริ ก ารแล้ ว ห้ อ งสมุ ด บางแห่ ง ยั ง มี
โครงการและสารนิพนธ์จัดบริการอีก
1.1.6 สิ่งพิมพ์รัฐบาล (Government Publications) เป็นหนังสือหรือเอกสารที่จัดพิมพ์ ขึ้น
โดยหน่วยงานภาครัฐ นาเสนอเรื่องที่หน่วยงานรับผิดชอบและมีความเชี่ยวชาญ
หรือให้ข้อมูลด้านการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น รายงานประจาปี รายงานการ
ประชุมสัมมนา รายงานสถิตขิ ้อมูลต่างๆ เป็นต้น
1.2 หนังสือบันเทิงคดี (Fiction) หมายถึง หนังสือที่เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน มุ่งให้
ความบันเทิงแก่ผู้อา่ นเป็นสาคัญ ได้แก่
ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตีพมิ พ์ (Non-Printed Materials)
เป็นวัสดุที่ให้สาระความรู้ผ่านประสาทสัมผัสทางหูและตา โดยการดูและการฟัง ทรัพยากรไม่
ตีพมิ พ์น้ี แบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1. สื่อโสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Materials) ความหมายของสื่อโสตทัศนวัสดุ
สื่อโสตทัศน์และอุปกรณ์ (Audio Visuals Materials) เราจาแนกคาว่า โสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์
ออกเป็น 2 คา คือ “โสตทัศนวัสดุ” และโสตทัศนอุปกรณ์” แต่ละคามีความหมายดังนี้
“โสตทัศนวัสดุ” หมายถึง วัสดุใดก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์และสามารถ
สื่อความหมายจากข้อมูลที่บรรจุอยู่ในตัววัสดุได้ (เพ็ญประไพ หนุนภักดี. 2537 : 61) เป็นวัสดุ
สาหรับฟังหรือดู โดยการถ่ายทอดข้อมูลต่างๆ ออกมาเป็นภาพ หรือเสียง มากกว่าตัวอักษร
เช่ น รู ป ภาพ แผนภู มิ หุ่ น จ าลอง ภาพยนตร์ แผนซี ดี - รอม เป็ น ต้ น (American Library
Association. 1983 : 15)
“โสตทัศนอุปกรณ์” หรือ โสตทัศนูปกรณ์ หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการดึงข้อมูล
ในตัววัสดุออกมาใช้ โสตทัศนวัสดุบางประเภทแสดงข้อมูลด้วยตนเองไม่ได้ต้องใช้อุปกรณ์เข้า
ช่วย
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2. วัสดุย่อส่วน (Microforms) คือ วัสดุที่ได้จากการถ่ายภาพย่อส่วนของสิ่งพิมพ์ตน้ ฉบับลงบนฟิล์ม
หรือกระดาษทึบแสง ให้มีขนาดเล็กลงจนไม่สามารถอ่านด้วยตาเปล่าได้ ต้องใช้กับเครื่องอ่าน
วัสดุย่อส่วนมีหลายประเภท เช่น ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช อัลตราฟิช เป็นต้น
3. สื่อออพติคัล (Optical Storage System) เป็นสือ่ ที่ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลด้วยแสง ในภาษาอังกฤษ
ใช้คาว่า Computer Laser Optical Disc ซึ่งหมายถึง จานหรือแผ่นออพติคัลที่ออกแบบมาเพื่อใช้
บันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ เช่น ซีดี-รอม (CD-ROM) ดีวีดี (DVD)
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Resources)
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์บรรณสารฯ มี 2 รูปแบบ ดังนี้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Book, E-Book) และฐานข้อมูล (Databases)
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book, E-Book)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คือหนังสือหรือเนื้อหาความรู้ที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิจิทัล สามารถ
อ่ า นจากหน้ า จอคอมพิ ว เตอร์ แ ละมี ก ารเรี ย กใช้ ผ่ า นอิ นเทอร์เ น็ ต โดยมี อุ ป กรณ์ ใ นการอ่ า นคื อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ธรรมดาหรือแบบมือถือ เช่น Palm, Pocket PC, Tablet PC หรืออ่านผ่านเครื่องอ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะ (E-book Reader) ก็ได้ ลักษณะเด่นของหนังสืออิเล็กทรอนิก ส์เป็น
การนาเนื้อหาของหนังสือทั้งเล่มนาเสนอบนเว็บไซต์ ผู้อ่านสามารถอ่ านได้ขณะออนไลน์หรือจะดาวน์โหลด
เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่ออ่านภายหลังก็ได้ นอกจากนี้ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาของหนังสือทั้งเล่ม
ได้ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงิน (ซื้อหรือบอกรับเป็นสมาชิก) จากเว็บไซต์ที่เผยแพร่ ซึ่งผู้ใช้สามารถบันทึก
ข้อมูลฉบับเต็ม (Full text) คือ สั่ง Save หรือ Acrobat Reader หรือโปรแกรมอื่นที่ใช้อา่ นไฟล์มารองรับจึงจะ
สามารถอ่านได้เป็นต้น ฐานข้อมูล (Databases)
2. ฐานข้อมูล (Databases)
ฐานข้อมูล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันทั้งที่เป็นข้อมูลบรรณานุกรม
สถิติ เนื้อหาเต็มจากบทความวารสาร มาอยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถรับรู้ประมวลผล และ
แสดงผลข้อมูลนั้นได้ ในปัจจุบันมีการจัดทาฐานข้อมูลสาหรับเป็นเครื่องมือสืบค้นสารสนเทศทั้งที่อยู่ใน
รูปแบบซีดี-รอม และฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้ฐานข้อมูลสาหรับทารายงานผู้ใช้ต้องทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับประเภทของฐานข้อมูลที่จะใช้ และวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล
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สมพิศ คูศรีพทิ ักษ์ (2539 : 47) กล่าวว่า ฐานข้อมูลคือที่รวมของระเบียนข้อมูลที่คล้ายคลึง
และประสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สามารถเข้าถึงได้ตามลาดับ จัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์หน่วยความจาสารอง
เช่น เทปแม่เหล็กหรือจานบันทึก ฐานข้อมูลเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลในที่ต่างๆ สามารถแบ่งปันใช้
ข้อมูลร่วมกันได้
Rothwell อ้ า งถึ ง ใน เดชา นั น ทพิ ชั ย , อ้ า งใน https://www.slideshare.net/thai2104/34691051 ของ Srion Janeprapong หมายถึ ง แหล่ ง สะสมข้ อ เท็ จ จริ ง ต่ า งๆ โดยรวบรวมข้ อ มู ล ที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั น ไว้ ด้ ว ยกั น และมี โ ปรแกรมการจั ด การฐานข้ อ มู ล (Database Management SystemDBMS) มาช่วยในการจัดเก็บ จัดเรียงและสืบค้นสารสนเทศ รวมถึงปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
สรุปฐานข้อมูล หมายถึง ที่รวมระเบียนข้อมูลที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กั นซึ่งจั ดเก็ บ
สะสมไว้ โดยคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานได้หลายๆ ด้านโดยมี
ชุดคาสั่งระบบการจัดการฐานข้อมูล ทาหน้าที่ควบคุมการจัดระบบฐานข้อมูลเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ใช้
ข้อมูลในที่ต่างๆ สามารถแบ่งปันใช้ขอ้ มูลร่วมกันได้
ฐานข้อมูลมีบทบาทต่อการดาเนินงานสารสนเทศดังนี้
1. บทบาทต่อการสร้างสารสนเทศของหน่วยงาน โดยวิเคราะห์ IR ที่มี/การใช้ IR ความ
ต้ อ งการสารสนเทศของผู้ ใ ช้ ไ ด้ ส ารสนเทศใหม่ ท ารายงานสรุ ป เพื่ อ วางแผนและ
ตัดสินใจต่อไป
2. บทบาทในการจั ด การข้ อ มู ล (Information Organization) คื อ จั ด การเนื้ อ หาของ
สารสนเทศให้อยู่ในที่เดียวกัน เพื่อให้สามารถสืบค้นได้ และเข้าถึงเนื้อหาในระดับลึกได้
3. บทบาทในการสืบค้นข้อมูล (Retrieval of Information) ช่วยให้ค้นสารสนเทศได้สะดวก
รวดเร็ว ตรงกับความต้องการ ทันเวลา
4. บทบาทในการเผยแพร่ ส ารสนเทศ (Dissemination of Information) ช่ ว ยให้ ก ารท า
รายงาน (Report) การจัดเรีย ง (Sorting) เร็วขึ้นส่งผลให้การเผยแพร่ส ารสนเทศเร็ว
ยิ่งขึ้น
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ประโยชน์ของฐานข้อมูล
เนื่องจากฐานข้อมูลจัดเก็บสารสนเทศไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ มีระบบที่
ออกแบบมาเพื่อควบคุมการสร้างการจัดเก็บ การค้นคืนและการแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัย ประกอบกับขีด
ความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่ทางานได้อย่างรวดเร็ว และชุดคาสั่งระบบการจัดการฐานข้อมูล ทาให้
สามารถเก็บและประมวลผลสารสนเทศจานวนมากไว้ด้วยกัน ทาให้ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ได้รับประโยชน์จากฐานข้อมูล ดังนี้
1.

ผู้ใช้สามารถสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างสะดวก ไม่ยุ่งยาก ประหยัด เวลาในการ

สืบค้นสารสนเทศ เนื่องจากมีการออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อการบันทึก จัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
ผูใ้ ช้สามารถค้นได้อย่างรวดเร็ว และครบถ้วน
2.

ผูใ้ ช้จะได้รับข้อมูลที่ทันสมัย เนื่องจากมีการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอและ

สามารถกระทาได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบการแก้ไขแบบ Global Change
3.

ผูใ้ ช้สามารถค้นหาสารสนเทศจากฐานข้อมูลทั่วโลก เนื่องจากมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้า

กับระบบเครือข่าย โดยอาศัยเทคโนโลยีโทรคมนาคม
4.

สะดวกในการใช้ข้อมูลร่วมกัน

5.

ทาให้สามารถแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลระหว่างระบบไม่ยุ่งยากเนื่องจากใช้มาตรฐานการจัด

ข้อมูล เป็นมาตรฐานเดียวกัน
6.

สามารถกาหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลได้แตกต่างกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานแต่

ละงาน และผูใ้ ช้บริการห้องสมุด ทาให้ข้อมูลมีความปลอดภัยในแต่ละระดับของการทางาน
7.

ทาให้ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเก็บอยู่ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันก็เป็นการลดความ

ซ้าซ้อนของข้อมูล

บทที่ 4
วิธีการปฏิบัติงาน
งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศจัดทาแผนการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประจาปี ส่ง
งานการเงิน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รับงบประมาณแล้วนามาจัดสรรให้ทุกคณะ ทุกวิทยาลัย ทุกศูนย์
และนิสิตที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทาการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่จาเป็นต้องใช้ประกอบการเรียน
การสอน วิธีการจัดสรรงบประมาณอธิบายภายในขั้นตอนการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
ขั้นตอนการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ (ภาคผนวก ก)
ขั้นตอนการคัดเลือกทรัพยากรตีพิมพ์ (Printed Materials) ของศูนย์บรรณสารฯ มี 2 ลักษณะ ดังนี้
คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศจากร้านค้า บริษัท สานักพิมพ์ ที่นาทรัพยากรมาร่วมในโครงการ
ตลาดนัดหนังสือ (Book fair) ขั้นตอนการคัดเลือกมีดังนี้
1.1 ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงานการเงินศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ทา
การคานวณงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรให้ทุกคณะ ทุกวิทยาลัย ทุกศูนย์ ตามค่า
FTES ที่ทุกคณะ ทุกวิทยาลัย ทุกศูนย์ส่งมาให้ และ โครงการ 1 แต้มแลก 1 เล่ม ซึ่งได้รับ
งบประมาณจากกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
1.2 กาหนดการจัดโครงการตลาดนัดหนังสือ (Book fair) จานวน 5 วัน
1.3 จัดทาคูปองแทนเงินสด (ภาคผนวก ฌ) ตามจานวนงบประมาณทีส่ รรเรียบร้อย มอบให้ทุกคณะ
ทุกวิทยาลัย เพื่อนามาจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศภายในงาน สาหรับนิสิตสามารถรับคูปองได้
หน้างานทุกวันโดยมีการกาหนดตามจานวนงบประมาณที่คงเหลือ
1.4 ประสานงานกับร้านค้า บริษัท สานักพิมพ์ เชิญเข้าร่วมโครงการตลาดนัดหนังสือเพื่อนาทรัพยากร
สารสนเทศให้ผู้ร่วมงานได้คัดเลือกและจัดซื้อ ภายในงาน
1.5 เจ้าหน้าทีแ่ จกแบบฟอร์มเสนอรายชื่อหนังสือภายในงาน (ภาคผนวก ซ) โดยมีข้อมูลที่ต้องกรอก
ดังนี้ ชื่อร้านค้า บริษัท หรือสานักพิมพ์ ลาดับที่ของใบสั่งซื้อ ชื่อ-สกุล คณะ สาขาวิชา เบอร์
โทรศัพท์ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ หมายเลข ISBN ราคาต่อเล่ม จานวนเล่ม ราคารวมทั้งหมด
1.6 ร้านค้า บริษัท สานักพิมพ์ นาทรัพยากรที่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คัดเลือกเรียบร้อยแล้วเช็ค
กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) เพื่อตรวจสอบความซ้าซ้อนในการจัดซื้อ หนังสือภาษาไทยถ้า
มีในระบบรวมจัดซื้อแล้วไม่เกิน 10 copy ถ้าจัดซื้อใหม่สามารถจัดซื้อได้ไม่เกิน 5 copy หนังสือ
ภาษาต่างประเทศถ้ามีในระบบแล้วต้องไม่เกิน 2 copy สามารถจัดซื้อได้ไม่เกิน 1 copy (จานวน
copy มีการเปลี่ยนแปลงตามจานวนหนังสือและงบประมาณของศูนย์บรรณสารฯ) เมื่อผ่านการ
1.
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คัดเลือกเรียบร้อยแล้วทาการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเสนอรายชื่อหนังสือให้ถูกต้องชัดเจน
และส่งมายังเจ้าหน้าที่ หรือบรรณารักษ์ที่รับผิดชอบ
1.7 เจ้าหน้าที่ หรือบรรณารักษ์ที่รับผิดชอบ ตรวจเช็คความซ้าซ้อนอีกครั้งในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(ALIST) เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ทาการคืนหนังสือให้ร้านค้าฯ กรณีผ่านเกณฑ์
ทาการบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มฯ ในระบบฐานข้อมูลจัดซื้อหนังสือ (ภาคผนวก ญ) ถ้าซ้าใน
ฐานข้อมูลฯ ดึงออกให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลพิจารณาอีกครั้ง ถ้าไม่ซ้าหรืออยู่ในเกณฑ์ ทาการกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วน
1.8 ถ้ามีทรัพยากรจัดซื้อซ้าในระบบเจ้าหน้าที่ฯ ที่รับผิดชอบทาการเปรียบเทียบราคาอีกครั้งก่อนทา
การคลิกจัดซื้อในระบบฐานข้อมูลจัดซื้อหนังสือโดยระบบจะทาการเปรียบเทียบราคา จานวน
หนังสือให้ก่อน
1.9 ระบบฐานข้อมูลฯ มีรายงานต่างๆ เช่น สรุปงบประมาณแต่ละคณะ วิทยาลัย และงบประมาณ
ทั้งหมดที่ได้จัดสรร สรุปข้อมูลตามรายชื่อผู้สั่งซื้อ สาหรับร้านค้าฯ ระบบจะสรุปยอดจัดซื้อแต่ละ
วัน และรายการสั่งซื้อแต่ละวันให้
1.10 เจ้าหน้าที่หรือบรรณารักษ์ที่เกี่ยวข้องทาการดึงข้อมูลรายการหนังสือ ยอดเงินแต่ละร้านค้าเพื่อ
นามาแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรฯ
2. แนะนาทรัพยากรสารสนเทศให้บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
2.1 อาจารย์เสนอรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้เร่งด่วนให้บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบ
ตรวจเช็คซ้าข้อมูลทรัพยากรฯ กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ถ้ามีในระบบ หนังสือภาษาไทยเกิน 10
เล่ม หนังสือภาษาต่างประเทศเกิน 2 เล่มไม่จัดซื้อ ถ้าไม่มีในระบบจะทาการประสานกับร้านค้า
เพื่อตรวจเช็คว่ามีทรัพยากรฯที่อาจารย์ต้องการหรือไม่ ถ้ามีจะทาการจัดซื้อตามขั้นตอน ถ้าไม่มี
จะแจ้งอาจารย์ผู้เสนอรายการทรัพยากรเพื่อยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการทรัพยากรฯ
2.2 อาจารย์จัดทาบันทึกข้อความเสนอรายการทรัพยากรฯ โดยได้รับความเป็นชอบจากผู้บริหารจาก
คณะ กองและศูนย์ต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้อย่างเร่งด่วน หรือจัดซื้อทรัพยากรจานวนมากกว่าที่ศูนย์
บรรณสารฯ กาหนดไว้
ขั้นตอนการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศไม่ตีพิมพ์ (Non-printed Materials) โสตทัศนวัสดุ
1. ซีดี ดีวีดี ทีไ่ ด้รับรางวัลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ซีดี ดีวีดี ที่ได้รับความนิยม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. เป็นซีดี ดีวีดี 2 ภาษา
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ขั้นตอนการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Resources)
1. คณะฯ กอง และศูนย์ฯ แจ้งความจานงมายังศูนย์บรรณสารฯ เพื่อพิจารณาจัดซื้อ
2. ศูนย์บรรณสารฯ พิจารณาฐานข้อมูลถ้าเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมหลายสาขา คณะ เป็นหลักเพื่อให้
คุ้มต่อการจัดซื้อ
3. สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะคณะหรือสาขา จะทาการตกลงกับทางคณะเพื่อทาการจ่ายค่าจัดซื้อ
ฐานข้อมูลฯ คนละครึ่งกับศูนย์บรรณสารฯ
ขั้นตอนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) (ภาคผนวก ข)
ตรวจสอบรายชื่อร้านค้า บริษัท และสานักพิมพ์กับระบบ ERP และระบบติดตามเอกสาร ถ้ามีให้จัดซื้อไป
ตามขั้นตอน ถ้าไม่มีทาการเพิ่มข้อมูลโดยทาบันทึกขอเพิ่มข้อมูลผู้ขายในระบบ ERP ไปยังงานพัสดุ กองคลัง
สานักงานอธิการบดี (เพิ่มข้อมูลผู้ขายในระบบ) (ภาคผนวก ช) พร้อมทั้งแนบเอกสารของร้านค้า บริษัท และ
สานักพิมพ์ ดังนี้ ทะเบียนการค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนเจ้าของบริษัท เอกสารผู้เสียภาษี หน้าบัญชีธนาคาร
ที่มีการหมุนเวียนทุกวัน ส่งให้งานธุรการศูนย์บรรณสารฯ เพื่อประสานงานต่อไป และเจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์
บรรณสารฯ จะประสานงานกับงานการเงิน กองคลัง เพื่อเพิ่มข้อมูลผู้ขายในระบบติดตามเอกสารโดย จะทาการส่ง
ข้อมูลผู้ขาย ดังนี้ ชื่อร้านค้า บริษัท หรือสานักพิมพ์ ชื่อผู้ขาย ที่อยู่ เบอร์โทรบริษัท เบอร์มือถือ (เพื่อส่งข้อความใน
การแจ้งเตือนเมื่อมีเช็คออก)
สาหรับการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรตีพิมพ์ (Printed Materials) ทรัพยากรสารสนเทศไม่
ตีพิมพ์ (Non-printed Materials) และทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Resources) มีขั้นตอน
การจัดซื้อแบบเดียวกันโดยแบ่งวิธีการจัดซื้อได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
1. การจัดซื้อด้วยวิธีเจาะจง เป็นวิธีการที่สะดวก และรวดเร็ว จานวนงบประมาณที่จัดซื้อต้องไม่เกิน 5
แสนบาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีวิธีการดาเนินการดังนี้
1.1 ร้านค้า บริษัท สานักพิมพ์ ที่มียอดจัดซื้อไม่เกิน 1 แสนบาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จะทาการจัดซื้อ
โดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง มีคณะกรรมการตรวจ
รับจานวน 3 ท่าน เอกสารในการจัดซื้อมีดังนี้
1.1.1 รับใบเสนอราคาจากร้านค้า บริษัท สานักพิมพ์ โดยตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบเสนอราคามีรายละเอียด ดังนี้
- ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail ร้านค้า บริษัท สานักพิมพ์
- เล่มที่ เลขที่ ใบเสนอราคา
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วันเดือนปีที่เสนอราคา
เลขทะเบียนการค้า
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
รายการทรัพยากรฯ โดยระบุ ลาดับที่ รายการทรัพยากร จานวนเล่ม จานวนเงิน
จานวนเงินรวม ยอดเงินทั้งหมด
- ระบุกาหนดยืนราคาทรัพยากรฯ
- ระบบกาหนดส่งทรัพยากรฯ
- ระบุชื่อผู้เสนอราคา พร้อมลายเซ็นผู้เสนอราคา
- ประทับตราผู้สืบราคา พร้อมชื่อผู้สืบราคา และผู้สืบราคาลงรายมือชื่อในใบเสนอ
ราคาทุกแผ่น
1.1.2 จัดทาเอกสารใบเสนอซื้อจ้าง/ใบขอซื้อจ้าง โดยระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์ม
งานพัสดุส่วนกลาง ดังนี้ (มพ.กค.02) (มพ.กค.01) (ภาคผนวก ฉ)
- รหัสแผนงาน ชื่อแผนงาน
- รหัสหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน
- รหัสกองทุน ชื่อกองทุน
- บันทึกข้อความเลขที่ ศธ. เลขหนังสือส่งภายใน ระบุวันที่ในการจัดซื้อ
- ระบุเรื่องที่ทาการขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยร้านค้า บริษัท และสานักพิมพ์อะไร
- เรียน อธิการบดีเท่านั้น
- ระบุเหตุผลและความจาเป็นในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรฯ
- ระบุรายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อจัดหา ดังนี้ ลาดับที่ รายการทรัพยากรฯ หน่วย
จานวน ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน กาหนดส่งมอบ รวม (รายการทั้งหมด) เป็นเงิน
ทั้งหมดโดยระบุทั้งตัวเลข และตัวอักษร
- ตรวจสอบงบประมาณจากกองแผนงาน
- ระบุรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจานวน 3 ท่าน
- ลงชื่อผู้จัดซื้อ
- ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/หัวหน้าหน่วยงาน
- ลงชื่อผู้อนุมัติ
1.1.3 เอกสารประกอบการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างมีข้อมูล ดังนี้
- ระบุเลขที่ ศธ. ที่ เลขหนังสือส่งภายใน วันที่ ที่ระบบในเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัด
จ้าง
-
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ตารางข้อมูลทรัพยากรฯ มีข้อมูลประกอบ ดังนี้ ลาดับที่ ชื่อทรัพยากรฯ หน่วย
จานวน ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน กาหนดส่งมอบ
- ตรวจเช็คข้อมูลทรัพยากฯ ในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบการขออนุมัติให้
ตรงกัน
- ระบุผู้จัดซื้อจัดจ้าง
1.1.4 รวบรวมเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารประกอบ และใบเสนอราคา ส่ง
ให้การเงินเพื่อตรวจสอบข้อมูล พร้อมทั้งเสนอเอกสารทั้งหมดให้ผู้ตรวจสอบ
หรือหัวหน้าหน่วยงานเซ็นต์อนุมัติ
1.1.5 ส่งเอกสารให้กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี เพื่อตรวจสอบงบประมาณ ตัด
งบประมาณ ระบุปีงบประมาณ กองทุน หมวด จานวนงบประมาณ จานวนเงิน
ที่จ่าย และงบประมาณคงเหลือ
1.1.6 ส่งข้อมูลทรัพยากรฯ ตามเอกสารประกอบและใบเสนอราคาให้กองแผนงาน
เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อทรัพยากรฯ
1.1.7 กองแผนงานจัดทาใบสั่งซื้อ โดยระบุวันที่สั่งซื้อ ระบุกาหนดส่งของ จานวนเงินที่
จัดซื้อ โดยใบสั่งซื้อจาเป็นต้องมีลายเซ็นจากผู้บริหารที่ทาการอนุมัติจัดซื้อ และ
ลายเซ็นจากเจ้าของร้านค้า บริษัท สานักพิมพ์ พร้อมทั้งตราประทับ และระบุ
วันที่ในวันที่จัดซื้อ ส่งให้บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อทาการส่ง
เอกสารให้ร้านค้า บริษัท สานักพิมพ์
1.1.8 ร้านค้า บริษัท สานักพิมพ์ส่งใบสั่งซื้อที่มีลายเซ็นจากเจ้าของร้านค้าฯ พร้อมทั้ง
ตราประทับ ลงวันที่ มายังศูนย์บรรณสารฯ
1.1.9 ส่งใบสั่งซื้อให้ผู้บริหารที่เป็นผู้อนุมัติลงนามในใบสั่งซื้อ
1.1.10 ร้านค้า บริษัท สานักพิมพ์ ส่งหนังสือพร้อมทั้งใบส่งของ ข้อมูลใบส่งของมีดังนี้
- ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของร้านค้า บริษัท สานักพิมพ์
- เลขที่ใบส่งของ วันที่ส่งของ
- ข้อมูลผู้ซื้อ
- รายการในใบส่งของต้องตรงกับใบเสนอราคา มีลาดับที่ รายการทรัพยากร จานวน
หน่วย ราคาต่อเล่ม จานวนรวม และยอดเงินรวมทั้งหมดโดยระบุทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษร ให้ยอดเงินรวมตรงกับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และใบเสนอราคา
- มีการลงนามจากผู้ส่งสินค้า ผู้อนุมัติสินค้า พร้อมวันที่
-
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1.1.11 ตรวจเช็คทรัพยากรตามใบส่งของที่มีรายการตรงตามใบเสนอราคา ให้ครบตาม
จานวน และตรวจเช็คทรัพยากรไม่ให้มีความชารุด ผู้รับสินค้าลงลายมือชื่อ และ
ลงวันที่ส่งของ
1.1.12 ประสานกองแผนงานเพื่อจัดทาเอกสารตรวจรับทรัพยากร เชิญคณะกรรมการ
ตรวจรับเพื่อทาการตรวจรับทรัพยากรฯ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบตรวจรับ
1.1.13 ประสานงานกองแผนงานเพื่อจัดทาใบขอเบิกเงิน (ใบฟ้า)
1.1.14 ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดให้เรียบร้อยพร้อมแนบใบขอเบิกส่งให้การเงินของ
ศูนย์บรรณสารฯ เพื่อตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลต่างๆ อีกครั้ง พร้อมทั้งลงลายมือ
ชื่อ ลงข้อมูลในระบบติดตามเอกสาร และส่งเอกสารให้หัวหน้างานลงลายมือชื่อ
ผู้เบิก
1.1.15 ส่งเอกสารทั้งหมดให้งานการเงินรับ/จ่าย กองคลัง
1.1.16 การเงินรับ/จ่าย ตรวจสอบเอกสารทั้งหมด
1.1.17 จัดทาการเบิกจ่ายให้ร้านค้า บริษัท หรือสานักพิมพ์ พร้อมจัดทาเช็คเงินสด
1.1.18 ร้านค้า บริษัท หรือสานักพิมพ์นาใบเสร็จรับเงินมาพร้อมรับเช็คเงินสด
1.2 ร้านค้า บริษัท สานักพิมพ์ ที่มียอดจัดซื้อเกิน 1 แสนบาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จะทาการจัดซื้อด้วย
วิธีเจาะจงโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง มีคณะกรรมการตรวจรับจานวน 3
ท่าน เอกสารในการจัดซื้อมีดังนี้
1.2.1 ทาบันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง จานวน 5
ท่าน ส่งให้งานธุรการเพื่อให้ผู้อานวยการศูนย์บรรณสารลงลายมือ
1.2.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง ขอเลขคาสั่งจากงานนิติกร กองการเจ้าหน้าที่ พร้อมให้
ผู้บริหารอนุมัติลงนามในคาสั่ง ลงวันเดือนปีที่ลงนาม
1.2.3 จัดทาเอกสารกาหนดราคากลาง (ภาคผนวก ง) พร้อมให้คณะกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งลงนาม
1.2.4 จัดทาเอกสารแบบตารางแสดงราคากลาง ปปช.07 (เอกสาร ปปช.07)
(ภาคผนวก จ)
1.2.5 รับใบเสนอราคาจากร้านค้า บริษัท สานักพิมพ์ โดยตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบเสนอราคา ดังนี้
- ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail ร้านค้า บริษัท สานักพิมพ์
- เล่มที่ เลขที่ ใบเสนอราคา
- วันเดือนปีที่เสนอราคา
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เลขทะเบียนการค้า
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
รายการทรัพยากรฯ โดยระบุ ลาดับที่ รายการทรัพยากร จานวนเล่ม จานวนเงิน
จานวนเงินรวม ยอดเงินทั้งหมด
- ระบุกาหนดยืนราคาทรัพยากรฯ
- ระบบกาหนดส่งทรัพยากรฯ
- ระบุชื่อผู้เสนอราคา พร้อมลายเซ็นผู้เสนอราคา
- ประทับตราผู้สืบราคา พร้อมชื่อผู้สืบราคา และผู้สืบราคาลงรายมือชื่อในใบเสนอ
ราคาทุกแผ่น
1.2.6 จัดทาเอกสารใบเสนอซื้อจ้าง/ใบขอซื้อจ้าง (มพ.กค.01) โดยระบุรายละเอียด
ดังนี้ (ภาคผนวก ฉ)
- รหัสแผนงาน ชื่อแผนงาน
- รหัสหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน
- รหัสกองทุน ชื่อกองทุน
- บันทึกข้อความเลขที่ ศธ. เลขหนังสือส่งภายใน ระบุวันที่ในการจัดซื้อ
- ระบุเรื่องที่ทาการขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยร้านค้า บริษัท และสานักพิมพ์อะไร
- เรียน อธิการบดีเท่านั้น
- ระบุเหตุผลและความจาเป็นในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรฯ
- ระบุรายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อจัดหา ดังนี้ ลาดับที่ รายการทรัพยากรฯ หน่วย
จานวน ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน กาหนดส่งมอบ รวม (รายการทั้งหมด) เป็นเงิน
ทั้งหมดโดยระบุทั้งตัวเลข และตัวอักษร
- ตรวจสอบงบประมาณจากกองแผนงาน
- ระบุรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจานวน 3 ท่าน
- ลงชื่อผู้จัดซื้อ
- ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/หัวหน้าหน่วยงาน
- ลงชื่อผู้อนุมัติ
1.2.7 เอกสารประกอบการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างมีข้อมูล ดังนี้ (มพ.กค.01-1)
(ภาคผนวก ฉ)
- ระบุเลขที่ ศธ.ที่ เลขหนังสือส่งภายใน วันที่ ที่ระบบในเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
- ตารางข้อมูลทรัพยากรฯ มีข้อมูลประกอบ ดังนี้ ลาดับที่ ชื่อทรัพยากรฯ หน่วย
จานวน ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน กาหนดส่งมอบ
-
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ตรวจเช็คข้อมูลทรัพยากฯ ในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบการขออนุมัติให้
ตรงกัน
- ระบุผู้จัดซื้อจัดจ้าง
1.2.8 ส่งเอกสารให้กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี เพื่อตรวจสอบงบประมาณ ตัด
งบประมาณ ระบุปีงบประมาณ กองทุน หมวด จานวนงบประมาณ จานวนเงิน
ที่จ่าย และงบประมาณคงเหลือ
1.2.9 ลงรายการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP พร้อมทั้งดึงข้อมูลจากระบบ
EGP เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติต่อไป เอกสารที่ต้องจัดทามีดังนี้
- บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อหนังสือ
- รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสาหรับการจัดซื้อหนังสือโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1.2.10 ส่งเอกสารประกอบและใบเสนอราคาให้กองแผนงานเพื่อใช้ประกอบการการ
จัดทาใบสั่งซื้อ
1.2.11 กองแผนงานจัดทาใบสั่งซื้อ โดยระบุวันที่สั่งซื้อ ระบุกาหนดส่งของ จานวนเงินที่
จัดซื้อ โดยใบสั่งซื้อจาเป็นต้องมีลายเซ็นจากผู้บริหารที่ทาการอนุมัติจัดซื้อ และ
ลายเซ็นจากเจ้าของร้านค้า บริษัท สานักพิมพ์ พร้อมทั้งตราประทับ และระบุ
วันที่ในวันที่จัดซื้อ ส่งให้บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อทาการส่ง
เอกสารให้ร้านค้า บริษัท สานักพิมพ์
1.2.12 ร้านค้า บริษัท สานักพิมพ์ส่งใบสั่งซื้อที่มีลายเซ็นจากเจ้าของร้านค้าฯ พร้อมทั้ง
ตราประทับ วันที่ มาที่ศูนย์บรรณสารฯ
1.2.13 ส่งใบสั่งซื้อให้ผู้บริหารที่เป็นผู้อนุมัติลงนามในใบสั่งซื้อ
1.2.14 ร้านค้าส่งหนังสือพร้อมทั้งใบส่งของ ข้อมูลใบส่งของมีดังนี้
- ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของบริษัทฯ
- เลขที่ใบส่งของ วันที่ส่งของ
- ข้อมูลผู้ซื้อ
- รายการในใบส่งของต้องตรงกับใบเสนอราคา มีลาดับที่ รายการทรัพยากร จานวน
หน่วย ราคาต่อเล่ม จานวนรวม และยอดเงินรวมทั้งหมดโดยระบุทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษร ให้ยอดเงินรวมตรงกับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และใบเสนอราคา
- มีการลงนามจากผู้ส่งสินค้า ผู้อนุมัติสินค้า พร้อมวันที่
-

28
1.2.15 ตรวจเช็คทรัพยากรตามใบส่งของที่มีรายการตรงตามใบเสนอราคา ให้ครบตาม
จานวน และตรวจเช็คทรัพยากรไม่ให้มีความชารุด ผู้รับสินค้าลงลายมือชื่อ
พร้อมวันที่
1.2.16 ประสานกองแผนงานเพื่อจัดทาเอกสารตรวจรับทรัพยากรฯ
1.2.17 เชิญคณะกรรมการตรวจรับเพื่อทาการตรวจรับทรัพยากรฯ พร้อมทั้งลงลายมือ
ชื่อในใบตรวจรับ
1.2.18 ประสานงานกองแผนงานเพื่อจัดทาใบขอเบิกเงิน (ใบฟ้า)
1.2.19 ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดให้เรียบร้อยพร้อมแนบใบขอเบิกส่งให้การเงินของ
ศูนย์บรรณสารฯ เพื่อตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลต่างๆ อีกครั้ง พร้อมทั้งลงลายมือ
ชื่อ ลงข้อมูลในระบบติดตามเอกสาร และส่งเอกสารให้หัวหน้างานลงลายมือชื่อ
ผู้เบิก
1.2.20 ส่งเอกสารทั้งหมดให้งานการเงิน กองคลัง
1.2.21 การเงินตรวจสอบเอกสารทั้งหมด
1.2.22 จัดทาการเบิกจ่ายให้ร้านค้า และจัดทาเช็คเงินสด
1.2.23 ร้านค้านาใบเสร็จรับเงินมาพร้อมรับเช็ค
1.3 ร้านค้า บริษัท และสานักพิมพ์ที่มียอดจัดซื้อเกิน 5 แสนบาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ทาการจัดซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วิธีนี้มีขั้นตอนการดาเนินงานที่ยุ่งยากและใช้เวลาในการ
จัดซื้อนาน สาหรับขั้นตอนการดาเนินงานจัดซื้อ มีดังนี้
1.3.1 ทาบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อทรัพยากรฯ โดยระบุวิธีการจัดซื้อ เช่น โดยวิธี
พิเศษ หรือ วิธีกรณีพิเศษ รายละเอียดในบันทึกข้อความจาเป็นต้องอ้างถึง
วัตถุประสงค์ในการจัดซื้อโดยวิธีนี้ อ้างถึงระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ระบุจานวนที่จัดซื้อ จานวนงบประมาณที่จัดซื้อ กาหนดส่งมอบ
และกาหนดรับประกันคุณภาพ แหล่งงบประมาณที่จ่ายเงิน ส่งให้การเงินของ
ศูนย์บรรณาสารฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และผู้บริหารศูนย์บรรณสารฯ ลง
นาม
1.3.2 ส่งเอกสารให้กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี เพื่อตรวจสอบงบประมาณ ตัด
งบประมาณ ระบุปีงบประมาณ กองทุน หมวด จานวนงบประมาณ จานวนเงิน
ที่จ่าย และงบประมาณคงเหลือ เจ้าหน้าที่ดูแลงบประมาณลงนาม หัวหน้างาน
ลงนาม และผู้อานวยการกองแผนงานลงนาม
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1.3.3 ส่งเอกสารขออนุมัติจัดซื้อทรัพยากรฯ ให้รองอธิการบดีตรวจสอบ พร้อมทั้ง
เสนอเอกสารให้ท่านอธิการบดีอนุมัติการจัดซื้อ
1.3.4 ทาบันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง บันทึก
ข้อความอนุเคราะห์ลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลางจัดซื้อ
หนังสือ ส่งให้งานธุรการเพื่อให้ผู้อานวยการศูนย์บรรณสารลงลายมือ
1.3.5 ส่งเอกสารขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกาหนดราคากลางให้กองการเจ้าหน้าที่
เพื่อจัดทาคาสั่งคณะกรรมกาหนดราคากลาง
1.3.6 กองการเจ้าหน้าที่จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลางส่งให้ศูนย์
บรรณสารฯ
1.3.7 ศูนย์บรรณสารฯ จัดทาเอกสารกาหนดราคากลาง (ภาคผนวก ง) เสนอให้
คณะกรรมการกาหนดราคากลางได้รับทราบงบประมาณที่ศูนย์บรรณสารฯ ได้
กาหนดไว้ พร้อมลงลายมือชื่อ
1.3.8 ทาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ใน
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบฟอร์ม ตารางปปช.07)(ภาคผนวก จ)
1.3.9 ทาบันทึกข้อความขอส่งรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการจัดซื้อหนังสือประจาปี
งบประมาณ.....จานวน.........รายการ โดยเรียนผู้อานวยการกองคลัง บันทึก
ข้อความฉบับนี้อ้างอิงถึงบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ รายชื่อคณะกรรมการ
ดาเนินการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) รายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ รายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมยื่นซองเสนอราคา
ทรัพยากร
1.3.10 ทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ลงประกาศราคาในเว็บไซต์กองคลัง โดย
เรียนผู้อานวยการกองคลัง
1.3.11 ประสานงานกองแผนงานเพื่อขอเอกสารแนบแจ้งและยืนยันงบประมาณในการ
จัดซื้อ
1.3.12 ส่งเอกสารทั้งหมดให้งานพัสดุ กองคลังตรวจเช็คและดาเนินการ
1.3.13 งานพัสดุ กองคลัง ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1.3.14 งานพัสดุจัดทาประกาศและทากาหนดการการยื่นซองเสนอราคา
1.3.15 งานพัสดุจัดทาเอกสารขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อหนังสือประจาปี
งบประมาณ ..................... จานวน.................รายการ โดยวิธีพิเศษให้ร้านค้า
บริษัท หรือสานักพิมพ์ที่มีทรัพยากรตามที่กาหนดไว้ และยังระบุให้นาเอกสาร

30
เพิ่มเติม เช่น รายการชื่อหนังสือ รายละเอียดและข้อกาหนด ใบเสนอราคาของ
ร้านค้า บริษัท หรือสานักพิมพ์ ในเอกสารยังได้ระบุกาหนดการช่วงเวลาในการ
ยื่นซอง กาหนดการเปิดซองเสนอราคา สถานที่ดาเนินการ
1.3.16 งานพัสดุจัดทาบันทึกข้อความเชิญคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษเข้าร่วมเปิด
ซองเสนอราคา และพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา
1.3.17 คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคาและทาการเปรียบเทียบราคา
ตรวจสอบ
รายการทรัพยากร
1.3.18 จัดทาบันทึกรายงานผลการจัดซื้อหนังสือ จานวน .............. รายการ
ปีงบประมาณ .......... โดยวิธพี ิเศษ มีรายละเอียดดังนี้
- อ้างถึงเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ จานวนงบประมาณที่จัดซื้อ
- ผลการประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของร้านค้า รายการหนังสือที่เสนอ จานวน
งบประมาณที่เสนอ
- รายละเอียดผลการเปิดซอง เช่น รายการหนังสือจานวน ราคากลาง/งบประมาณ ผู้
เสนอราคา มีข้อมูลกาหนดส่งมอบ กาหนดยื่นราคา รับประกันคุณภาพ
- คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ, ใบเสนอราคา, รายการหนังสือ ของผู้ขายที่ผ่าน
การคัดเลือก
- สรุปผลการเสนอราคาในครั้งนี้
- คณะกรรมการลงนาม
- เจ้าหน้าที่พัสดุ ศูนย์บรรณสารฯ ลงนาม
- ผู้บริหารขั้นต้นศูนย์บรรณสารฯ ลงนาม
- แนบเอกสารขออนุมัติจัดซื้อทั้งหมดให้งานพัสดุ กองคลัง
1.3.19 เสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติต่อไป
1.3.20 งานพัสดุประสานงานกับผู้ขายเพื่อทาสัญญาซื้อขาย
1.3.21 ผู้ขายทาบันทึกเสนอประธานคณะกรรมการเพื่อแจ้งส่งใบส่งของและทรัพยากร
ทั้งหมด
1.3.22 ผู้ขายส่งทรัพยากรฯ และใบส่งของมาให้ศูนย์บรรณสารตรวจเช็ค
1.3.23 ศูนย์บรรณสารฯ ตรวจเช็คใบส่งของและใบเสนอราคาให้ตรงกัน
1.3.24 ศูนย์บรรณสารฯ ตรวจเช็คหนังสือให้ตรงกับใบส่งของ
1.3.25 แจ้งผู้ขายเมื่อตรวจเช็คหนังสือและใบส่งของตรงกัน
1.3.26 ศูนย์บรรณสารฯ ประสานงานกับประธานคณะกรรมการ เพื่อกาหนดวัน เดือน
ปี เวลา สถานที่ที่ตรวจรับหนังสือ
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1.3.27
1.3.28
1.3.29
1.3.30
1.3.31

งานพัสดุทาบันทึกข้อความเชิญคณะกรรมการตรวจรับหนังสือ
คณะกรรมการตรวจเช็คหนังสือ พร้อมลงนามในเอกสารใบตรวจรับ
รวบรวมเอกสารใบตรวจรับและใบส่งของเสนอผู้บริหารอนุมัติ
งานพัสดุรวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งให้งานการเงินเพื่อทาการเบิกจ่าย
งานการเงินตรวจเช็คเอกสารทั้งหมดเพื่อทาการเบิกจ่าย

การจัดซื้อจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book, E-Book)
E-Book ของศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดซื้อ eBook Collection (EBSCOhost) 1 ฐาน โดยการจัดซื้อจะ
เลือกฐานที่ครอบคลุมทั้งคณะที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อความคุ้มค่าในการจัดซื้อเนื่องจากมี
ราคาค่อนข้างแพง คุณลักษณะเฉพาะของฐานข้อมูล ดังนี้
1.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จานวนชื่อเรื่อง
ครอบคลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร์
รัฐศาสตร์
มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
1.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จานวนชื่อเรื่อง
ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
แพทยศาสตร์ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
1.3 แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF file
1.4 สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
1.5 เครื่องแม่ข่าย (Server) Foreign host
1.6 มีการรายงานผลการใช้ทุกเดือน
การจัดซื้อ E-Book จาเป็นต้องมีข้อมูลลักษณะเฉพาะของ E-Book นั้นด้วย และวิธีการจัดซื้อเหมือนกับการจัดซื้อ
หนังสือโดยวิธีการจัดซื้อขึ้นอยู่กับงบประมาณ
การจัดซื้อจัดหาฐานข้อมูลของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ฐานข้อมูลของศูนย์บรรณสารฯ จะใช้ร่วมกับ สกอ. ที่บอกรับให้ สาหรับส่วนที่ศูนย์บรรณสารฯ ซื้อ
เองจะต้องมีคุณสมบัติครอบคลุมทุกคณะในมหาวิทยาลัย ถ้าคณะไหนต้องการจัดซื้อโดยข้อมูลสามารถใช้เฉพาะ
คณะนั้นๆ จะต้องออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งกับทางศูนย์บรรณสารฯ และศูนย์บรรณสารฯ ดาเนินการจัดซื้อให้ ขั้นตอน
การดาเนินการจะคล้ายการจัดซื้อหนังสือโดยแยกตามงบประมาณที่จัดซื้อ
การจัดซื้อต้องทาการจัดซื้อก่อนที่
ฐานข้อมูลนั้นจะหมดอายุการใช้งาน การซื้อฐานข้อมูลจาเป็นต้องมีข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของฐานข้อมูลนั้นๆ
และวิธีการจัดซื้อคล้ายกับการจัดซื้อหนังสือซึง่ วิธีการจัดซื้อขึ้นอยู่กับงบประมาณการจัดซื้อ
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การบริจาคหนังสือ
เกณฑ์การคัดเลือกหนังสือบริจาคมีดังนี้
1. กลุ่มที่คัดเลือก
1.1 เนื้อหาของหนังสือต้องมีความเหมาะสมกับระดับอุดมศึกษา ตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน
1.2 งานวิจัย/ตารา ของอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอนและอยู่ในดุลพินิจของ
บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ผู้คัดเลือกหนังสือ
1.3 หนังสือเก่าที่มีสภาพที่ดี มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และการเรียนการสอน หรือเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สาคัญของประเทศจะพิจารณาเป็นหนังสือหายาก
1.4 หนังสืออนุสรณ์งานศพ เพราะเนื้อหาบอกประวัติผู้วายชนม์และข้อมูลต่างๆ ที่ให้ความรู้กับผู้อ่าน
คัดเลือกเฉพาะบุคคลสาคัญและบุคคลที่ทาประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยพะเยา
1.5 หนังสือผลงานในรอบปี/ประวัติบริหารงาน สดุดีเฉลิมพระเกียรติ
1.6 การประชุมวิชาการ
1.7 วิทยานิพนธ์ รายงานการค้นคว้าอิสระ
1.8 ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย
1.9 หนังสือบริจาคต้องไม่มีเงื่อนไขในการบริจาค
หากผู้บริจาคมีเงื่อนไขจะต้องนาเข้าพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานของศูนย์บรรณสารฯ
1.10 หนังสือบริจาคจากหน่วยงานหรือส่วนบุคคลทาการคัดเลือก ประเมินคุณค่า และพิจารณาอีกครั้ง
1.11 โสตทัศนวัสดุต่างๆ ที่เป็นแผ่นมาสเตอร์เท่านั้น ไม่รับแผ่นปลอมและแผ่นหนังโป๊
1.12 หนังสือทั่วไปที่มีรูปเล่มในสภาพที่ดี ไม่ฉีกขาด ไม่มีรอยขีดเขียน
1.13 หนังสือที่มีปีที่พิมพ์ไม่เกิน 5 ปี หรือครั้งที่พิมพ์เก่ากว่าครั้งที่พิมพ์ที่มีอยู่ในศูนย์บรรณสาร
2. กลุ่มที่ไม่คัดเลือก
2.1 รายงานประจาปีของหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2 รายงานประจาปีที่เป็นของหน่วยงานรัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
2.3 วารสาร นิตยสาร จุลสาร
2.4 หนังสือที่ซ้ากับที่มีในศูนย์บรรณสารฯ และตรวจสอบพบว่าไม่มีการใช้หนังสือ
2.5 หนังสือด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ล้าสมัย
2.6 ปริญญานิพนธ์
2.7 หนังสือที่ถ่ายเอกสาร เอกสารประเภทชีท
2.8 หนังสือที่มีสภาพเล่มเก่า ชารุด กระดาษที่เป็นสีเหลือง หรือเปียกน้า และขึ้นรา
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3. กรณีทตี่ ้องการหนังสือตอบขอบคุณต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ของผู้บริจาค
หมายเหตุ
- ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการ
- การรับบริจาคหนังสือ ศูนย์บรรณสารจะถือเป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบธรรม และขอสงวนสิทธิ์ในการ
พิจารณาโดยสามารถดาเนินการในลักษณะต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้บริจาคทราบ
ล่วงหน้า

ลงทะเบียนหนังสือ
การดาเนินการลงทะเบียนหนังสือเป็นขั้นตอนที่จะดาเนินการต่อจากการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
และพิจารณาทรัพยากรบริจาค เรียบร้อยแล้ว ทาการคัดแยกหนังสือและโสตทัศนวัสดุออก แล้วนาหนังสือมา
ลงทะเบียน และนาโสตฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการต่อโดยไม่ต้องทาการลงทะเบียน การลงทะเบียน
หนังสือมีขั้นตอน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คัดแยกทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดโดยแยกดังนี้ หนังสือภาษาไทย หนังสือต่างประเทศ
ประทับตราศูนย์บรรณสารฯ ตรงสันหนังสือทั้ง 3 ด้าน
ประทับตราสัญลักษณ์ศูนย์บรรณสารฯ ตรงหน้าปกใน ถ้าเป็นบริจาคจะประทับตราอภินันทนาการ
ลงเลขทะเบียนหนังสือตรงหน้าลับ (หน้า 25 ถ้าไม่มีเลขหน้า นับให้ได้หน้า 25) หน้าปกหลัง
ติด tag RFID พร้อมทาสัญลักษณ์
ส่งหนังสือให้งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อดาเนินการต่อไป

บทที่ 5
ปัญหาในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ปัญหาในการปฏิบัติงาน
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจในการจัดซื้อ
จัดหา จัดระบบ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศให้กับผูใ้ ช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ทาให้ประสบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในส่วนงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้
ด้านการบริหารจัดการ
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่ในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ จนถึงการจัดซื้อ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จึงมีความจาเป็นต้องประสานงานกับคณะ นิสิต ส่วนงาน และร้านค้าต่างๆ
การดาเนินงานจึงมีปัญหาหลายรูปแบบ ดังนี้
1. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ดาเนินการจัดโครงการตลาดนัดหนังสือเพื่ออานวยความ
สะดวกให้กับอาจารย์ นิสิต บางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมทาให้
งบประมาณในการจัดซื้อไม่เป็นตามเกณฑ์
2. งบประมาณที่จัดสรรให้คณะไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของคณะ
3. มีการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศแต่ไม่มีการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
4. การคัดเลือกหนังสือของนิสิตบางส่วน ไม่ได้คัดเลือกหนังสือประกอบการเรียนการสอน แต่ยังมี
ผลการประเมินของศูนย์บรรณสารฯ ทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ด้านการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
1. ร้านค้า บริษัท หรือสานักพิมพ์ บางแห่งให้ราคาสูง ทาให้มปี ัญหาในคัดเลือก และต่อรองราคา
2. ขั้นตอนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศมีหลายขั้นตอนทาให้การจัดซือ้ ล่าช้า
3. การบริจาคทรัพยากรสารสนเทศบางส่วนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ศูนย์บรรณสารฯ กาหนดไว้

35
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ด้านการบริหารจัดการ
1. ทาการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น
2. ทาการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้คัดเลือกทรัพยากรฯ ทราบเพื่อกระตุน้ การยืม-คืน ทรัพยากร
สารสนเทศ
3. ประชาสัมพันธ์ก่อนการแจกคูปองให้นสิ ิต ในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
ด้านการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
1. จัดทาเกณฑ์กาหนดราคากลางแจ้งร้านค้า บริษัท หรือสานักพิมพ์ ก่อนการจัดโครงการตลาด
นัดหนังสือ
2. จัดทาเกณฑ์การรับบริจาคให้เป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารอ้างอิง
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สมพิศ คูศรีพทิ ักษ์. (2539). ระบบห้องสมุดอัตโนมัติและเครือข่ายห้องสมุดทางวิชาการใน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบที่ 1 ขั้นตอนที่ 1
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การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบที่ 1 ขั้นตอนที่ 2
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ภาคผนวก ข ขั้นตอนการการจัดซื้อด้วยวิธีเจาะจงงบประมาณไม่เกิน 1 แสนบาท
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ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเกิน 1 แสนบาท
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ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
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ภาคผนวก ค ขั้นตอนการลงทะเบียนหนังสือ
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ภาคผนวก ง เอกสารประกอบกาหนดราคากลาง
โครงการ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา
ฝ่ายประเมินราคา งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ประมาณราคาวันที่
ประมาณราคาโดย ……………………………………….
ค่าแรงงาน (บาท)
วัสดุ
หน่วยละ
ค่าแรงงาน รวมเป็น (เงินบาท)

ลาดับ

รายการ

จานวน

หน่วย

วัสดุ (บาท)
หน่วยละ
รวมค่าวัสดุ

………………………………………………………

โครงการ
1

-

รวมงานจัดซื้อวัสดุ

1.รายการจัดซื้อ
1.1

-

รวมรายการจัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น

-

-

-

-

หมายเหตุ
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เอกสารประกอบกาหนดราคากลาง
แบบ ปร. 5

1/1

สรุปผลการประมาณราคา
มหาวิทยาลัยพะเยา
ประเภท
เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยพะเยา

ฝ่ายประเมินราคา

งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบเลขที่

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

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จานวน

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่
ลาดับที่

วัสดุ

รายการ

รวมเป็นเงิน ( บาท )

1

Factor F

-

VAT 7%

ค่าจัดซื้อทั้งหมด
รวมเป็นเงิน ( บาท )

-

-

สรุป รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

-

▐

คิดเป็นเงินประมาณ

-

▐

ตัวอักษร (

ศูนย์บาทถ้วน

)

หมายเหตุ

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
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เอกสารประกอบกาหนดราคากลาง
แบบ ปร. 6/1

โครงการ

ศูนย์บรรณสารและสือ่ การศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

ราคากลาง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
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เอกสารประกอบกาหนดราคากลาง
แบบ ปร. 6/2
รายการประมาณการ
สถานที่ก่อสร้าง
ฝ่ายประเมินราคา

มหาวิทยาลัยพะเยา
งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ประมาณราคาเมื่อวันที่
ลาดับที่

รายการ

ค่าจัดซือ้ ทั้งหมด
รวมเป็นเงิน ( บาท )

1
ตัวอักษร

ศูนย์บาทถ้วน

หมายเหตุ รายละเอียดราคากลางนี้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั้น ไม่สามารถนาปริมาณวัสดุที่ปรากฏ
และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกาหนดราคาที่แท้จริงได้ และไม่ถอื เป็นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ลงชื่อ……………………………………………………………………….............ประธานกรรมการ

ลงชื่อ…….…..……………………………………………………………………….กรรมการ

ลงชื่อ…….…..……………………………………………………………………….กรรมการ

ลงชื่อ…….…..……………………………………………………………………….กรรมการ
ลงชื่อ …….…..…………………………………….............………………….กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ
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ภาคผนวก จ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลาง
ตาราง ปปช.07
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ..........................................................................................................................................
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..................................................................................................................
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....................................................................................................บาท
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...................................................................................................
เป็นเงิน...................................... บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..............................................................บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 .....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4.2 ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4.3 ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 ....................................................................................................................................................
5.2 ...................................................................................................................................................
5.3 ....................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ฉ แบบฟอร์มการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
มพ.กค.01
มหาวิทยาลัยพะเยา
ใบเสนอซื้อ/จ้าง
(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงิ นไม่เกิ น 500,000 บาท)

ที่ ศธ …………………………………………….
เรื่อง
………………………………………………………………
เรียน
อธิการบดี

วันที่ …………………………………………..

ข้าพเจ้า ………………………………………………. ตาแหน่ง ………………………………... คณะ/กอง/ศูนย์…………………………………………...
มีความประสงค์ในการ  ขอเสนอซื้อ  จ้าง (ประเภทพัสดุ )................................................................จานวน......................รายการ
วงเงินโดยประมาณ................................. บาท
(...................................................................)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ซึ่งการเสนอซื้อ /ครั้ง ครั้งนี้ เพือ่ ใช้ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
และมีความต้องการใช้พัสดุหรืองานภายใน............................30.....................วัน
โดยใช้งบประมาณจากแหล่งเงิน  รายได้ประจาปี 2561 กองทุนเพือ่ การศึกษา แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการ วัสดุ หนังสือวารสารและตารา  โครงการวิจยั  บริการวิชาการฯ
 แหล่งเงินอื่นๆ (ระบุ)............... และขอเสนอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ลาดับที่
1
2
3

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายการทีข่ อเสนอซื้อ /จ้าง ดังกล่าวข้างต้น ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
วิธีการซื้อจ้าง มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และกฎกระทรวง เรื่อง กาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างทีไ่ ม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ข้อ 1 การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งาน
บริการหรืองานก่อสร้าง ทีม่ ีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้างหรือให้บริการทัว่ ไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท
ให้ใช้วธิ ีเฉพาะเจาะจง โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคือ ราคาต่าสุด
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติให้ดาเนินการจัดซื้อ /จัดจ้าง ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิง่
ลงชื่อ ........................................ ผู้ขอเสนอซื้อ /จ้าง
(......................................................)
วันที่ …………………………………………..
การตรวจสอบและคุมงบประมาณ
 มี
 ไม่มี
งปม.ทีไ่ ด้รบั อนุมัติ
ลงชื่อ ........................................
(...........................................)

ลงชื่อ ........................................ ผู้ตรวจสอบ
(.......................................................................)
วันที่ …………………………………………..
อนุมัติ
 เห็นชอบ และอนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก..................................................
.................................................................................
(.............................................)
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มพ.กค.01-1
รายละเอียดแนบท้าย ที่ ศธ .................................ลงวันที่ .............ดือน........................พ.ศ.................
รายการ

ขอดาเนินการซื้อ/จ้างครั้งนี้

ชื่อ ลักษณะ ขนาด
ลาดับที่

(ขอบเขตของงานหรือรายละเอียด

รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

ราคาที่ ซื้อหรือ

ราคา ต่อ
จานวน

ศูนย์บาทถ้วน

หน่วย

หน่วย

รวมเป็นเงิน

-

จ้างครั้งหลังสุด
(ราคาต่อหน่วย)

หมายเหตุ
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มพ.กค.02
มหาวิทยาลัยพะเยา
ใบขอซื้อ/จ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)
กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

รหัสแผนงาน............ 102010100...........
รหัสหน่วยงาน...........10101100...............
รหัสกองทุน.................................................

แผนงาน.............งานสนับสนุนการจัดการศึกษา....
หน่วยงาน...........ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
กองทุน....................................................................

ที่ ศธ .............................................
วันที่ ..................................................
เรื่อง
............................................................
เรียน
อธิการบดี
ตามใบเสนอซื้อ /จ้าง ที่ ศธ.................................วันที่ .............................................
เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และข้อ 25(5) ข้อ 79 และกฎกระทรวง
กาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างทีไ่ ม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในการแต่งตั้ง กรรมการตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 1 และหนังสือด่วนทีส่ ุด ที่ กค 0405.4/ว322 วันที่ 24 สิงหาคม 2560
ข้อ 2 (2.2 (2.2.2)) วงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท จึงขออนุมัติจดั ซื้อ ..................................................
1. เหตุผลและความจาเป็นทีต่ ้องซื้อหรือจ้าง...........................................................
2. รายละเอียดของทีจ่ ะซื้อ /งานทีจ่ ะจ้าง ..............................................
3. ราคากลาง เป็นเงิน
0
บาท (ตามเอกสารรายละเอียดแนบท้าย)
4. วงเงินทีจ่ ะขอซื้อ /ขอจ้าง
0
บาท
ศูนย์บาทถ้วน
5. กาหนดส่งมอบพัสดุ /งาน ให้แล้วเสร็จภายใน……30....วัน
6. ซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดซื้อ /จัดจ้าง พัสดุทมี่ ีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ
ทัว่ ไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ ราคาต่าสุด
8. ข้อเสนออื่นๆ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามทีเ่ สนอ
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
หน้าทีค่ ณะกรรมการ
1
ประธานกรรมการ
2
กรรมการ
3
กรรมการ
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
การตรวจสอบและคุมงบประมาณ
ลงชื่อ
........................................ เจ้าหน้าที่
งปม.ทีไ่ ด้รบั อนุมัติ
.........................................บาท
(............................................................)
งปม.ทีเ่ หลืออยู่
.........................................บาท
วันที่ ..................................................
วงเงินเสนอซื้อ /จ้างครั้งนี้ .........................................บาท
ลงชื่อ
........................................ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
งปม.คงเหลือ
.........................................บาท
(..........................................................................)
ลงชื่อ
........................................
วันที่ ..................................................
(.......................................................)
อนุมัติ
วันที่ ..................................................
.................................................
(.........................................................)
วันที่ ..................................................
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มพ.กค.02-1
รายละเอียดของพัสดุทจี่ ะขอ ( ) ซื้อ (

) จ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ราคาที่ ซื้อหรือ

ลาดับที่

รายการ

จานวน

หน่วย

ราคาต่อ
หน่วย

จ้างครั้งหลังสุด

รวมเป็นเงิน

(ราคาต่อหน่วย
/ราคากลาง)
*ต้องระบุ *

รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

ศูนย์บาทถ้วน

-

หมายเหตุ
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ภาคผนวก ช แบบบันทึกข้อความเพิ่มข้อมูลผู้ขายในระบบพัสดุ

บันทึกข้อความ
หน่วยงาน
โทร.
ที่ ศธ
วันที่
เรื่อง ขอเพิ่มเติมข้อมูลผู้ขายในระบบ Microsoft Dynamics Ax 2009
เรียน ผูอ้ านวยการกองคลัง
สิ่งที่สง่ มาด้วย 1.เอกสารการจดทะเบียนการค้าจากผู้ประกอบการ จานวน
แผ่น
(1.1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
ก) ห้างหุ้นส่วนจากัดสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจ
ควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ข) บริษัท จากั ด หรือบริษัท มหาชนจากั ด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บัญชีรายชื่อกรรมการ
ผูจ้ ัดการ ผู้มอี านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(1.2) กรณีผเู้ สนอราคาเป็นร้านค้า ให้ยื่นสาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสาเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(1.3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัว ประชาชนของผู้นั้ น ส าเนาข้อตกลงที่ แสดงถึง การเข้ าเป็ นหุ้ นส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบั ต ร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(1.4) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (1)
2.เอกสารสาเนาบัญชีธนาคาร
จานวน
แผ่น
ด้วย
มีความประสงค์ที่จะเพิ่มเติมข้อมูลผูข้ ายในระบบ
ERP เพื่อ ให้ก ารปฏิบัติง านในระบบMicrosoft Dynamics Ax 2009 เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ยจึง ขอให้
งานพัส ดุดาเนิ น การเพิ่ ม เติม ข้อ มู ล ผู้ ข ายในระบบ Microsoft Dynamics Ax 2009 ตามรายละเอี ย ด
ดั งนี้
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ชื่อสถานประกอบการ
ชื่อเจ้าของผูป้ ระกอบการ
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี
ประเภทผูป้ ระกอบการ
นิตบิ ุคคล
บุคคลธรรมดา
ประเภทผูค้ ้า ( ) บริษัทจากัด ( ) บริษัทมหาชนจากัด
( ) ห้างหุน้ ส่วนจากัด
( ) กิจการร่วมค้า ( ) ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิตบิ ุคคล ( ) คณะบุคคล
( ) กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียวหรือบุคคลธรรมดา ( ) ห้างหุน้ ส่วนสามัญ
( ) อื่น ๆ
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
ชื่อหมู่บ้าน
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์
เบอร์มือถือ
หมายเลขโทรสาร
E-mail Address
ช่องทางการโอนเงิน (กรณีมีบัญชีประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน ให้ใช้ประเภทกระแสรายวัน
ก่อน (เพราะหากมีการโอนเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาท จะต้องใช้บัญชีกระแสรายวันตามหนังสือ
เลขที่ ปช 0028/ว0009 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555 เรื่อง การปฏิบัติต ามประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการ
รับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554)
ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์  กระแสรายวัน
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
สาขา
เลขที่บัญชี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการ จะขอบคุณยิ่ง
(
)
นักวิชาการพัสดุ
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แบบฟอร์มเสนอรายชื่อหนังสือเพือ่ จัดซื้อเข้าศูนย์บรรณสารและสือ่ การศึกษา
ชื่อร้านค้า........................................................................................................................................................................................

 ไม่มีในระบบ

 มีในระบบ .................... เล่ม

(เขียนตัวบรรจง)

ชื่อ-นามสกุล.............................................................................................................คณะ.........................................................................สาขา...............................................................................
 อาจารย์  เจ้าหน้าที่  นิสิต รหัส..........................................
ชื่อเรื่อง (TITLE)

ราคาต่อเล่ม/ชุด (หลังหักส่วนลดแล้ว)

เบอร์มือถือ ....................................................................

ชื่อผู้แต่ง (AUTHORS/EDITORS)

จานวนหนังสือ

เบอร์ภายใน....................................
ISBN (13 หลัก)

ปีพิมพ์

ราคารวมสุทธิ (หลังหักส่วนลดแล้ว)

ระบุ  เล่ม  ชุด

ลงชือ่ ...................................................
วันที.่ .................................. (ผู้บันทึกและตรวจสอบข้อมูล)

56
ภาคผนวก ฌ คูปองแทนเงินสดเพื่อจัดซื้อหนังสือ

57
ภาคผนวก ญ ระบบฐานข้อมูลจัดซื้อหนังสือ

