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คู่มือการปฏิบัติงาน งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณ

สารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดท าขึ้นเพื่ออธิบายแนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอน

การปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ตั้งแต่เริ่มต้น จนจบขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน โดยเนื้อหาใน

คู่มือประกอบด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในงาน

พัฒนาทรัพยากร ขั้นตอนระบบงาน และวิธีการปฏิบัติโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นแนวทางสร้าง

ความเข้าใจในการปฏิบัติงานระหว่างผู้ใช้บริการ (อาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่) และผู้ให้บริการ 

(บรรณารักษ์หรอืเจ้าหนา้ที่ศูนย์บรรณสารฯ) ในการใชท้รัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุด 

ในการจัดท าคู่มือฉบับนี้ได้รวบรวมเนื้อหาจากเอกสารต่างๆ ภายนอก และได้รับ

ความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานในการแก้ไข ปรับปรุงเนื้อหาต่างๆ ผู้จัดท าจึงใคร่ขอ

อนุญาตและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย อย่างไรก็ตามเอกสารฉบับนี้สามารถปรับปรุงเมื่อมี

การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน และเปลี่ยนแปลงขัน้ตอนการปฏิบัติ 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ  

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีวิสัยทัศน์ให้เป็นห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาสากล และมีเป้าประสงค์ให้เป็น

หน่วยงานส าคัญที่สนับสนุนการเรียนการสอนของคณาจารย์และนิสิตให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่พึงปรารถนา 

ทั้งยังเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานวิชาการ ท าหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอน การค้นคว้า การวิจัย ตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งความรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปของ

ทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ์ (Printed Materials) ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตีพิมพ์ (Non-printed Materials) 

ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Resources) มารวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้บริการ

แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคคลภายนอกที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้า วิจัยตามความต้องการให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ทรัพยากรสารสนเทศยังเป็นเครื่องมือในการช่วยปลูกฝังนสิัยรักการอ่าน ท าให้เกิดการใฝ่รู้

ใฝ่เรยีนและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามที่พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 การ

จัดกระบวนการเรียนรู้ ได้ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้

สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ 

กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการ

อ่านและเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง และมาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้ งแหล่ง

การเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความส าคัญ

ดังกล่าว ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและยกระดับความสามารถใน

การอ่าน รวมทั้งในและนอกสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานสู่การปฏิบัติ ให้เกิดความชัดเจนและ

ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ควรส่งเสริมให้ศูนย์บรรณสารฯมีหนังสือที่มีสารประโยชน์ มีปริมาณ
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เพียงพอ และเหมาะสมตรงกับความต้องการของผูเ้รียน ผูส้อน และส่งเสริมการใช้หนังสือเพื่อการอ่านและ

การเรียนรูใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  

 2. วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำคู่มือ 

2.1 เพื่ออธิบายแนวทางในการปฏิบัติงานของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  

2.2 เพื่ออธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดของงานพัฒนาและทรัพยากรสารสนเทศ 

 

3.  ควำมเป็นมำของงำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เดิมมีชื่อว่า “ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

นเรศวร พะเยา” เริ่มก่อตัง้มาตั้งแต ่พ.ศ. 2538 โดยเปิดให้บริการ ณ อาคารวทิยาศาสตร์ โรงเรียน

พะเยาพิทยาคม เนื่องจากมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เริ่มก่อตั้งและมีที่ท าการช่ัวคราวอยู่ที่

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พ.ศ. 2542  มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ย้ายที่ท าการมาอยู่เลขที่ 19 

หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยห้องสมุดตั้งอยู่บริเวณช้ัน 1 อาคารเรยีนรวมหลัง

เดิม  ใน พ.ศ. 2543 ห้องสมุดย้ายมาอยู่ที่ช้ัน 1 อาคารบริหาร หรืออาคารส านักงานอธิการบดี

ปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2544 ขยายการให้บริการออกเป็น 2 ห้อง มีพื้นที่ให้บริการ 648 ตารางวา 

มีที่นั่งอ่านทั้งหมด 185 ที่นั่ง แบ่งการบริการออกเป็นบริการสารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านกฎหมาย ซึ่งในปัจจุบันแยกออกเป็นห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 

และหอ้งสมุดคณะนิตศิาสตร์ 

 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 ได้ย้ายที่ท าการห้องสมุดมายังอาคารหลังปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ใน

กลุ่มอาคารเรียนรวมหลังใหม่ เป็นอาคาร 3 ช้ัน มีพื้นที่ทั้งหมด 11 ,213 ตารางเมตร ปีการศึกษา 

2554 เปิดบริการเฉพาะช้ันที่ 1 มีพื้นที่บริการ 3,346.42 ตารางเมตร พื้นที่ส าหรับการท างานของ

บุคลากร 639.58 ตารางเมตร และในปีเดียวกันนี ้มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะ

เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 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 ส านักงาน เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวและสอดคล้องกับภารกิจห้องสมุด

มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ยกฐานะเป็น “ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา” มหาวิทยาลัยพะเยา 

และในปี พ.ศ. 2556 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา ได้เปิดบริการเต็มพืน้ที่ทั้งอาคาร 

 งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เริ่มแรกเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายพัฒนาและ

วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ปี 2553 ได้ยกฐานนะ

เป็นงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และได้น า

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST มาใช้ในการปฏิบัติงาน มีบุคลากรเมื่อเริ่มแรก จ านวน 5 คน ในปี 

2556 มีบุคลากรเพิ่มเป็น 9 คน และปัจจุบันมีจ านวน 6 คน แบ่งเป็นงานละ 1 คน ได้แก่ งานพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศหนังสือภาษาต่างประเทศ งานวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศหนังสอืกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์งานวิเคราะหท์รัพยากร

สารสนเทศหนังสือกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยานิพนธ์ และวิจัย งานวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศหนังสือกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และนวนิยาย และงานวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ ปัจจุบันงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมี

หน้าที่ในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และวิเคราะห์เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ 

ก าหนดเลขหมู่ ก าหนดหัวเรื่องเพื่อสืบค้น และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบเพื่อให้

ผูใ้ช้บริการสืบค้นได้ 
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4.  โครงสร้ำงกำรบรหิำรของงำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มีผู้ปฏิบัติงานหลัก 

เป็นบรรณารักษ์ 6 คน รายละเอียดโครงสรา้งการบริหารของงานพัฒนาและวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มีดังนี้ 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนพัฒนำและวเิครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 
 

 

   

 

   

   

  

 

 

 

 

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ ำนวยกำร 

 

งำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 

 

หัวหนำ้งำน 

 

งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ  

หนังสือภำษำต่ำงประเทศ 

งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ 

งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ  

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลย/ีวิทยำนพินธ์/วิจัย 

งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ  

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ/

นวนิยำย 

 

งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 สื่อโสตทัศนวัสดุ 
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หัวหน้ำงำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

หนา้ที่ความรับผดิชอบ 

1. ควบคุมและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรงานพัฒนาและวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ 

2. รับผิดชอบวิ เคราะห์หมวดหมู่  ก าหนดหัว เรื่อง และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ

ภาษาต่างประเทศ 

3. ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะหห์มวดหมู่ ก าหนดหัวเรื่อง และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย 

4. รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกใหบ้ริการ 

5. ควบคุมและตรวจสอบการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามาตรฐาน AACR 2 และ MARC 21 

ของฐานข้อมูลระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ ALIST 

6. จัดท าคู่มอืการปฏิบัติงานวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ 

7. ช่วยปรับปรุงแก้ไขระเบียนบรรณานุกรมที่ผา่นการตรวจจาก MARC Analyzer เพื่อน าเข้าฐานข้อมูล

สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (Union Catalog of Thai Academic Libraries: 

UCTAL) และเป็นผู้รับผดิชอบน าเขา้ฐานขอ้มูล 

8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ / บุคลากรจากหน่วยงาน

ภายในและภายนอก 

9. เป็นคณะท างานฝ่ายวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศหอ้งสมุดสถาบันอุดมศกึษา 

10. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 

หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ 

1. จัดท าแผนการจัดซือ้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศประจ าปี 

2. รับผิดชอบการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ ระบบฐานขอ้มูลจัดซื้อหนังสอื 

3. จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ หนังสือ โสตทัศนวัสดุ และฐานขอ้มูล 

4. รับผิดชอบงานขอรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ 

5. รับผิดชอบงานพัสดุการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนทั้งหมด ในต าแหน่งพัสดุศูนย์บรรณสารฯ 

6. ประสานงานร้านค้าต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ และเพื่อให้การจัดซื้อจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ 

7. ปฏิบัติงานลงทะเบียน พร้อมทั้งติด tag RFID ทั้งหนังสอืซือ้และหนังสือบริจาค 

8. จัดท าคู่มอืการปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
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9. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ / บุคลากรจากหน่วยงาน

ภายในและภายนอก 

10. เป็นคณะท างานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนเิทศห้องสมุดสถาบันอุดมศกึษา 

11. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศกลุ่มสำขำวิชำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 

หนา้ที่ความรับผดิชอบ 

1. รับผิดชอบวิเคราะห์หมวดหมู่ ก าหนดหัวเรื่อง และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยกลุ่ม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

2. รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกใหบ้ริการ 

3. ช่วยปรับปรุงแก้ไขระเบียนบรรณานุกรมที่ผา่นการตรวจจาก MARC Analyzer เพื่อน าเข้าฐานข้อมูล

สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดศึกษาไทย (Union Catalog of Thai Academic Libraries: 

UCTAL) 

4. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ / บุคลากรจากหน่วยงาน

ภายในและภายนอก 

5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศกลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี/วทิยำนิพนธ์/วิจัย 

หนา้ที่ความรับผิดชอบ 

1. รับผิดชอบวิเคราะห์หมวดหมู่ ก าหนดหัวเรื่อง และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยกลุ่ม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยานิพนธ์/วิจัย 

2. รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกใหบ้ริการ 

3. ช่วยปรับปรุงแก้ไขระเบียนบรรณานุกรมที่ผา่นการตรวจจาก MARC Analyzer เพื่อน าเข้าฐานข้อมูล

สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดศึกษาไทย (Union Catalog of Thai Academic Libraries: 

UCTAL) 

4. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ / บุคลากรจากหน่วยงาน

ภายในและภายนอก 

5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศกลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ/นวนิยำย 

หนา้ที่ความรับผดิชอบ 

1. รับผิดชอบวิเคราะห์หมวดหมู่ ก าหนดหัวเรื่อง และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยกลุ่ม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/นวนิยาย 

2. รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกใหบ้ริการ 

3. ช่วยปรับปรุงแก้ไขระเบียนบรรณานุกรมที่ผา่นการตรวจจาก MARC Analyzer เพื่อน าเข้าฐานข้อมูล

สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดศึกษาไทย (Union Catalog of Thai Academic Libraries: 

UCTAL) 

4. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ / บุคลากรจากหน่วยงาน

ภายในและภายนอก 

5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ 

หนา้ที่ความรับผดิชอบ 

1. รับผิดชอบวิเคราะห์หมวดหมู่  ก าหนดหัวเรื่อง และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศสื่อ

โสตทัศนวัสดุ 

2. รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกใหบ้ริการ 

3. ช่วยปรับปรุงแก้ไขระเบียนบรรณานุกรมที่ผา่นการตรวจจาก MARC Analyzer เพื่อน าเข้าฐานข้อมูล

สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดศึกษาไทย (Union Catalog of Thai Academic Libraries: 

UCTAL) 

4. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ / บุคลากรจากหน่วยงาน

ภายในและภายนอก 

5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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5.  ควำมส ำคัญของงำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศท าหน้าที่ตั้งแต่การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 

การจัดซือ้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศจนถึงกระบวนลงทะเบียน การคัดแยกและบันทึกข้อมูลบรรณานุกรม

ของทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ลงในฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) เพื่อให้ผู้ใช้บริการ

สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัยและตรงกับความต้องการ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ

และวิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการด าเนินงานสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศส าหรับเป็น

เครื่องมือสบืค้นสารสนเทศที่มบีริการในศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

 

 

6.  บทบำทและหน้ำที่ของบรรณำรักษ์งำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 บทบาทและหน้าที่ของบรรณารักษ์งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ของศูนย์บรรณ

สารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีดังนี้ 

1. จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากงานการเงนิศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

2. ประสานงานร้านค้า บริษัท ส านักพิมพ์ น าทรัพยากรสารสนเทศเพื่อมาอ านวยความสะดวกให้

อาจารย์ นิสติ และเจ้าหนา้ที่ได้คัดเลือก 

3. คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 

4. ดูแลระบบฐานขอ้มูลจัดซื้อหนังสอื ศูนย์บรรณสารฯ 

5. จัดซือ้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

6. ขอรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ 

7. ลงทะเบียนหนังสือพรอ้มตดิ tag RFID  

8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ / บุคลากรจาก

หนว่ยงานภายในและภายนอก 

9. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 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. สรุปสาระส าคัญ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และให้หมายรวมถึงผู้ที่อธิการบดี

มอบหมายด้วย 

 “หน่วยงานของมหาวิทยาลัย” หมายถึง ส่วนงานตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และหนว่ยงานภายในส่วนงานดังกล่าว 

 “เงินงบประมาณ” หมายถึง เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโดนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ

ได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ

กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตาม

กฎหมาย และเงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรอืผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

ตามกฎหมายหรือราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงเงินกู้ เงิน

ช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 “ผู้อ านวยการกอง” หมายถึง ผู้อ านวยการกอง และให้หมายรวมถึงบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้ง

จากอธิการบดีให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับผูอ้ านวยการกองคลังด้วย 

http://www.finance.up.ac.th/Main/FileUpload/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%93_635772328384197835.pdf
http://www.finance.up.ac.th/Main/FileUpload/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%93%20(%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B9%92)_635772328788849129.pdf
http://www.finance.up.ac.th/Main/FileUpload/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%93%20(%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B9%92)_635772328788849129.pdf
http://www.finance.up.ac.th/Main/FileUpload/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A.%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87_636239653664923519.pdf
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 “พนักงานพัสดุ” หมายถึง พนักงานพัสดุของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 

หรอืผูท้ี่ได้รับแต่งตั้งจากอธิการบดีให้มีหน้าที่ หรอืปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้ 

 “พัสดุ” หมายถึง สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ

หรอืควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 “สินค้า” หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งบริการที่

รวมอยู่ในสินค้านั้นดว้ย แตมู่ลค่าของงานบริการตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าของสนิค้านั้น 

 “ราคากลาง” หมายถึง ราคาเพื่อใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่น

เสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซือ้จัดจา้งได้จรงิตามล าดับ ดังตอ่ไปนี้ 

- ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 

- ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอา้งองิของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 

- ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรอืหนว่ยงานกลางอื่นก าหนด 

- ราคาที่ได้มาจากการสบืราคาจากท้องตลาด 

- ราคาที่เคยซือ้หรอืจา้งครัง้หลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 

- ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ ์วิธีการ หรอืแนวทางปฏิบัติของหนว่ยงานของรัฐนั้น ๆ 

 “ผู้เสนอราคา” หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจบริการด้านการซื้อ 

ขาย แลกเปลี่ยน การให้การรับจ้าง หรือการออ าแบบควบคุมงานก่อสร้าง หรือส่วนราชการ สถาปนิก 

วิศวกร หรือผู้ช านาญการสาขาใดสาขาหนึ่ง ในสังกัดมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นที่อธิการบดีเห็น

เหมาะสม 

 “จัดหา” หมายถึง วิธีด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุตามระเบียบนี้ ได้แก่ การซื้อ การจ้าง 

การจัดท าเอง การแลกเปลี่ยน การเชา่ การประกันภัย เป็นต้น 

 “การซื้อ” หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิดรวมถึงการซื้อพัสดุที่มีการติดตั้งทดลอง และ

บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ แตไ่ม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจา้ง 
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3. การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษามีวธิีการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 2 แบบ ดังนี้ 

  3.1. คัดเลือกโดยผ่านโครงการตลาดนัดหนังสือ (Book fair) งบประมาณที่จัดซื้อรูปแบบนี้   

ศูนย์บรรณสารฯ จัดสรรออกเป็น 2 ส่วนคือ จากค่า FTES ที่ทางคณะส่งมาให้ และโครงการ 1 แต้มแลก 1 

เล่ม จึงท าให้มีงบประมาณในการจัดซื้อรูปแบบนี้เยอะกว่าแบบที่ 2 ซึ่งรูปแบบนี้ทางศูนย์บรรณสารจะท า

การเชิญผู้ขายมาร่วมโครงการเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้เห็นตัวเล่ม

จรงิ และได้เห็นเนื้อหาของหนังสือเล่มนั้นๆ เพื่อให้งา่ยต่อการคัดเลือก เมื่อได้รับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว 

ผู้ขายจะท าการตรวจเช็คจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อเช็คซ้ า เมื่อผ่านแล้วท าการบันทึกลงในใบสั่งซื้อ 

ซึ่งมีขอ้มูลหนังสือ ข้อมูลผู้คัดเลือก ข้อมูลรา้นค้าส่งมายังเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารฯ และเจ้าหน้าที่น าใบสั่ง

ซื้อมาตรวจเช็คอีกครั้งจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และน าข้อมูลทรัพยากรมาลงในระบบสั่งซื้อเพื่อความ

โปร่งใสในการจัดซื้อจัดหาเนื่องจากมีการเปรียบเทียบราคา เช็คซ้ ารายการที่จัดซื้อ ตรวจเช็คงบประมาณ

ของแต่ละคณะ และงบประมาณทั้งหมดที่ใช้ไป ผู้เสนอทรัพยากรสามารถเข้าไปตรวจสอบรายการ

ทรัพยากรที่ตนเองสั่งได้ ผู้ขายยังสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการขายของผู้ขายได้สะดวกยิ่งขึ้น 

บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสามารถพิจารณาทรัพยากรที่จัดซื้อได้ โดยพิจารณาจ านวนที่คัดเลือก 

ราคาที่คัดเลือก และตรวจสอบงบประมาณที่ผู้เสนอคัดเลือกถ้าเกินก็จะท าการคัดออก ถ้างบประมาณยัง

คงเหลือจะท าการกระตุน้ให้มกีารคัดเลือกมายิ่งขึน้  

  3.2. การเสนอหนังสือผ่านคณะมายังศูนย์บรรณสารฯ โดยอาจารย์ที่ต้องการทรัพยากร

ด่วนหรือต้องการคัดเลือกจ านวนเล่มมากกว่าเกณฑ์ที่ศูนย์บรรณสารฯ ก าหนด อาจารย์ท าบันทึกข้อความ

โดยระบุรายละเอียดหนังสือ เหตุผลความจ าเป็น ผ่านทางคณบดีเพื่อรับการอนุมัติและรับทราบพร้อมกับ

ส่งหนังสือมาให้ผู้บริหารของศูนย์บรรณสารฯ รับทราบ พิจารณา และสั่งการมายังบรรณารักษ์หรือ

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบท าการตรวจเช็คระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อเช็คความซ้ าซ้อน พร้อมกับเช็ค

งบประมาณและด าเนนิการจัดซือ้ต่อไป 

  การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารฯ มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดซื้อ

จัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 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 งบประมาณไม่เกิน 1 แสน

จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา ไม่ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  งบประมาณ 1 แสนขึ้นไป

ไม่เกิน 5 แสน จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง มีการก าหนด

ราคากลาง และงบประมาณ 5 แสนขึ้นไป ต้องจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ หรอืกรณีพิเศษเท่านั้น รูปแบบการจัดซื้อ

จะใช้ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด ทั้งทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ์ ทรัพยากรสารสนเทศไม่

ตีพิมพ์ ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อจัดซื้อเสร็จจะท าการแยก ทรัพยากรฯ ไม่ตีพิมพ์ และ

ทรัพยากรฯ อิเล็กทรอนิกส์ส่งต่อให้บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ส่วนทรัพยากรฯ ตีพิมพ์

บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะท าการรวบรวมมาลงทะเบียนและส่งต่องาน catalog  นอกจาก

ทรัพยากรฯ ตีพิมพ์แล้วยังมีหนังสือบริจาคที่จะต้องน ามาลงทะเบียนและส่งต่อไปยังงาน catalog เพื่อให้ท า

การลงขอ้มูลในระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ (ALIST) เป็นล าดับต่อไป 

   ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 สมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นปีที่ 2 ใน

รัชกาลปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีนโยบายใหป้รับเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจา้งตามพระราชบัญญัติใหม่

ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ ขั้นตอน ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติใหม่  หมวด 6 

การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 55 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระท าได้โดยวิธี หน้า 19 – 24 เล่มที่ 134 ตอนที่ 

24 ก ราชกิจจานุเบกษา 24 กุมภาพันธ์ 2560 การจัดซือ้จัดจา้งพัสดุอาจกระท าได้โดยวิธี ดังตอ่ไปนี้ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่ วไปที่มี

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นขอ้เสนอ 

2. วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายใหเ้ข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแตใ่นงานนั้นมี

ผูป้ระกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดนอ้ยกว่าสามราย 

3. วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรอง
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ราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง 

 

การจัดซือ้ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มี 3 รูปแบบ 

1. จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยอดเงนิในการจัดซื้อไมเ่กิน 1 แสนบาท  

2. จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยอดเงนิในการจัดซื้อเกิน 1 แสนบาทแต่ไม่เกิน 5 แสนบาท 

3. จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ยอดเงนิในการจัดซื้อเกิน 5 แสนบาท 



 

บทท่ี 3  

ทฤษฎี และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนั้นทรัพยากร

สารสนเทศจึงเปรียบเสมือนตัวกลางที่ใช้ในการแพร่กระจายความรู้ของบุคคลหนึ่ง ไปยังคนอื่นๆ ที่ตอ้งการ

รับความรู้นั้น เราสามารถรับความรู้ที่บันทึกอยู่ในทรัพยากรสารสนเทศได้หลายลักษณะ ทั้งที่เป็นข้อความ 

ภาพ และเสียง ดังนัน้เราจึงแบ่งทรัพยากรสารเสนเทศได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 

1. ทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ์ (Printed Materials) หมายถึง สิ่งที่รวบรวมสารสนเทศไว้ในลักษณะที่

เป็นรูปเล่ม ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพมิพ์ จุลสาร และกฤตภาค  ส าหรับคู่มอืการปฏิบัติงาน

ฉบับนีไ้ด้ท าการคัดเลือกเฉพาะหนังสือเท่าน้ัน 

2. ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตีพิมพ์ (Non-printed Materials) เป็นวัสดุที่ให้สาระความรู้ผ่านประสาท

สัมผัสทางหูและตา โดยการดูและการฟังทรัพยากรไม่ตีพิมพ์นี้ แบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 

โสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Materials)  วัสดุย่อส่วน (Microforms)  สื่อออพติคัล (Optical Storage 

System)  ส าหรับคู่มอืการปฏิบัติงานฉบับนีไ้ด้ท าการคัดเลือกเฉพาะโสตทัศนวัสดุเท่านั้น 

3. ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Resources) เป็นทรัพยากรที่ต้องใช้ระบบแสง

เลเซอร์ หรือคอมพิวเตอร์ช่วยในการบันทึกสารสนเทศ รวมทั้งช่วยในการอ่านหรือฟังด้วย เป็น

ทรัพยากรที่มีการบันทึกสารสนเทศในรูปแบบดิจิตัล ซึ่งสามารถบันทึกได้ทั้งที่เป็นตัวอักษร ตัวเลข 

สัญลักษณ์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โดยเผยแพรใ่นรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลายคล้ายทรัพยากร

สิ่งพิมพ์ อาทิ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books)  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journals) หนังสือพิมพ์

อิเล็กทรอนิกส์ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลออนไลน์ และโป

แกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ที่นิยมใช้บันทึกและเผยแพร่ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็น 2 

ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Databases) อินเทอร์เน็ต (Internet)  

ส าหรับคู่มอืปฏิบัติงานฉบับนีไ้ด้ท าการคัดเลือกเฉพาะฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ 
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ทรัพยากรสารสนเทศตีพมิพ์ (Printed Materials)  

 ทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ์ (Printed Materials) หมายถึง สิ่งที่รวบรวมสารสนเทศไว้ในลักษณะที่

เป็นรูปเล่ม  ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพมิพ์ จุลสาร และกฤตภาค ซึ่งแตล่ะรูปแบบที่ตพีิมพ์ออกมานั้น

จะมีลักษณะ ขนาด ส่วนประกอบที่แตกต่างกันออกไป ตามวัตถุประสงค์ในการจัดท าสิ่งพิมพ์ในแต่ละ

ประเภท ทรัพยากรสารสนเทศตพีิมพ์แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1. หนังสือ (Books) หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่บันทึกเรียบเรียงเรื่องราว เหตุการณ์ วิชา

ความรู้ ประสบการณ์และความคิดต่างๆให้เนื้อหาครอบคลุมเรื่องราวและความรู้ในสาขาวิชา

ต่างๆ ห้องสมุดส่วนใหญ่จัดเก็บหนังสือทั่ ว ไปไว้ ใน ช้ันเปิด โดยแยกภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ และให้ใช้ได้ทั้งภายในและให้ยืมออกนอกห้องสมุด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

คือ หนังสือสารคดี (Non-Fiction) และหนังสือบันเทิงคดี (Fiction) 

1.1 หนังสือสารคดี (Non-Fiction) หมายถึง หนังสือที่ให้ความรูใ้นสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ 

1.1.1 หนังสือต าราวิชาการ (Textbooks) เป็นหนังสือที่เขียนขึน้ตามหลักสูตรการศกึษาใน

ระดับต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหาเป็นวิชาการล้วนๆ ได้แก่ หนังสือแบบเรียน เอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน หรอืเอกสารค าสอนในรายวิชาต่างๆ 

1.1.2 หนังสืออ่านประกอบ (External Readings) เป็นหนังสือที่ เขียนขึ้นเพื่อใช้อ่าน

ประกอบในการเรียนในรายวิชาต่างๆ นอกเหนือไปจากหนังสือเรียนที่ก าหนดไว้

แล้ว ซึ่งมุ่งให้ผู้เรยีนมีความรู้กว้างขวางยิ่งขึน้ 

1.1.3 หนังสือความรู้ทั่วไป (General Readings) เป็นหนังสือที่ผู้ทรงความรู้หรือมีความ

สนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขียนหรือเรียบเรียงขึ้น เพื่อให้บุคคลที่มีความสนใจใน

เรื่องนั้นได้อา่นเพื่อศกึษาหาความรู้ 

1.1.4 หนังสืออ้างอิง (Reference Books) เป็นหนังสือที่ เขียนหรือเรียบเรียงขึ้นโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชามุ่งให้ข้อเท็จจริงและเรื่องราวต่างๆ อย่างกะทัดรัด 

ใช้อ่านเพียงตอนใดตอนหนึ่งเพื่อตอบปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆ เท่านั้น ไม่

จ าเป็นต้องอ่านทั้งเล่ม เช่น พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม หนังสือรายปี 

เป็นต้น 
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1.1.5 ปริญญานิพนธ์ วทิยานพินธ์และดุษฎีนพินธ์ (Thesis & Dissertations) เป็นบทนิพนธ์

ที่ผู้เรียบเรียงขึ้นประกอบในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีเนื้อหาเป็นผลจาก

การศกึษาค้นคว้าในเรื่องที่ผู้เรียนมคีวามสนใจและต้องค้นหาค าตอบจากเรื่องนั้นๆ 

นอกจากปริญญานิพนธ์ซึ่งห้องสมุดจัดให้บริการแล้วห้องสมุดบางแห่งยังมี

โครงการและสารนิพนธ์จัดบริการอกี 

1.1.6 สิ่งพิมพ์รัฐบาล (Government Publications) เป็นหนังสือหรือเอกสารที่จัดพิมพ์ขึ้น

โดยหน่วยงานภาครัฐ น าเสนอเรื่องที่หน่วยงานรับผิดชอบและมีความเช่ียวชาญ 

หรือให้ข้อมูลด้านการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น รายงานประจ าปี รายงานการ

ประชุมสัมมนา รายงานสถิตขิ้อมูลตา่งๆ เป็นต้น 

1.2 หนังสือบันเทิงคดี (Fiction) หมายถึง หนังสือที่เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน มุ่งให้

ความบันเทิงแก่ผู้อา่นเป็นส าคัญ ได้แก่ 

ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตีพมิพ์ (Non-Printed Materials) 

 เป็นวัสดุที่ให้สาระความรู้ผ่านประสาทสัมผัสทางหูและตา โดยการดูและการฟัง ทรัพยากรไม่

ตีพมิพ์นี้ แบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 

1. สื่อโสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Materials) ความหมายของสื่อโสตทัศนวัสดุ  

สื่อโสตทัศนแ์ละอุปกรณ์ (Audio Visuals Materials) เราจ าแนกค าว่า โสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์ 

ออกเป็น 2 ค า คือ “โสตทัศนวัสดุ” และโสตทัศนอุปกรณ์” แตล่ะค ามีความหมายดังนี้ 

“โสตทัศนวัสดุ” หมายถึง วัสดุใดก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์และสามารถ

สื่อความหมายจากข้อมูลที่บรรจุอยู่ในตัววัสดุได้ (เพ็ญประไพ หนุนภักดี. 2537 : 61) เป็นวัสดุ

ส าหรับฟังหรือดู โดยการถ่ายทอดข้อมูลต่างๆ ออกมาเป็นภาพ หรือเสียง มากกว่าตัวอักษร 

เช่น รูปภาพ แผนภูมิ หุ่นจ าลอง ภาพยนตร์ แผนซีดี -รอม  เป็นต้น (American Library 

Association. 1983 : 15) 

“โสตทัศนอุปกรณ์” หรือ โสตทัศนูปกรณ์ หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการดึงข้อมูล

ในตัววัสดุออกมาใช้ โสตทัศนวัสดุบางประเภทแสดงข้อมูลด้วยตนเองไม่ได้ต้องใช้อุปกรณ์เข้า

ช่วย 
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2. วัสดุย่อสว่น (Microforms) คือ วัสดุที่ได้จากการถ่ายภาพย่อสว่นของสิ่งพิมพ์ตน้ฉบับลงบนฟิล์ม

หรือกระดาษทึบแสง ให้มีขนาดเล็กลงจนไม่สามารถอ่านด้วยตาเปล่าได้ ต้องใช้กับเครื่องอ่าน

วัสดุย่อสว่นมีหลายประเภท เชน่ ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช อัลตราฟิช เป็นต้น 

3. สื่อออพตคิัล (Optical Storage System) เป็นสือ่ที่ใชร้ะบบจัดเก็บข้อมูลดว้ยแสง ในภาษาอังกฤษ

ใช้ค าว่า Computer Laser Optical Disc ซึ่งหมายถึง จานหรอืแผ่นออพติคัลที่ออกแบบมาเพื่อใช้

บันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ เชน่ ซีดี-รอม (CD-ROM) ดีวีด ี(DVD) 

ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Resources) 

ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์บรรณสารฯ มี 2 รูปแบบ ดังนี้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

(Electronic Book, E-Book)  และฐานขอ้มูล (Databases) 

1. หนังสืออเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Book, E-Book)  

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คือหนังสือหรือเนื้อหาความรู้ที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิจิทัล สามารถ

อ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และมีการเรียกใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมีอุปกรณ์ในการอ่านคือเครื่อง

คอมพิวเตอร์ธรรมดาหรือแบบมือถือ เช่น Palm, Pocket PC, Tablet PC หรืออ่านผ่านเครื่องอ่านหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะ (E-book Reader) ก็ได้ ลักษณะเด่นของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็น

การน าเนื้อหาของหนังสือทั้งเล่มน าเสนอบนเว็บไซต์ ผู้อ่านสามารถอ่านได้ขณะออนไลน์หรือจะดาวน์โหลด

เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่ออ่านภายหลังก็ได้ นอกจากนี้ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาของหนังสือทั้งเล่ม

ได้ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงิน (ซื้อหรือบอกรับเป็นสมาชิก) จากเว็บไซต์ที่เผยแพร่ ซึ่งผู้ใช้สามารถบันทึก

ข้อมูลฉบับเต็ม (Full text) คือ สั่ง Save หรอื Acrobat Reader หรอืโปรแกรมอื่นที่ใช้อา่นไฟล์มารองรับจึงจะ

สามารถอ่านได้เป็นต้น ฐานขอ้มูล (Databases) 

2. ฐานขอ้มูล (Databases) 

ฐานข้อมูล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันทั้งที่เป็นข้อมูลบรรณานุกรม 

สถิติ เนื้อหาเต็มจากบทความวารสาร มาอยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถรับรู้ประมวลผล และ

แสดงผลข้อมูลนั้นได้ ในปัจจุบันมีการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับเป็นเครื่องมือสืบค้นสารสนเทศทั้งที่อยู่ใน

รูปแบบซีดี-รอม และฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้ฐานข้อมูลส าหรับท ารายงานผู้ใช้ต้องทราบรายละเอียด

เกี่ยวกับประเภทของฐานขอ้มูลที่จะใช้ และวิธีการสบืค้นฐานข้อมูล 
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สมพิศ คูศรีพทิักษ์ (2539 : 47) กล่าวว่า ฐานขอ้มูลคือที่รวมของระเบียนข้อมูลที่คล้ายคลึง

และประสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สามารถเข้าถึงได้ตามล าดับ จัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์หน่วยความจ าส ารอง 

เช่น เทปแม่เหล็กหรือจานบันทึก ฐานข้อมูลเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลในที่ต่างๆ สามารถแบ่งปันใช้

ข้อมูลรว่มกันได้ 

Rothwell อ้างถึงใน เดชา นันทพิชัย, อ้างใน https://www.slideshare.net/thai2104/3-

4691051 ของ Srion Janeprapong หมายถึง แหล่งสะสมข้อเท็จจริงต่างๆ โดยรวบรวมข้อมูลที่มี

ความสัมพันธ์กันไว้ด้วยกัน และมีโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System- 

DBMS) มาช่วยในการจัดเก็บ จัดเรียงและสบืค้นสารสนเทศ รวมถึงปรับปรุงขอ้มูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

สรุปฐานข้อมูล หมายถึง ที่รวมระเบียนข้อมูลที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันซึ่งจัดเก็บ

สะสมไว้ โดยคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานได้หลายๆ ด้านโดยมี

ชุดค าสั่งระบบการจัดการฐานข้อมูล ท าหน้าที่ควบคุมการจัดระบบฐานข้อมูลเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ใช้

ข้อมูลในที่ต่างๆ สามารถแบ่งปันใช้ขอ้มูลร่วมกันได้ 

 

ฐานขอ้มูลมบีทบาทต่อการด าเนนิงานสารสนเทศดังนี้ 

1. บทบาทต่อการสร้างสารสนเทศของหน่วยงาน โดยวิเคราะห์ IR ที่มี/การใช้ IR ความ

ต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ได้สารสนเทศใหม่ ท ารายงานสรุปเพื่อวางแผนและ

ตัดสินใจตอ่ไป 

2. บทบาทในการจัดการข้อมูล (Information Organization) คือจัดการเนื้อหาของ

สารสนเทศให้อยู่ในที่เดียวกัน เพื่อให้สามารถสืบค้นได้ และเข้าถึงเนื้อหาในระดับลึกได้ 

3. บทบาทในการสืบค้นข้อมูล (Retrieval of Information) ช่วยให้ค้นสารสนเทศได้สะดวก 

รวดเร็ว ตรงกับความต้องการ ทันเวลา 

4. บทบาทในการเผยแพร่สารสนเทศ (Dissemination of Information) ช่วยให้การท า

รายงาน (Report) การจัดเรียง (Sorting) เร็วขึ้นส่งผลให้การเผยแพร่สารสนเทศเร็ว

ยิ่งขึ้น 

 

https://www.slideshare.net/thai2104/3-4691051%20ของ
https://www.slideshare.net/thai2104/3-4691051%20ของ
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  ประโยชน์ของฐานขอ้มูล 

เนื่องจากฐานข้อมูลจัดเก็บสารสนเทศไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ มีระบบที่

ออกแบบมาเพื่อควบคุมการสร้างการจัดเก็บ การค้นคืนและการแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัย ประกอบกับขีด

ความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่ท างานได้อย่างรวดเร็ว และชุดค าสั่งระบบการจัดการฐานข้อมูล ท าให้

สามารถเก็บและประมวลผลสารสนเทศจ านวนมากไว้ด้วยกัน ท าให้ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ได้รับประโยชน์จากฐานข้อมูล ดังนี้  

1. ผู้ใช้สามารถสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างสะดวก ไม่ยุ่งยาก ประหยัด เวลาในการ

สืบค้นสารสนเทศ เนื่องจากมีการออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อการบันทึก จัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้

ผูใ้ช้สามารถค้นได้อย่างรวดเร็ว และครบถ้วน 

2. ผูใ้ช้จะได้รับข้อมูลที่ทันสมัย เนื่องจากมีการแก้ไขและปรับปรุงขอ้มูลให้ถูกต้องอยู่เสมอและ

สามารถกระท าได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบการแก้ไขแบบ Global Change 

3. ผูใ้ช้สามารถค้นหาสารสนเทศจากฐานข้อมูลทั่วโลก เนื่องจากมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้า

กับระบบเครือขา่ย โดยอาศัยเทคโนโลยีโทรคมนาคม 

4. สะดวกในการใชข้้อมูลรว่มกัน 

5. ท าให้สามารถแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลระหว่างระบบไม่ยุ่งยากเนื่องจากใช้มาตรฐานการจัด

ข้อมูล เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

6. สามารถก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลได้แตกต่างกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานแต่

ละงาน และผูใ้ช้บริการหอ้งสมุด ท าให้ข้อมูลมีความปลอดภัยในแต่ละระดับของการท างาน 

7. ท าให้ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเก็บอยู่ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันก็เป็นการลดความ

ซ้ าซ้อนของข้อมูล 

 

 

 



 

บทที่ 4 
วิธีการปฏิบัติงาน 

 งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศจัดท าแผนการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประจ าปี ส่ง
งานการเงิน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รับงบประมาณแล้วน ามาจัดสรรให้ทุกคณะ ทุกวิทยาลัย ทุกศูนย์ 
และนิสิตที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือท าการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่จ าเป็นต้องใช้ประกอบการเรียน
การสอน วิธีการจัดสรรงบประมาณอธิบายภายในขั้นตอนการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 

ขั้นตอนการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ (ภาคผนวก ก) 

  ขั้นตอนการคัดเลือกทรัพยากรตีพิมพ์ (Printed Materials) ของศูนย์บรรณสารฯ มี 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศจากร้านค้า บริษัท ส านักพิมพ์ ที่น าทรัพยากรมาร่วมในโครงการ
ตลาดนัดหนังสือ (Book fair)  ขั้นตอนการคัดเลือกมีดังนี้ 

1.1 ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงานการเงินศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ท า
การค านวณงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรให้ทุกคณะ ทุกวิทยาลัย ทุกศูนย์ ตามค่า 
FTES ที่ทุกคณะ ทุกวิทยาลัย ทุกศูนย์ส่งมาให้ และ โครงการ 1 แต้มแลก 1 เล่ม ซึ่งได้รับ
งบประมาณจากกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

1.2 ก าหนดการจัดโครงการตลาดนัดหนังสือ (Book fair)  จ านวน 5 วัน 
1.3 จัดท าคูปองแทนเงินสด (ภาคผนวก ฌ) ตามจ านวนงบประมาณทีส่รรเรียบร้อย มอบให้ทุกคณะ 

ทุกวิทยาลัย เพ่ือน ามาจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศภายในงาน ส าหรับนิสิตสามารถรับคูปองได้
หน้างานทุกวันโดยมีการก าหนดตามจ านวนงบประมาณที่คงเหลือ 

1.4 ประสานงานกับร้านค้า บริษัท ส านักพิมพ์ เชิญเข้าร่วมโครงการตลาดนัดหนังสือเพ่ือน าทรัพยากร
สารสนเทศให้ผู้ร่วมงานได้คัดเลือกและจัดซื้อ ภายในงาน 

1.5 เจ้าหน้าทีแ่จกแบบฟอร์มเสนอรายชื่อหนังสือภายในงาน (ภาคผนวก ซ) โดยมีข้อมูลที่ต้องกรอก
ดังนี้ ชื่อร้านค้า บริษัท หรือส านักพิมพ์ ล าดับที่ของใบสั่งซื้อ ชื่อ-สกุล คณะ สาขาวิชา เบอร์
โทรศัพท์ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ หมายเลข ISBN ราคาต่อเล่ม จ านวนเล่ม ราคารวมทั้งหมด  

1.6 ร้านค้า บริษัท ส านักพิมพ์ น าทรัพยากรที่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คัดเลือกเรียบร้อยแล้วเช็ค
กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) เพ่ือตรวจสอบความซ้ าซ้อนในการจัดซื้อ หนังสือภาษาไทยถ้า
มีในระบบรวมจัดซื้อแล้วไม่เกิน 10 copy ถ้าจัดซื้อใหม่สามารถจัดซื้อได้ไม่เกิน 5 copy  หนังสือ
ภาษาต่างประเทศถ้ามีในระบบแล้วต้องไม่เกิน 2 copy  สามารถจัดซื้อได้ไม่เกิน 1 copy (จ านวน 
copy มีการเปลี่ยนแปลงตามจ านวนหนังสือและงบประมาณของศูนย์บรรณสารฯ) เมื่อผ่านการ
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คัดเลือกเรียบร้อยแล้วท าการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเสนอรายชื่อหนังสือให้ถูกต้องชัดเจน
และส่งมายังเจ้าหน้าที่ หรือบรรณารักษ์ที่รับผิดชอบ 

1.7 เจ้าหน้าที่ หรือบรรณารักษ์ที่รับผิดชอบ ตรวจเช็คความซ้ าซ้อนอีกครั้งในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
(ALIST) เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ท าการคืนหนังสือให้ร้านค้าฯ กรณีผ่านเกณฑ์
ท าการบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มฯ ในระบบฐานข้อมูลจัดซื้อหนังสือ (ภาคผนวก ญ) ถ้าซ้ าใน
ฐานข้อมูลฯ ดึงออกให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลพิจารณาอีกครั้ง ถ้าไม่ซ้ าหรืออยู่ในเกณฑ์ ท าการกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วน  

1.8 ถ้ามีทรัพยากรจัดซื้อซ้ าในระบบเจ้าหน้าที่ฯ ที่รับผิดชอบท าการเปรียบเทียบราคาอีกครั้งก่อนท า
การคลิกจัดซื้อในระบบฐานข้อมูลจัดซื้อหนังสือโดยระบบจะท าการเปรียบเทียบราคา จ านวน
หนังสือให้ก่อน  

1.9 ระบบฐานข้อมูลฯ มีรายงานต่างๆ เช่น สรุปงบประมาณแต่ละคณะ วิทยาลัย และงบประมาณ
ทั้งหมดท่ีได้จัดสรร สรุปข้อมูลตามรายชื่อผู้สั่งซื้อ ส าหรับร้านค้าฯ ระบบจะสรุปยอดจัดซื้อแต่ละ
วัน และรายการสั่งซื้อแต่ละวันให้ 

1.10  เจ้าหน้าที่หรือบรรณารักษ์ที่เกี่ยวข้องท าการดึงข้อมูลรายการหนังสือ ยอดเงินแต่ละร้านค้าเพ่ือ
น ามาแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรฯ 

2. แนะน าทรัพยากรสารสนเทศให้บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2.1 อาจารย์เสนอรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีใช้เร่งด่วนให้บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบ 

ตรวจเช็คซ้ าข้อมูลทรัพยากรฯ กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ถ้ามีในระบบ หนังสือภาษาไทยเกิน 10 
เล่ม หนังสือภาษาต่างประเทศเกิน 2 เล่มไม่จัดซื้อ ถ้าไม่มีในระบบจะท าการประสานกับร้านค้า
เพ่ือตรวจเช็คว่ามีทรัพยากรฯที่อาจารย์ต้องการหรือไม ่ ถ้ามีจะท าการจัดซื้อตามขั้นตอน ถ้าไม่มี
จะแจ้งอาจารย์ผู้เสนอรายการทรัพยากรเพ่ือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการทรัพยากรฯ 

2.2 อาจารย์จัดท าบันทึกข้อความเสนอรายการทรัพยากรฯ โดยได้รับความเป็นชอบจากผู้บริหารจาก
คณะ กองและศูนย์ต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้อย่างเร่งด่วน หรือจัดซื้อทรัพยากรจ านวนมากกว่าที่ศูนย์
บรรณสารฯ ก าหนดไว้  
 

ขั้นตอนการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศไม่ตีพิมพ์ (Non-printed Materials) โสตทัศนวัสดุ 

1. ซีดี ดีวีดี ทีไ่ดร้ับรางวัลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2. ซีดี ดีวีดี ที่ได้รับความนิยม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3. เป็นซีดี ดีวีดี 2 ภาษา 

http://www.clm.up.ac.th/buybook/
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ขั้นตอนการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Resources) 

1. คณะฯ กอง และศูนย์ฯ  แจ้งความจ านงมายังศูนย์บรรณสารฯ เพ่ือพิจารณาจัดซื้อ 
2. ศูนย์บรรณสารฯ พิจารณาฐานข้อมูลถ้าเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมหลายสาขา คณะ เป็นหลักเพ่ือให้

คุ้มต่อการจัดซื้อ 
3. สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะคณะหรือสาขา จะท าการตกลงกับทางคณะเพ่ือท าการจ่ายค่าจัดซื้อ

ฐานข้อมูลฯ คนละครึ่งกับศูนย์บรรณสารฯ 

ขั้นตอนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) (ภาคผนวก ข) 

 ตรวจสอบรายชื่อร้านค้า บริษัท และส านักพิมพ์กับระบบ ERP และระบบติดตามเอกสาร ถ้ามีให้จัดซื้อไป
ตามข้ันตอน ถ้าไม่มีท าการเพ่ิมข้อมูลโดยท าบันทึกขอเพ่ิมข้อมูลผู้ขายในระบบ ERP ไปยังงานพัสดุ กองคลัง 
ส านักงานอธิการบดี (เพิ่มข้อมูลผู้ขายในระบบ) (ภาคผนวก ช) พร้อมทั้งแนบเอกสารของร้านค้า บริษัท และ
ส านักพิมพ์ ดังนี้ ทะเบียนการค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของบริษัท เอกสารผู้เสียภาษี หน้าบัญชีธนาคาร
ที่มีการหมุนเวียนทุกวัน ส่งให้งานธุรการศูนย์บรรณสารฯ เพ่ือประสานงานต่อไป และเจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์
บรรณสารฯ จะประสานงานกับงานการเงิน กองคลัง เพ่ือเพ่ิมข้อมูลผู้ขายในระบบติดตามเอกสารโดย จะท าการส่ง
ข้อมูลผู้ขาย ดังนี้ ชื่อร้านค้า บริษัท หรอืส านักพิมพ์ ชื่อผู้ขาย ที่อยู่ เบอร์โทรบริษัท เบอร์มือถือ (เพ่ือส่งข้อความใน
การแจ้งเตือนเมื่อมีเช็คออก)  

ส าหรับการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรตีพิมพ์ (Printed Materials)  ทรัพยากรสารสนเทศไม่
ตีพิมพ์ (Non-printed Materials) และทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Resources)  มีข้ันตอน
การจัดซื้อแบบเดียวกันโดยแบ่งวิธีการจัดซื้อได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การจัดซื้อด้วยวิธีเจาะจง เป็นวิธีการที่สะดวก และรวดเร็ว จ านวนงบประมาณที่จัดซื้อต้องไม่เกิน 5 
แสนบาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 
1.1 ร้านค้า บริษัท ส านักพิมพ์ ที่มียอดจัดซื้อไม่เกิน 1 แสนบาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จะท าการจัดซื้อ

โดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง มีคณะกรรมการตรวจ
รับจ านวน 3 ท่าน เอกสารในการจัดซื้อมีดังนี้  

1.1.1 รับใบเสนอราคาจากร้านค้า บริษัท ส านักพิมพ์ โดยตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบเสนอราคามีรายละเอียด ดังนี้ 

- ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail  ร้านค้า บริษัท ส านักพิมพ์ 
- เล่มที่ เลขท่ี ใบเสนอราคา 

http://www.finance.up.ac.th/Main/FileUpload/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-Ax-update_636582627836335712.doc
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- วันเดือนปีที่เสนอราคา 
- เลขทะเบียนการค้า 
- เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
- รายการทรัพยากรฯ โดยระบุ ล าดับที่ รายการทรัพยากร จ านวนเล่ม จ านวนเงิน 

จ านวนเงินรวม ยอดเงินท้ังหมด  
- ระบุก าหนดยืนราคาทรัพยากรฯ 
- ระบบก าหนดส่งทรัพยากรฯ 
- ระบุชื่อผู้เสนอราคา พร้อมลายเซ็นผู้เสนอราคา 
- ประทับตราผู้สืบราคา พร้อมชื่อผู้สืบราคา และผู้สืบราคาลงรายมือชื่อในใบเสนอ

ราคาทุกแผ่น 
1.1.2 จัดท าเอกสารใบเสนอซื้อจ้าง/ใบขอซื้อจ้าง โดยระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์ม

งานพัสดุส่วนกลาง ดังนี้  (มพ.กค.02) (มพ.กค.01)  (ภาคผนวก ฉ) 
- รหัสแผนงาน  ชื่อแผนงาน 
- รหัสหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน 
- รหัสกองทุน ชื่อกองทุน 
- บันทึกข้อความเลขท่ี ศธ. เลขหนังสือส่งภายใน ระบวุันที่ในการจัดซื้อ 
- ระบุเรื่องที่ท าการขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยร้านค้า บริษัท และส านักพิมพ์อะไร 
- เรียน อธิการบดีเท่านั้น 
- ระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรฯ 
- ระบุรายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อจัดหา ดังนี้ ล าดับที่ รายการทรัพยากรฯ หน่วย 

จ านวน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ก าหนดส่งมอบ รวม (รายการทั้งหมด) เป็นเงิน
ทั้งหมดโดยระบุทั้งตัวเลข และตัวอักษร 

- ตรวจสอบงบประมาณจากกองแผนงาน 
- ระบรุายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ านวน 3 ท่าน  
- ลงชื่อผู้จัดซื้อ  
- ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/หัวหน้าหน่วยงาน 
- ลงชื่อผู้อนุมัติ 
1.1.3 เอกสารประกอบการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างมีข้อมูล ดังนี้ 
- ระบุเลขที่ ศธ. ที่ เลขหนังสอืส่งภายใน วันที่ ที่ระบบในเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัด

จ้าง  

http://www.finance.up.ac.th/Main/FileUpload/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99-100000-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97-%E0%B8%A1%E0%B8%9E.%E0%B8%81%E0%B8%84.02-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94_636462675672993410.doc
http://www.finance.up.ac.th/Main/FileUpload/14-11-2560-141457-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%20500,000%20%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%20%E0%B8%A1%E0%B8%9E.%E0%B8%81%E0%B8%84.01%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94_636462677421462440.doc
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- ตารางข้อมูลทรัพยากรฯ มีข้อมูลประกอบ ดังนี้ ล าดับที่  ชื่อทรัพยากรฯ หน่วย 
จ านวน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ก าหนดส่งมอบ  

-  ตรวจเช็คข้อมูลทรัพยากฯ ในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบการขออนุมัติให้
ตรงกัน 

- ระบุผู้จัดซื้อจัดจ้าง 
1.1.4 รวบรวมเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารประกอบ และใบเสนอราคา ส่ง

ให้การเงินเพ่ือตรวจสอบข้อมูล พร้อมทั้งเสนอเอกสารทั้งหมดให้ผู้ตรวจสอบ
หรือหัวหน้าหน่วยงานเซ็นต์อนุมัติ 

1.1.5 ส่งเอกสารให้กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี เพ่ือตรวจสอบงบประมาณ ตัด
งบประมาณ ระบุปีงบประมาณ กองทุน หมวด จ านวนงบประมาณ จ านวนเงิน
ที่จ่าย และงบประมาณคงเหลือ 

1.1.6 ส่งข้อมูลทรัพยากรฯ ตามเอกสารประกอบและใบเสนอราคาให้กองแผนงาน
เพ่ือใช้ประกอบการจัดซื้อทรัพยากรฯ 

1.1.7 กองแผนงานจัดท าใบสั่งซื้อ โดยระบุวันที่สั่งซื้อ ระบุก าหนดส่งของ จ านวนเงินที่
จัดซื้อ โดยใบสั่งซื้อจ าเป็นต้องมลีายเซ็นจากผู้บริหารที่ท าการอนุมัติจัดซื้อ และ
ลายเซ็นจากเจ้าของร้านค้า บริษัท ส านักพิมพ์ พร้อมทั้งตราประทับ และระบุ
วันที่ในวันที่จัดซื้อ ส่งให้บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้จัดซื้อจัดจ้างเพ่ือท าการส่ง
เอกสารให้ร้านค้า บริษัท ส านักพิมพ์ 

1.1.8 ร้านค้า บริษัท ส านักพิมพ์ส่งใบสั่งซื้อที่มีลายเซ็นจากเจ้าของร้านค้าฯ พร้อมทั้ง
ตราประทับ ลงวันที่ มายังศูนย์บรรณสารฯ  

1.1.9 ส่งใบสั่งซื้อให้ผู้บริหารที่เป็นผู้อนุมัติลงนามในใบสั่งซื้อ 
1.1.10 ร้านค้า บริษัท ส านักพิมพ์ ส่งหนังสือพร้อมทั้งใบส่งของ ข้อมูลใบส่งของมีดังนี้ 
- ชื่อ ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์ ของร้านค้า บริษัท ส านักพิมพ์ 
- เลขที่ใบส่งของ  วันที่ส่งของ 
- ข้อมูลผู้ซื้อ 
- รายการในใบส่งของต้องตรงกับใบเสนอราคา มีล าดับที่  รายการทรัพยากร จ านวน 

หน่วย ราคาต่อเล่ม จ านวนรวม และยอดเงินรวมทั้งหมดโดยระบุทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษร ให้ยอดเงินรวมตรงกับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และใบเสนอราคา 

- มีการลงนามจากผู้ส่งสินค้า  ผู้อนุมัติสินค้า พร้อมวันที่ 



25 

 

1.1.11 ตรวจเช็คทรัพยากรตามใบส่งของที่มีรายการตรงตามใบเสนอราคา ให้ครบตาม
จ านวน และตรวจเช็คทรัพยากรไม่ให้มีความช ารุด ผู้รับสินค้าลงลายมือชื่อ และ
ลงวันที่ส่งของ 

1.1.12 ประสานกองแผนงานเพ่ือจัดท าเอกสารตรวจรับทรัพยากร เชิญคณะกรรมการ
ตรวจรับเพ่ือท าการตรวจรับทรัพยากรฯ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบตรวจรับ 

1.1.13 ประสานงานกองแผนงานเพื่อจัดท าใบขอเบิกเงิน (ใบฟ้า)  
1.1.14 ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดให้เรียบร้อยพร้อมแนบใบขอเบิกส่งให้การเงินของ

ศูนย์บรรณสารฯ เพ่ือตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลต่างๆ อีกครั้ง พร้อมทั้งลงลายมือ
ชื่อ ลงข้อมูลในระบบติดตามเอกสาร และส่งเอกสารให้หัวหน้างานลงลายมือชื่อ
ผู้เบิก 

1.1.15 ส่งเอกสารทั้งหมดให้งานการเงินรับ/จ่าย กองคลัง  
1.1.16 การเงินรับ/จ่าย ตรวจสอบเอกสารทั้งหมด 
1.1.17 จัดท าการเบิกจ่ายให้ร้านค้า บริษัท หรือส านักพิมพ์ พร้อมจัดท าเช็คเงินสด 
1.1.18 ร้านค้า บริษัท หรือส านักพิมพ์น าใบเสร็จรับเงินมาพร้อมรับเช็คเงินสด 
 

1.2 ร้านค้า บริษัท ส านักพิมพ์ ที่มียอดจัดซื้อเกิน 1 แสนบาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จะท าการจัดซื้อด้วย
วิธีเจาะจงโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง มีคณะกรรมการตรวจรับจ านวน 3 
ท่าน เอกสารในการจัดซื้อมีดังนี้  

1.2.1 ท าบันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง จ านวน 5 
ท่าน ส่งให้งานธุรการเพ่ือให้ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารลงลายมือ  

1.2.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง ขอเลขค าสั่งจากงานนิติกร กองการเจ้าหน้าที่ พร้อมให้
ผู้บริหารอนุมัติลงนามในค าสั่ง ลงวันเดือนปีที่ลงนาม 

1.2.3 จัดท าเอกสารก าหนดราคากลาง (ภาคผนวก ง) พร้อมให้คณะกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งลงนาม 

1.2.4 จัดท าเอกสารแบบตารางแสดงราคากลาง ปปช.07 (เอกสาร ปปช.07)  
(ภาคผนวก จ) 

1.2.5 รับใบเสนอราคาจากร้านค้า บริษัท ส านักพิมพ์ โดยตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบเสนอราคา ดังนี้ 

- ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail  ร้านค้า บริษัท ส านักพิมพ์ 
- เล่มที่ เลขท่ี ใบเสนอราคา 
- วันเดือนปีที่เสนอราคา 

http://www.finance.up.ac.th/Main/FileUpload/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%20(1)_635953819457935369.doc
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- เลขทะเบียนการค้า 
- เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
- รายการทรัพยากรฯ โดยระบุ ล าดับที่ รายการทรัพยากร จ านวนเล่ม จ านวนเงิน 

จ านวนเงินรวม ยอดเงินท้ังหมด  
- ระบุก าหนดยืนราคาทรัพยากรฯ 
- ระบบก าหนดส่งทรัพยากรฯ 
- ระบุชื่อผู้เสนอราคา พร้อมลายเซ็นผู้เสนอราคา 
- ประทับตราผู้สืบราคา พร้อมชื่อผู้สืบราคา และผู้สืบราคาลงรายมือชื่อในใบเสนอ

ราคาทุกแผ่น 
1.2.6 จัดท าเอกสารใบเสนอซื้อจ้าง/ใบขอซื้อจ้าง (มพ.กค.01) โดยระบุรายละเอียด 

ดังนี้ (ภาคผนวก ฉ) 
- รหัสแผนงาน  ชื่อแผนงาน 
- รหัสหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน 
- รหัสกองทุน ชื่อกองทุน 
- บันทึกข้อความเลขท่ี ศธ. เลขหนังสือส่งภายใน ระบุวันที่ในการจัดซื้อ 
- ระบุเรื่องที่ท าการขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยร้านค้า บริษัท และส านักพิมพ์อะไร 
- เรียน อธิการบดีเท่านั้น 
- ระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรฯ 
- ระบุรายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อจัดหา ดังนี้ ล าดับที่ รายการทรัพยากรฯ หน่วย 

จ านวน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ก าหนดส่งมอบ รวม (รายการทั้งหมด) เป็นเงิน
ทั้งหมดโดยระบุทั้งตัวเลข และตัวอักษร 

- ตรวจสอบงบประมาณจากกองแผนงาน 
- ระบุรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ านวน 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 ล าดับที่  ชื่อทรัพยากรฯ หน่วย 

จ านวน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ก าหนดส่งมอบ  

http://www.finance.up.ac.th/Main/FileUpload/14-11-2560-141457-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%20500,000%20%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%20%E0%B8%A1%E0%B8%9E.%E0%B8%81%E0%B8%84.01%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94_636462677421462440.doc
http://www.finance.up.ac.th/Main/FileUpload/14-11-2560-141457-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%20500,000%20%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%20%E0%B8%A1%E0%B8%9E.%E0%B8%81%E0%B8%84.01%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94_636462677421462440.doc
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-  ตรวจเช็คข้อมูลทรัพยากฯ ในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบการขออนุมัติให้
ตรงกัน 

- ระบุผู้จัดซื้อจัดจ้าง 
1.2.8 ส่งเอกสารให้กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี เพ่ือตรวจสอบงบประมาณ ตัด

งบประมาณ ระบุปีงบประมาณ กองทุน หมวด จ านวนงบประมาณ จ านวนเงิน
ที่จ่าย และงบประมาณคงเหลือ 

1.2.9 ลงรายการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP พร้อมทั้งดึงข้อมูลจากระบบ 
EGP เพ่ือให้ผู้บริหารอนุมัติต่อไป เอกสารที่ต้องจัดท ามีดังนี้  

- บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อหนังสือ 
- รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุส าหรับการจัดซื้อหนังสือโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1.2.10 ส่งเอกสารประกอบและใบเสนอราคาให้กองแผนงานเพ่ือใช้ประกอบการการ

จัดท าใบสั่งซื้อ 
1.2.11 กองแผนงานจัดท าใบสั่งซื้อ โดยระบุวันที่สั่งซื้อ ระบุก าหนดส่งของ จ านวนเงินที่

จัดซื้อ โดยใบสั่งซื้อจ าเป็นต้องมีลายเซ็นจากผู้บริหารที่ท าการอนุมัติจัดซื้อ และ
ลายเซ็นจากเจ้าของร้านค้า บริษัท ส านักพิมพ์ พร้อมทั้งตราประทับ และระบุ
วันที่ในวันที่จัดซื้อ ส่งให้บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้จัดซื้อจัดจ้างเพ่ือท าการส่ง
เอกสารให้ร้านค้า บริษัท ส านักพิมพ์ 

1.2.12 ร้านค้า บริษัท ส านักพิมพ์ส่งใบสั่งซื้อที่มีลายเซ็นจากเจ้าของร้านค้าฯ พร้อมทั้ง
ตราประทับ วันที่ มาที่ศูนย์บรรณสารฯ  

1.2.13 ส่งใบสั่งซื้อให้ผู้บริหารที่เป็นผู้อนุมัติลงนามในใบสั่งซื้อ 
1.2.14 ร้านค้าส่งหนังสือพร้อมทั้งใบส่งของ ข้อมูลใบส่งของมีดังนี้ 
- ชื่อ ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์ ของบริษัทฯ 
- เลขที่ใบส่งของ  วันที่ส่งของ 
- ข้อมูลผู้ซื้อ 
- รายการในใบส่งของต้องตรงกับใบเสนอราคา มีล าดับที่  รายการทรัพยากร จ านวน 

หน่วย ราคาต่อเล่ม จ านวนรวม และยอดเงินรวมทั้งหมดโดยระบุทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษร ให้ยอดเงินรวมตรงกับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และใบเสนอราคา 

- มีการลงนามจากผู้ส่งสินค้า  ผู้อนุมัติสินค้า พร้อมวันที่ 
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1.2.15 ตรวจเช็คทรัพยากรตามใบส่งของที่มีรายการตรงตามใบเสนอราคา ให้ครบตาม
จ านวน และตรวจเช็คทรัพยากรไม่ให้มีความช ารุด ผู้รับสินค้าลงลายมือชื่อ 
พร้อมวันที่ 

1.2.16 ประสานกองแผนงานเพ่ือจัดท าเอกสารตรวจรับทรัพยากรฯ 
1.2.17 เชิญคณะกรรมการตรวจรับเพ่ือท าการตรวจรับทรัพยากรฯ พร้อมทั้งลงลายมือ

ชื่อในใบตรวจรับ 
1.2.18 ประสานงานกองแผนงานเพื่อจัดท าใบขอเบิกเงิน (ใบฟ้า)  
1.2.19 ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดให้เรียบร้อยพร้อมแนบใบขอเบิกส่งให้การเงินของ

ศูนย์บรรณสารฯ เพ่ือตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลต่างๆ อีกครั้ง พร้อมทั้งลงลายมือ
ชื่อ ลงข้อมูลในระบบติดตามเอกสาร และส่งเอกสารให้หัวหน้างานลงลายมือชื่อ
ผู้เบิก 

1.2.20 ส่งเอกสารทั้งหมดให้งานการเงิน กองคลัง  
1.2.21 การเงินตรวจสอบเอกสารทั้งหมด 
1.2.22 จัดท าการเบิกจ่ายให้ร้านค้า และจัดท าเช็คเงินสด 
1.2.23 ร้านค้าน าใบเสร็จรับเงินมาพร้อมรับเช็ค 
 

1.3 ร้านค้า บริษัท และส านักพิมพ์ที่มียอดจัดซื้อเกิน 5 แสนบาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ท าการจัดซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วิธีนี้มีขั้นตอนการด าเนินงานที่ยุ่งยากและใช้เวลาในการ
จัดซื้อนาน ส าหรับขั้นตอนการด าเนินงานจัดซื้อ มีดังนี้ 

1.3.1 ท าบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อทรัพยากรฯ โดยระบุวิธีการจัดซื้อ เช่น โดยวิธี
พิเศษ หรือ วิธีกรณีพิเศษ รายละเอียดในบันทึกข้อความจ าเป็นต้องอ้างถึง
วัตถุประสงค์ในการจัดซื้อโดยวิธีนี้ อ้างถึงระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ระบุจ านวนที่จัดซื้อ จ านวนงบประมาณท่ีจัดซื้อ ก าหนดส่งมอบ 
และก าหนดรับประกันคุณภาพ แหล่งงบประมาณที่จ่ายเงิน ส่งให้การเงินของ
ศูนย์บรรณาสารฯ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และผู้บริหารศูนย์บรรณสารฯ ลง
นาม 

1.3.2 ส่งเอกสารให้กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี เพ่ือตรวจสอบงบประมาณ ตัด
งบประมาณ ระบุปีงบประมาณ กองทุน หมวด จ านวนงบประมาณ จ านวนเงิน
ที่จ่าย และงบประมาณคงเหลือ เจ้าหน้าที่ดูแลงบประมาณลงนาม หัวหน้างาน
ลงนาม และผู้อ านวยการกองแผนงานลงนาม 



29 

 

1.3.3 ส่งเอกสารขออนุมัติจัดซื้อทรัพยากรฯ ให้รองอธิการบดีตรวจสอบ พร้อมทั้ง
เสนอเอกสารให้ท่านอธิการบดีอนุมัติการจัดซื้อ 

1.3.4 ท าบันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง บันทึก
ข้อความอนุเคราะห์ลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางจัดซื้อ
หนังสือ ส่งให้งานธุรการเพ่ือให้ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารลงลายมือ 

1.3.5 ส่งเอกสารขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมก าหนดราคากลางให้กองการเจ้าหน้าที่
เพ่ือจัดท าค าสั่งคณะกรรมก าหนดราคากลาง 

1.3.6 กองการเจ้าหน้าที่จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางส่งให้ศูนย์
บรรณสารฯ  

1.3.7 ศูนย์บรรณสารฯ จัดท าเอกสารก าหนดราคากลาง (ภาคผนวก ง) เสนอให้
คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้รับทราบงบประมาณที่ศูนย์บรรณสารฯ ได้
ก าหนดไว้ พร้อมลงลายมือชื่อ 

1.3.8 ท าตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ใน
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบฟอร์ม ตารางปปช.07)(ภาคผนวก จ) 

1.3.9 ท าบันทึกข้อความขอส่งรายชื่อคณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อหนังสือประจ าปี
งบประมาณ.....จ านวน.........รายการ โดยเรียนผู้อ านวยการกองคลัง บันทึก
ข้อความฉบับนี้อ้างอิงถึงบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ รายชื่อคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  รายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ รายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมยื่นซองเสนอราคา
ทรัพยากร 

1.3.10 ท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ลงประกาศราคาในเว็บไซต์กองคลัง โดย
เรียนผู้อ านวยการกองคลัง 

1.3.11 ประสานงานกองแผนงานเพื่อขอเอกสารแนบแจ้งและยืนยันงบประมาณในการ
จัดซื้อ 

1.3.12 ส่งเอกสารทั้งหมดให้งานพัสดุ กองคลังตรวจเช็คและด าเนินการ 
1.3.13 งานพัสดุ กองคลัง ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
1.3.14 งานพัสดุจัดท าประกาศและท าก าหนดการการยื่นซองเสนอราคา 
1.3.15 งานพัสดุจัดท าเอกสารขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อหนังสือประจ าปี

งบประมาณ ..................... จ านวน.................รายการ โดยวิธีพิเศษให้ร้านค้า 
บริษัท หรือส านักพิมพ์ที่มีทรัพยากรตามที่ก าหนดไว้ และยังระบุให้น าเอกสาร

http://www.finance.up.ac.th/Main/FileUpload/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%20(1)_635953819457935369.doc


30 

 

เพ่ิมเติม เช่น รายการชื่อหนังสือ รายละเอียดและข้อก าหนด ใบเสนอราคาของ
ร้านค้า บริษัท หรือส านักพิมพ์ ในเอกสารยังได้ระบุก าหนดการช่วงเวลาในการ
ยื่นซอง ก าหนดการเปิดซองเสนอราคา สถานที่ด าเนินการ 

1.3.16 งานพัสดุจัดท าบันทึกข้อความเชิญคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษเข้าร่วมเปิด
ซองเสนอราคา และพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา  

1.3.17 คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคาและท าการเปรียบเทียบราคา ตรวจสอบ
รายการทรัพยากร  

1.3.18 จัดท าบันทึกรายงานผลการจัดซื้อหนังสือ จ านวน .............. รายการ 
ปีงบประมาณ .......... โดยวิธพิีเศษ มีรายละเอียดดังนี้ 

- อ้างถึงเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ จ านวนงบประมาณที่จัดซื้อ  
- ผลการประชุมเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของร้านค้า รายการหนังสือท่ีเสนอ จ านวน

งบประมาณท่ีเสนอ 
- รายละเอียดผลการเปิดซอง เช่น รายการหนังสือจ านวน ราคากลาง/งบประมาณ ผู้

เสนอราคา มีข้อมูลก าหนดส่งมอบ ก าหนดยื่นราคา รับประกันคุณภาพ 
- คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ, ใบเสนอราคา, รายการหนังสือ ของผู้ขายที่ผ่าน

การคัดเลือก 
- สรุปผลการเสนอราคาในครั้งนี้ 
- คณะกรรมการลงนาม 
- เจ้าหน้าที่พัสดุ ศูนย์บรรณสารฯ ลงนาม 
- ผู้บริหารขั้นต้นศูนย์บรรณสารฯ ลงนาม 
- แนบเอกสารขออนุมัติจัดซื้อทั้งหมดให้งานพัสดุ กองคลัง 
1.3.19 เสนอผู้บริหารเพ่ืออนุมัติต่อไป 
1.3.20 งานพัสดุประสานงานกับผู้ขายเพื่อท าสัญญาซื้อขาย 
1.3.21 ผู้ขายท าบันทึกเสนอประธานคณะกรรมการเพ่ือแจ้งส่งใบส่งของและทรัพยากร

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 เพ่ือก าหนดวัน เดือน 

ปี เวลา สถานที่ที่ตรวจรับหนังสือ 
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1.3.27 งานพัสดุท าบันทึกข้อความเชิญคณะกรรมการตรวจรับหนังสือ 
1.3.28 คณะกรรมการตรวจเช็คหนังสือ พร้อมลงนามในเอกสารใบตรวจรับ 
1.3.29 รวบรวมเอกสารใบตรวจรับและใบส่งของเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
1.3.30 งานพัสดุรวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งให้งานการเงินเพ่ือท าการเบิกจ่าย 
1.3.31 งานการเงินตรวจเช็คเอกสารทั้งหมดเพ่ือท าการเบิกจ่าย 

 
  การจัดซื้อจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book, E-Book)  

E-Book ของศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดซื้อ eBook Collection (EBSCOhost)   1 ฐาน โดยการจัดซื้อจะ
เลือกฐานที่ครอบคลุมทั้งคณะที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือความคุ้มค่าในการจัดซื้อเนื่องจากมี
ราคาค่อนข้างแพง คุณลักษณะเฉพาะของฐานข้อมูล ดังนี้ 

1.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จ านวนชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 

1.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จ านวนชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
แพทยศาสตร์ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ 

1.3 แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF file 
1.4 สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.5 เครื่องแม่ข่าย (Server) Foreign host 
1.6 มีการรายงานผลการใช้ทุกเดือน 

การจัดซื้อ E-Book จ าเป็นต้องมีข้อมูลลักษณะเฉพาะของ E-Book นั้นด้วย และวิธีการจัดซื้อเหมือนกับการจัดซื้อ
หนังสือโดยวิธีการจัดซื้อขึ้นอยู่กับงบประมาณ 

การจัดซื้อจัดหาฐานข้อมูลของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 ฐานข้อมูลของศูนย์บรรณสารฯ จะใช้ร่วมกับ สกอ. ที่บอกรับให้ ส าหรับส่วนที่ศูนย์บรรณสารฯ ซื้อ
เองจะต้องมีคุณสมบัติครอบคลุมทุกคณะในมหาวิทยาลัย ถ้าคณะไหนต้องการจัดซื้อโดยข้อมูลสามารถใช้เฉพาะ
คณะนั้นๆ จะต้องออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งกับทางศูนย์บรรณสารฯ และศูนย์บรรณสารฯ ด าเนินการจัดซื้อให้ ขั้นตอน
การด าเนินการจะคล้ายการจัดซื้อหนังสือโดยแยกตามงบประมาณที่จัดซื้อ การจัดซื้อต้องท าการจัดซื้อก่อนที่
ฐานข้อมูลนั้นจะหมดอายุการใช้งาน การซื้อฐานข้อมูลจ าเป็นต้องมีข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของฐานข้อมูลนั้นๆ 
และวิธีการจัดซื้อคล้ายกับการจัดซื้อหนังสือซ่ึงวิธีการจัดซื้อขึ้นอยู่กับงบประมาณการจัดซื้อ 

 

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ebkacad&defaultdb=nlebk
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การบริจาคหนังสือ 

 เกณฑ์การคัดเลือกหนังสือบริจาคมีดังนี้ 

1. กลุ่มท่ีคัดเลือก 
1.1  เนื้อหาของหนังสือต้องมีความเหมาะสมกับระดับอุดมศึกษา ตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน 
1.2  งานวิจัย/ต ารา ของอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอนและอยู่ในดุลพินิจของ

บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ผู้คัดเลือกหนังสือ 
1.3  หนังสือเก่าท่ีมีสภาพที่ดี มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และการเรียนการสอน หรือเนื้อหาเก่ียวกับ

ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ส าคัญของประเทศจะพิจารณาเป็นหนังสือหายาก 
1.4  หนังสืออนุสรณ์งานศพ เพราะเนื้อหาบอกประวัติผู้วายชนม์และข้อมูลต่างๆ ที่ให้ความรู้กับผู้อ่าน 

คัดเลือกเฉพาะบุคคลส าคัญและบุคคลที่ท าประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยพะเยา 
1.5  หนังสือผลงานในรอบปี/ประวัติบริหารงาน สดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
1.6  การประชุมวิชาการ 
1.7  วิทยานิพนธ์ รายงานการค้นคว้าอิสระ  
1.8  ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย 
1.9  หนังสือบริจาคต้องไม่มีเงื่อนไขในการบริจาค หากผู้บริจาคมีเงื่อนไขจะต้องน าเข้าพิจารณาในที่

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของศูนย์บรรณสารฯ 
1.10 หนังสือบริจาคจากหน่วยงานหรือส่วนบุคคลท าการคัดเลือก ประเมินคุณค่า และพิจารณาอีกครั้ง 
1.11 โสตทัศนวัสดุต่างๆ ที่เป็นแผ่นมาสเตอร์เท่านั้น ไม่รับแผ่นปลอมและแผ่นหนังโป๊ 
1.12 หนังสือทั่วไปที่มีรูปเล่มในสภาพที่ดี ไม่ฉีกขาด ไม่มีรอยขีดเขียน 
1.13 หนังสือที่มีปีที่พิมพ์ไม่เกิน 5 ปี หรือครั้งท่ีพิมพ์เก่ากว่าครั้งที่พิมพ์ที่มีอยู่ในศูนย์บรรณสาร 

 
2. กลุ่มท่ีไม่คัดเลือก  

2.1 รายงานประจ าปีของหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.2 รายงานประจ าปีที่เป็นของหน่วยงานรัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
2.3 วารสาร นิตยสาร จุลสาร 
2.4 หนังสือที่ซ้ ากับท่ีมีในศูนย์บรรณสารฯ และตรวจสอบพบว่าไม่มีการใช้หนังสือ 
2.5 หนังสือด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ล้าสมัย 
2.6 ปริญญานิพนธ์ 
2.7 หนังสือที่ถ่ายเอกสาร เอกสารประเภทชีท 
2.8 หนังสือที่มีสภาพเล่มเก่า ช ารุด กระดาษท่ีเป็นสีเหลือง หรือเปียกน้ า และขึ้นรา 
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3. กรณีท่ีต้องการหนังสือตอบขอบคุณต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ของผู้บริจาค 
 

หมายเหตุ   

-    ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการ 
- การรับบริจาคหนังสือ ศูนย์บรรณสารจะถือเป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบธรรม และขอสงวนสิทธิ์ในการ
พิจารณาโดยสามารถด าเนินการในลักษณะต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้บริจาคทราบ
ล่วงหน้า 
 
 

ลงทะเบียนหนังสือ 

 การด าเนินการลงทะเบียนหนังสือเป็นขั้นตอนที่จะด าเนินการต่อจากการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
และพิจารณาทรัพยากรบริจาค เรียบร้อยแล้ว ท าการคัดแยกหนังสือและโสตทัศนวัสดุออก แล้วน าหนังสือมา
ลงทะเบียน และน าโสตฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการต่อโดยไม่ต้องท าการลงทะเบียน การลงทะเบียน
หนังสือมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. คัดแยกทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดโดยแยกดังนี้ หนังสือภาษาไทย  หนังสือต่างประเทศ   
2. ประทับตราศูนย์บรรณสารฯ ตรงสันหนังสือทั้ง 3 ด้าน 
3. ประทับตราสัญลักษณ์ศูนย์บรรณสารฯ ตรงหน้าปกใน ถ้าเป็นบริจาคจะประทับตราอภินันทนาการ 
4. ลงเลขทะเบียนหนังสือตรงหน้าลับ (หน้า 25 ถ้าไม่มีเลขหน้า นับให้ได้หน้า 25) หน้าปกหลัง 
5. ติด tag RFID พร้อมท าสัญลักษณ์ 
6. ส่งหนังสือให้งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 5 

ปัญหาในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาเป็นหอ้งสมุดกลางของมหาวิทยาลัยพะเยา มภีารกิจในการจัดซื้อ

จัดหา จัดระบบ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศให้กับผูใ้ช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ท าให้ประสบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในส่วนงานวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ 

 ด้านการบริหารจัดการ 

 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่ในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ จนถึงการจัดซื้อ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จงึมคีวามจ าเป็นต้องประสานงานกับคณะ  นสิิต สว่นงาน และร้านค้าต่างๆ 

การด าเนินงานจงึมปีัญหาหลายรูปแบบ ดังนี้ 

1. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา ได้ด าเนินการจัดโครงการตลาดนัดหนังสอืเพื่ออ านวยความ

สะดวกใหก้ับอาจารย์ นสิิต บางสว่นไม่ใหค้วามร่วมมอืในการเข้าร่วมกิจกรรมท าให้

งบประมาณในการจัดซื้อไม่เป็นตามเกณฑ์ 

2. งบประมาณที่จัดสรรให้คณะไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของคณะ 

3. มีการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศแต่ไม่มีการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

4. การคัดเลือกหนังสือของนสิิตบางสว่น ไม่ได้คัดเลือกหนังสอืประกอบการเรียนการสอน แต่ยังมี

ผลการประเมินของศูนย์บรรณสารฯ ทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

 ด้านการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

1. ร้านค้า บริษัท หรอืส านักพิมพ์ บางแหง่ให้ราคาสูง ท าให้มปีัญหาในคัดเลือก และต่อรองราคา 

2. ขั้นตอนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศมีหลายขั้นตอนท าให้การจัดซือ้ล่าช้า 

3. การบริจาคทรัพยากรสารสนเทศบางส่วนไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ศูนย์บรรณสารฯ ก าหนดไว้ 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 ด้านการบริหารจัดการ 

1. ท าการประชาสัมพันธ์ใหอ้าจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น 

2. ท าการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้คัดเลือกทรัพยากรฯ ทราบเพื่อกระตุน้การยืม-คืน ทรัพยากร

สารสนเทศ 

3. ประชาสัมพันธ์ก่อนการแจกคูปองให้นสิิต ในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 

 ด้านการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

1. จัดท าเกณฑก์ าหนดราคากลางแจง้ร้านค้า บริษัท หรอืส านักพิมพ์  ก่อนการจัดโครงการตลาด

นัดหนังสือ 

2. จัดท าเกณฑก์ารรับบริจาคใหเ้ป็นลายลักษณ์อักษร 

 

 



 

เอกสารอ้างอิง 
 

ชญาภรณ์ กุลนิติ. (2553). สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  

สมพิศ คูศรีพทิักษ์. (2539). ระบบห้องสมุดอัตโนมัติและเครือข่ายห้องสมุดทางวิชาการใน

 ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 เอกสารประกอบก าหนดราคากลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเลขท่ี ………………………………………………………

ประมาณราคาวันท่ี  

ฝ่ายประเมินราคา  งานพัฒนาและวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา  มหาวทิยาลัยพะเยา ประมาณราคาโดย          ……………………………………….

วัสดุ

หน่วยละ รวมค่าวัสดุ หน่วยละ ค่าแรงงาน รวมเป็น  (เงนิบาท)

1

รวมงานจัดซ้ือวัสดุ -                 

1.1 -                   -           -                  

รวมรายการจัดซ้ือเป็นเงินท้ังส้ิน -              -                 

โครงการ           

สถานท่ีก่อสร้าง     มหาวิทยาลัยพะเยา 

ล าดับ รายการ

1.รายการจัดซ้ือ

ค่าแรงงาน  (บาท)
หมายเหตุ

โครงการ

 จ านวน หน่วย
วัสดุ  (บาท)
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เอกสารประกอบก าหนดราคากลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท

เจ้าของโครงการ มหาวทิยาลัยพะเยา

สถานท่ีก่อสร้าง มหาวทิยาลัยพะเยา

ฝ่ายประเมินราคา   

แบบเลขท่ี .............................................................

ประมาณราคาตามแบบ ปร .4 จ านวน แผ่น

ประมาณราคาเม่ือวันท่ี                 

วัสดุ ค่าจัดซ้ือท้ังหมด

รวมเป็นเงนิ ( บาท ) รวมเป็นเงนิ ( บาท )

1 -        -        -                   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

สรุป -                   

▐    -                  

▐    ตัวอักษร   ( )

                แบบ  ปร. 5       1 / 1

สรุปผลการประมาณราคา

มหาวิทยาลัยพะเยา

ล าดับท่ี รายการ Factor F VAT 7% หมายเหตุ

งานพัฒนาและวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา  มหาวทิยาลัยพะเยา

รวมเป็นเงนิท้ังส้ิน

คดิเป็นเงนิประมาณ

ศูนย์บาทถ้วน



46 

 

เอกสารประกอบก าหนดราคากลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ปร. 6/1

                                                                                                                    

มหาวิทยาลัยพะเยา  

โครงการ

                                                          ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา

ราคากลาง

มหาวทิยาลัยพะเยา

ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา

งานพัฒนาและวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
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เอกสารประกอบก าหนดราคากลาง 

 

 

 

 

 

 

                      แบบ  ปร. 6/2   

รายการประมาณการ  

สถานท่ีก่อสร้าง มหาวทิยาลัยพะเยา

ฝ่ายประเมินราคา   งานพัฒนาและวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา  มหาวทิยาลัยพะเยา

ประมาณราคาเมื่อวันท่ี

ค่าจัดซ้ือท้ังหมด

รวมเป็นเงิน ( บาท )

1

ตัวอักษร ศูนย์บาทถ้วน

หมายเหตุ

         ลงช่ือ……………………………………………………………………….............ประธานกรรมการ

รายละเอยีดราคากลางน้ี เป็นเพยีงสมมติฐานในการคิดราคาเท่าน้ัน ไม่สามารถน าปริมาณวัสดุท่ีปรากฏ

และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการก าหนดราคาท่ีแท้จริงได้ และไม่ถือเป็นเอกสารช้ีแจงเพิ่มเติม

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ล าดับท่ี รายการ หมายเหตุ

ลงช่ือ…….…..……………………………………………………………………….กรรมการ

ลงช่ือ…….…..……………………………………………………………………….กรรมการ

                                                             ลงช่ือ …….…..…………………………………….............………………….กรรมการและเลขานุการ

ลงช่ือ…….…..……………………………………………………………………….กรรมการ
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ภาคผนวก จ ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณราคากลาง 

ตาราง ปปช.07 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

1. ช่ือโครงการ.......................................................................................................................................... 

    /หนว่ยงานเจ้าของโครงการ.................................................................................................................. 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....................................................................................................บาท 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)................................................................................................... 

    เป็นเงิน...................................... บาท ราคา/หนว่ย (ถ้ามี)..............................................................บาท 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

    4.1 ..................................................................................................................................................... 

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

    4.2 .................................................................................................................................................... 

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

    4.3 .................................................................................................................................................... 

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

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 

     5.1 ....................................................................................................................................................  

     5.2 ...................................................................................................................................................   

     5.3 ....................................................................................................................................................   
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ภาคผนวก ฉ แบบฟอร์มการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

 

มพ.กค.01

เร่ือง      ………………………………………………………………

เรียน      อธิการบดี

มีความประสงค์ในการ  ขอเสนอซ้ือ  จา้ง (ประเภทพัสดุ)................................................................จ านวน......................รายการ

วงเงินโดยประมาณ................................. บาท

  แหล่งเงินอื่นๆ (ระบุ)...............    และขอเสนอแต่งต้ังบุคคลดังต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ล าดับท่ี

1

2

3

ลงช่ือ ผู้ขอเสนอซ้ือ/จา้ง ลงช่ือ ผู้ตรวจสอบ

 มี  ไม่มี 



ลงช่ือ

 ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก..................................................

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

วนัท่ี …………………………………………..

การตรวจสอบและคุมงบประมาณ

งปม.ท่ีได้รับอนุมัติ

ให้ใช้วธีิเฉพาะเจาะจง โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพจิารณาคือ ราคาต่ าสุด

              จงึเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติให้ด าเนินการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ดังกล่าวด้วย จกัขอบคุณย่ิง

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

(......................................................)

อนุมัติ

 เห็นชอบ และอนุมัติ

(.............................................)

ต าแหน่ง

(.......................................................................)

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

มหาวิทยาลัยพะเยา

ใบเสนอซ้ือ/จ้าง

(โดยวธีิเฉพาะเจาะจง ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

วนัท่ี …………………………………………..ท่ี  ศธ …………………………………………….

 (...........................................)

วันท่ี …………………………………………..

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)  ซ่ึงการเสนอซ้ือ/คร้ัง  คร้ังน้ี  เพือ่ใช้ในศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา

และมีความต้องการใช้พัสดุหรืองานภายใน ............................30.....................วนั  

โดยใช้งบประมาณจากแหล่งเงิน  รายได้ประจ าปี 2561 กองทุนเพ่ือการศึกษา แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการ วัสดุหนังสือวารสารและต ารา   โครงการวจิยั  บริการวชิาการฯ

ช่ือ – สกุล คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ประธานกรรมการ

ข้าพเจา้ ………………………………………………. ต าแหน่ง ………………………………... คณะ/กอง/ศูนย์…………………………………………... 

(...................................................................)

กรรมการ

กรรมการ

รายการท่ีขอเสนอซ้ือ/จา้ง ดังกล่าวข้างต้น ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.2560 

วธีิการซ้ือจา้ง มาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข) และกฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุโดยวธีิเฉพาะเจาะจง วงเงินการ

จดัซ้ือจดัจา้งท่ีไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งในการแต่งต้ังผู้ตรวจรับพัสดุ  ข้อ 1 การจดัซ้ือจดัจา้งสินค้า งาน 

บริการหรืองานก่อสร้าง ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้างหรือให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกิน 500,000 บาท 
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รายละเอียดแนบท้าย ท่ี ศธ .................................ลงวนัท่ี .............ดือน........................พ.ศ.................

-             รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ศูนย์บาทถ้วน

ขอด าเนินการซ้ือ/จ้างคร้ังน้ี

มพ.กค.01-1

ล าดับท่ี

รายการ

ช่ือ ลักษณะ ขนาด

(ขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
จ านวน หน่วย

  ราคา    ต่อ

หน่วย รวมเป็นเงิน

ราคาท่ีซ้ือหรือ

จ้างคร้ังหลังสุด

 (ราคาต่อหน่วย)

หมายเหตุ
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มพ.กค.02

เร่ือง     

เรียน     อธิการบดี

ตามใบเสนอซ้ือ/จา้ง ท่ี ศธ.................................วนัท่ี .............................................

ข้อ 2 (2.2 (2.2.2)) วงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท จงึขออนุมัติจดัซ้ือ..................................................

0

0 บาท

ล าดับท่ี

1

2

3

การตรวจสอบและคุมงบประมาณ ลงช่ือ ........................................ เจา้หน้าท่ี
งปม.ท่ีได้รับอนุมัติ .........................................บาท  (............................................................)

งปม.ท่ีเหลืออยู่ .........................................บาท    วนัท่ี ..................................................

วงเงินเสนอซ้ือ/จา้งคร้ังน้ี .........................................บาท ลงช่ือ ........................................ หัวหน้าเจา้หน้าท่ี

งปม.คงเหลือ .........................................บาท (..........................................................................)

ลงช่ือ ........................................    วนัท่ี ..................................................

 (.......................................................) อนุมัติ

   วนัท่ี ..................................................

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง หน้าท่ีคณะกรรมการ

จงึเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ท่ัวไป และมีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกิน 500,000 บาท ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

7. หลักเกณฑ์การพจิารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ ราคาต่ าสุด

8. ข้อเสนออื่นๆ เห็นควรแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามท่ีเสนอ

2. รายละเอียดของท่ีจะซ้ือ/งานท่ีจะจา้ง ..............................................

3. ราคากลาง เป็นเงิน บาท (ตามเอกสารรายละเอียดแนบท้าย)

4. วงเงินท่ีจะขอซ้ือ/ขอจา้ง ศูนย์บาทถ้วน

5. ก าหนดส่งมอบพัสดุ/งาน ให้แล้วเสร็จภายใน……30....วนั

และระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ.2560  และข้อ 25(5) ข้อ 79  และกฎกระทรวง

ก าหนดวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุโดยวธีิเฉพาะเจาะจง วงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้ง 

ในการแต่งต้ัง  กรรมการตรวจรับพัสดุ  พ.ศ.2560  ข้อ  1  และหนังสือด่วนท่ีสุด  ท่ี กค  0405.4/ว322 วนัท่ี  24  สิงหาคม  2560 

ท่ี ศธ .............................................    วนัท่ี ..................................................

                เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข) 

6. ซ้ือ/จา้งโดยวธีิเฉพาะเจาะจง เน่ืองจาก การจดัซ้ือ /จดัจา้ง พัสดุท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ

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

1. เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องซ้ือหรือจา้ง...........................................................

มหาวิทยาลัยพะเยา

ใบขอซ้ือ/จ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)

กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

รหัสแผนงาน............ 102010100........... แผนงาน.............งานสนับสนุนการจดัการศึกษา....

หน่วยงาน...........ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา

กองทุน....................................................................

รหัสหน่วยงาน...........10101100...............

รหัสกองทุน.................................................

         (.........................................................)

   วนัท่ี ..................................................

.................................................
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-           รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ศูนย์บาทถ้วน

มพ.กค.02-1

ตามพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

ราคาท่ีซ้ือหรือ

จ้างคร้ังหลังสุด

 (ราคาต่อหน่วย

 /ราคากลาง)   

   *ต้องระบุ*

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ราคาต่อ

หน่วย
รวมเป็นเงิน

และระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รายละเอียดของพัสดุท่ีจะขอ (  ) ซ้ือ    (     ) จา้ง
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    ภาคผนวก ช แบบบันทึกข้อความเพิ่มข้อมูลผู้ขายในระบบพัสดุ          

                    บันทึกข้อความ   

           

หน่วยงาน                                                  โทร.  

ท่ี  ศธ                                 วันท่ี        

เรื่อง  ขอเพิ่มเติมขอ้มูลผู้ขายในระบบ Microsoft  Dynamics Ax 2009    

เรียน  ผูอ้ านวยการกองคลัง 

สิ่งที่สง่มาด้วย  1.เอกสารการจดทะเบียนการค้าจากผู้ประกอบการ  จ านวน                          แผน่ 

  (1.1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

           ก)  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล  และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ   ผู้มีอ านาจ

ควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

                              ข)  บริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  บัญชีรายชื่อกรรมการ

ผูจ้ัดการ  ผู้มอี านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (1.2) กรณีผูเ้สนอราคาเป็นร้านค้า  ให้ยื่นส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  และส าเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลคา่เพิ่ม  (ถ้ามี)  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (1.3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นสว่น  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (1.4) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส าเนาสัญญา

ของการเขา้ร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูร้่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล

ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร

ตามที่ระบุไว้ใน (1) 

2.เอกสารส าเนาบัญชธีนาคาร   จ านวน                 แผน่   
 

                ด้วย                                          มีความประสงค์ที่จะเพิ่มเติมข้อมูลผูข้ายในระบบ

ERP เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบMicrosoft  Dynamics Ax 2009  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้

งานพัสดุด าเนินการเพิ่มเติมข้อมูลผู้ขายในระบบ Microsoft  Dynamics Ax 2009   ตามรายละเอียด

ดังนี้ 
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-2- 

 ชื่อสถานประกอบการ 

 ชื่อเจา้ของผูป้ระกอบการ 

 เลขประจ าตัวผูเ้สียภาษี 

 ประเภทผูป้ระกอบการ        นิตบิุคคล                 บุคคลธรรมดา 

 ประเภทผูค้้า (  )  บริษัทจ ากัด   (  )  บริษัทมหาชนจ ากัด              (  )  ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 

       (  )   กิจการร่วมค้า   (  )  หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคล   (  )  คณะบุคคล 

       (  )  กิจการร้านค้าเจา้ของคนเดียวหรอืบุคคลธรรมดา    (  )  ห้างหุน้ส่วนสามัญ 

       (  )   อื่น ๆ     

 ชื่ออาคาร                                            

 หอ้งเลขที่                                           ช้ันที่             

 ชื่อหมู่บ้าน                                         เลขที่                          หมู่ที่            

 ตรอก/ซอย                                           ถนน 

 ต าบล/แขวง                                         อ าเภอ/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 การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการจัดท าและแสดงบัญชรีายการ

รับจา่ยของโครงการที่บุคคลหรอืนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554) 

     ประเภทบัญชี   ออมทรัพย์     กระแสรายวัน 

ชื่อธนาคาร                                                     ชื่อบัญชี                                

สาขา                                                          เลขที่บัญชี 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดด าเนนิการ จะขอบคุณยิ่ง  

  (                                 ) 

                          นักวิชาการพัสดุ 
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ภาคผนวก ซ แบบฟอร์มเสนอรายชื่อหนังสือ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือร้านค้า........................................................................................................................................................................................   ไม่มีในระบบ  มีในระบบ ....................  เล่ม
(เขียนตัวบรรจง)

ช่ือ-นามสกุล.............................................................................................................คณะ.........................................................................สาขา...............................................................................

  อาจารย์   เจา้หน้าท่ี   นิสิต  รหัส.......................................... เบอร์มือถือ .................................................................... เบอร์ภายใน....................................

                ช่ือเร่ือง (TITLE) ปีพิมพ์

ระบุ   เล่ม   ชุด

    ลงช่ือ...................................................

วันท่ี...................................      (ผู้บันทึกและตรวจสอบข้อมูล)

                                              แบบฟอร์มเสนอรายช่ือหนังสือเพ่ือจัดซ้ือเข้าศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 

ช่ือผู้แต่ง (AUTHORS/EDITORS)

ราคาต่อเล่ม/ชุด (หลังหักส่วนลดแล้ว)

ISBN (13 หลัก)

จ านวนหนังสือ   ราคารวมสุทธิ (หลังหักส่วนลดแล้ว)
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ภาคผนวก ฌ คูปองแทนเงนิสดเพื่อจัดซื้อหนังสือ 
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ภาคผนวก ญ ระบบฐานข้อมูลจัดซื้อหนังสือ 

 
 


