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1. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมั่นใจวาสามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไดครอบคลุมตามความตองการของ
ผูใชบริการ สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย และนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดกลาง
2.เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและดําเนินการใหพรอมที่จะใหบริการกับผูใชไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
ครอบคลุมถึงขั้นตอนการพิจารณาจัดหา บอกรับ และจัดซื้อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ
และทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการดําเนินการกับรายการหนังสือที่เสนอคัดเลือกในระบบ CLBS
3. นิยาม
ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ไดแก หนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ
หนังสือ หมายถึง สื่อสิ่งพิมพที่มีการบันทึกเนื้อหาหรือขอมูลตาง ๆ ลงในกระดาษ และรวมเลม
เขาดวยกัน
วารสาร หมายถึง สื่อสิ่งพิมพที่มีกําหนดออกตามวาระและจัดพิมพอยางตอเนื่องเชน รายสัปดาห
รายปกษ รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายป เปนตน มีชื่อเรื่องที่แนนอน มีเลขลําดับที่ของป
(Volume) ฉบับที่หรือเลมที่ (Number) และวันเดือนปประจําฉบับ เนื้อหาประกอบดวยบทความและเรื่องราวที่
ทันสมัย โดยผูเขียนหลายคน
หนังสือพิมพ หมายถึง สื่อสิ่งพิมพที่ออกตามวะระที่กําหนดตอเนื่อง เชน รายวัน ราย 3 วัน ราย
สัปดาห เปนตน นําเสนอขาวสารที่มีความสดใหม ทันสมัยกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่ตองใชระบบแสงเลเซอรหรือ
คอมพิวเตอรเพื่อชวยในการอานหรือฟง โดยมีชุดคําสั่งระบบจัดการฐานขอมูล ทําหนาที่ควบคุมการจัดการ
และการใชฐานขอมูล เชน ฐานขอมูลออนไลน หนังสืออิเล็กทรอนิกส วารสารอิเล็กทรอนิกส เปนตน
ฐานขอมูลออนไลน หมายถึง ฐานขอมูลที่ใหบริการผานทางระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
ใหบริการผานทางอินเทอรเน็ต ผูจัดการฐานขอมูลหรือสํานักพิมพสามารถปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัย และ
ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส คือ หนังสือหรือเอกสารที่ถูกดัดแปลงอยูในรูปแบบที่สามารถแสดงผล
ออกมาไดโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ผูอานสามารถอานผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสพกพา หรือทาง
อินเทอรเน็ตได ลักษณะพิเศษที่แตกตางจากหนังสือฉบับตีพิมพ คือ ความสะดวกและรวดเร็วในการคนหา
และการที่ผูอานสามารถอาน พรอมๆ กันได
วารสารอิเล็กทรอนิกส หมายถึง วารสารรูปแบบใหมที่มีการจัดเก็บ บันทึก และเผยแพรในรูป
ของแฟมคอมพิวเตอร (สื่อดิจิทัล) และสื่ออิเล็กทรอนิกส สามารถเขาถึงหรือสืบคนไดโดยการสั่งซื้อหรือบอกรับ
เปนสมาชิกจากฐานขอมูลออนไลนหรือเครือขายอินเทอรเน็ตหรือจากฐานขอมูลซีดีรอม
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง วิธีการตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศที่
สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัย ตรงกับความตองการของผูใช สอดคลองกับนโยบาย
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่หองสมุดกําหนด และงบประมาณที่ไดรับ โดยวิธีการจัดหา ไดแก การจัดซื้อและ
การบอกรับ
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การจัดซื้อ หมายถึง กระบวนการในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากร
สารสนเทศ วิธีการในการจัดซื้อ ไดแก การเสนอซื้อหนังสือผานชองทางตางๆ รานคา/ตัวแทนจําหนายเสนอให
พิจารณา และการจัดงานออกรานหนังสือเพื่อคัดเลือก
การบอกรับ หมายถึง วิธีจัดหาวิธีที่ใชกับทรัพยากรสารสนเทศที่มีการปรับปรุงสารสนเทศอยาง
ตอเนื่อง ไดแก วารสาร หนังสือพิมพ และฐานขอมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสออนไลน ซึ่งจะกําหนดระยะเวลา
การเปนสมาชิกไวแนนอน เชน 1 ป หรือ 2 ป วิธีการบอกรับเปนสมาชิก ทําไดหลายวิธี เชน บอกรับโดยตรง
กับสํานักพิมพหรือผูผลิต บอกรับผานตัวแทนจําหนาย และ การสมัครเปนสมาชิกสมาคม เปนตน
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาไทย
1) ติดตอประสานงานกับอาจารย นิสิต บุคลากร เพื่อสอบถามความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อประกอบการศึกษาคนควา การวิจัย
2) ติดตอประสานงานกับรานคา/ตัวแทนจําหนายเพื่อคัดเลือกหนังสือ หรือไปคัดเลือกหนังสือจาก
หนาราน หรือคัดเลือกจากรายชื่อจากสํานักพิมพ และรายชื่อที่ผูใชบริการเสนอซื้อผานทางชองทางตางๆ
3) ตรวจรายการซ้ําและสถิติการใชงานในระบบ ALEPH เพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือ
3.1 กรณีไมมีรายการในฐานขอมูล ใหพิจารณาคัดเลือกตามนโยบายการจัดหา
3.2 กรณีมีรายการในฐานขอมูล ใหดูสถิติการใช เชน ประเภทของหนังสือ, จํานวนการยืม
4) ถาพิจารณาแลวไมจัดซื้อ ใหสงตัวเลมหนังสือคืนใหรานคา/ตัวแทนจําหนาย
5) ถาพิจารณาแลวจัดซื้อ/ซื้อเพิ่ม ลงรายการในแบบบันทึกการปฏิบัติงาน ใหรหัสคณะเพื่อตัดเงิน
และสงตัวเลมหนังสือที่คัดเลือกแลวไปยังงานสรางฐาน เพื่อสรางฐานขอมูล/เพิ่มจํานวนระบับ (กรณีซื้อเพิ่ม)
6) ติดตอรานคา/ตัวแทนจําหนาย เพื่อดําเนินการและติดตามเอกสารการสั่งซื้อ
6.1 กรณีสภาพหนังสือไมสมบูรณ ใหแจงรานคาเพื่อขอเปลี่ยนตัวเลม
6.2 กรณีสภาพหนังสือสมบูรณ ใหแจงรานคาเพื่อดําเนินการสั่งซื้อ
7) ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารในการเบิกจายดานพัสดุ
8) สงตัวเลมหนังสือไปยังงานประทับตราเพื่อดําเนินการตัดเงินใน Acquisition Module
ประทับตรา ติดบารโคด ติดแถบแมเหล็ก และเสริมใบรองปกหนังสือ
9) สงหนังสือใหกลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาตางประเทศ
1) นํารายชื่อหนังสือมาตรวจสอบรายการซ้ํากับฐานขอมูลทรัพยากรของหองสมุด
1.1 หากไมพบรายการในฐานขอมูล ใหดําเนินการพิจารณาคัดเลือกตามนโยบายการจัดหา
1.2 หากพบวามีรายการในฐานขอมูล ใหตรวจสอบสถิติการใช ประเภท และปพิมพของทรัพยากร
และดําเนินการพิจารณาคัดเลือก
2) ลงรายการขอมูลของหนังสือที่คัดเลือกแลวในแบบบันทึกการปฏิบัติงาน นําสงงานสรางฐานเพื่อ
สรางฐานขอมูลหรือเพิ่มจํานวนระบับในกรณีที่ซื้อเพิ่ม
3) เปรียบเทียบราคาหนังสือจากแตละรานคาหรือตัวแทนจําหนายเพื่อสั่งซื้อ โดยพิจารณาจากราคา
และระยะเวลาในการจัดสงหนังสือ
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4) เมื่อรานคานําหนังสือมาสง ใหตรวจสอบรายการหนังสือกับเอกสารการสั่งซื้อใหเรียบรอย
5) เตรียมเอกสารการสั่งซื้อและแบบฟอรมคุณลักษณะสําหรับสงเบิกงานการเงิน
6) ดําเนินการตัดเงินใน Acquisition Module
7) ประทับตรา ติดบารโคด ติดแถบแมเหล็ก และเสริมใบรองปก
8) สงหนังสือใหกลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ
งานจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ
1) การพิจารณาคัดเลือก จะคัดเลือกตามนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ คัดเลือกให
สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการเรียนและวิจัยของมหาวิทยาลัย ตามความตองการของอาจารย บุคลากร
และนิสิต และใหอยูในวงเงินที่ไดรับจัดสรรในแตละปงบประมาณ
2) รวบรวมรายชื่อวารสารและหนังสือพิมพ
- รวบรวมรายชื่อวารสารและหนังสือพิมพที่ตองการจัดซื้อ โดยเลือกจากรายชื่อเดิมที่เคยบอกรับ
หรือจากการเสนอของผูใชบริการ หรือจากการเสนอของรานคา
- ติดตอรานคา ตัวแทนจําหนาย สํานักพิมพตางๆ เพื่อขอรายละเอียดในการบอกรับสมาชิก เชน
ใบเสนอราคา ใบสมัครสมาชิก
3) ดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อ/บอกรับในหลักการ
การจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ ใชวิธีจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินในการจัดซื้อไม
เกิน 100,000 บาท จัดทําเอกสารสงงานพัสดุดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อ ดังนี้ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่ตองการซื้อ, บันทึกขอใหดําเนินการจัดซื้อจัดจาง, แนบใบเสนอราคา หรือใบสมัครสมาชิก
4) การยืมเงินทดรองจายกรณีจายเงินสด
ทําบันทึกขอยืมเงินทดรองจายในราชการและสัญญาการยืมเงิน สงใหงานการเงินและบัญชี
ตรวจสอบและดําเนินการขออนุมัติการยืมเงินทดรองจาย
5) การชําระเงินคาสมาชิก
ชําระเงินคาสมาชิกโดยการโอนเงิน หรือ การสงธนาณัติ และแจงรายละเอียดการชําระเงิน
กับรานคา, สํานักพิมพ, หรือตัวแทนจําหนาย เพื่อใหออกใบเสร็จรับเงินและจัดสงวารสารมายังสํานัก
หอสมุดกลาง
6) ตรวจสอบและจัดทําเอกสารเบิกจายงานพัสดุ ลงบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ
- ตรวจสอบความถูกตองใบเสร็จรับเงิน, ใบแจงหนี้
- จัดเตรียมใบเอกสารใหกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจาหนาที่ลงบัญชีพัสดุ และสําเนาใบ
เสร็จรับเงิน หรือใบแจงหนี้ติดลงสมุดคุมทะเบียนพัสดุ
- จัดทําใบเบิกพัสดุ ใหผูรับผิดชอบและหัวหนาฝายบริหารฯ ลงนาม สงเอกสารใหงานพัสดุ
ตรวจสอบและอนุมัติเบิกจายเงินตอไป
7) ขออนุมัติเบิกจายเงิน งานพัสดุตรวจสอบเอกสารและดําเนินการขออนุมัติเบิกจายเงิน และชดใช
เงินยืมทดรองจาย
8) ทํารายการสั่งซื้อวารสารใน Acquisition Module เพื่อใหทราบที่มาของรายการที่จัดซื้อ และ
งบประมาณที่จัดซื้อ
9) จัดเก็บสําเนาการเบิกจาย
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- งานพัสดุจะสงสําเนาการเบิกจายใหบรรณารักษเก็บไวเปนหลักฐานการเบิกจาย
- จัดเก็บใบเบิกพัสดุ และบันทึกอนุมัติการเบิกจายตามปงบประมาณที่จัดซื้อ
งานจัดซื้อวารสารตางประเทศ
1) สํารวจความตองการใชวารสารตางประเทศ โดยประสานงานกับคณาจารย คณะ/ภาควิชา
สํารวจความตองการใชวารสารตางประเทศในแตละปงบประมาณ
2) รวบรวมรายชื่อวารสารตางประเทศที่ไดจากการสํารวจความตองการใช และตรวจสอบความ
ซ้ําซอนกับฐานขอมูลออนไลนที่หองสมุดบอกรับ ติดตอรานคา ตัวแทนจําหนาย สํานักพิมพตางๆ เพื่อขอใบ
เสนอราคา
3) การพิจารณาคัดเลือก จะคัดเลือกวารสารตามนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้
คัดเลือกใหสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการเรียนและวิจัยของมหาวิทยาลัย ตามความตองการของอาจารย
และใหอยูในวงเงินที่ไดรับจัดสรรในแตละปงบประมาณ สถิติการใชวารสาร และเปรียบเทียบราคาของแตละ
รานคา
4) ดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อ/บอกรับในหลักการ
การจัดซื้อวารสารตางประเทศ ใชวิธีจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินในการจัดซื้อไมเกิน
500,000 บาท และวงเงินมากกวา 500,000 บาท
- จัดทําเอกสารสงงานพัสดุดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อ ดังนี้ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่ตองการซื้อ, บันทึกขอใหดําเนินการจัดซื้อจัดจาง, แนบใบเสนอราคา หรือใบสมัครสมาชิก,
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการซื้อ, รายละเอียดราคากลางและคํานวณราคากลางของ
วารสารที่ตองการจัดซื้อ
5) ยืมเงินทดรองจาย
เมื่อไดรับอนุมัติการจัดซื้อวารสารเรียบรอยแลว ดําเนินการยืมเงินทดรองจายเพื่อชําระเงิน
คาวารสารลวงหนาใหกับตัวแทนจําหนายหรือสํานักพิมพ จัดทําสัญญาการยืมเงินพรอมเอกสารที่เกี่ยวของ สง
ใหงานพัสดุดําเนินการขออนุมัติการยืมเงินทดรองจายจากสวนการคลังตอไป
6) ชําระเงินคาวารสารตางประเทศโดยการโอนเงินไปตางประเทศ และแจงรายละเอียดการ
ชําระเงินกับตัวแทนจําหนายหรือสํานักพิมพ
7) ตรวจสอบและจัดทําเอกสารเบิกจายงานพัสดุ ลงบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ
- ตรวจสอบการไดรับวารสารและการเขาใชงานวารสารตางประเทศ
- ตรวจสอบความถูกตองใบแจงหนี้ และเอกสารที่ไดจากธนาคาร
- จัดเตรียมใบเอกสารใหกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจาหนาที่ลงบัญชีพัสดุ และสําเนาใบ
แจงหนี้ติดลงสมุดคุมทะเบียนพัสดุ
- สงเอกสารใหงานพัสดุตรวจสอบและอนุมัติเบิกจายเงินตอไป
8) ขออนุมัติเบิกจายเงิน โดยงานพัสดุตรวจสอบเอกสารและดําเนินการขออนุมัติเบิกจายเงิน
และชดใชเงินยืมทดรองจายแกสวนการคลัง
9) จัดเก็บสําเนาการเบิกจาย
- งานพัสดุจะสงสําเนาการเบิกจายใหบรรณารักษเก็บไวเปนหลักฐานการเบิกจาย
- จัดเก็บใบเบิกพัสดุ และบันทึกอนุมัติการเบิกจายตามปงบประมาณที่จัดซื้อ
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10) ทํารายการสั่งซื้อวารสารใน Acquisition Module เพื่อใหทราบที่มาของรายการที่จัดซื้อ
งบประมาณที่จัดซื้อ
11) การจัดการวารสารตางประเทศ เปนการสรางฐานขอมูลบรรณานุกรมและรายการเชื่อมโยง
ยังเอกสารฉบับเต็ม รวมถึงการจัดการ Active วารสารในระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
(SFX Link Resolver )
รายการหนังสือที่เสนอคัดเลือกในระบบ CLBS
1) ตรวจสอบรายการหนังสือที่มีผูเสนอคัดเลือกมาในระบบ
2) นํารายชื่อหนังสือมาตรวจสอบรายการซ้ํากับฐานขอมูลทรัพยากรของหองสมุด
2.1 หากไมพบรายการในฐานขอมูล ใหดําเนินการพิจารณาคัดเลือกตามนโยบายการจัดหา
2.2 หากพบวามีรายการในฐานขอมูล ใหกรอกขอมูลรายการหนังสือที่มีในระบบ CLBS และ
ตรวจสอบสถิติการใช ประเภท และปพิมพของทรัพยากร และดําเนินการพิจารณาคัดเลือก
3) ทุกรายการหนังสือที่มีผูเสนอคัดเลือก ทั้งที่พิจารณาจัดซื้อและไมจัดซื้อ ใหแจงสถานะการจัดหา
แกผูใชบริการในระบบ CLBS
4) ดําเนินการจัดซื้อรายการหนังสือที่พิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทตาง ๆ
5) สงหนังสือใหงานวิเคราะหฯ เพื่อกําหนดเลขหมูหนังสือ
6) เมื่อหนังสือพรอมใหบริการแกผูใช ดําเนินการแจงรายการหนังสือที่ผูใชเสนอซื้อทางอีเมล
7) แจงสถานะการจัดหาและปดงานในระบบ CLBS
8) นําหนังสือสงใหงานบริการฯที่เคานเตอรยืม-คืน ชั้น 2 เพื่อใหบริการแกผูใชตอไป
การจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส
1) ฐานขอมูลออนไลน
1.1 รวบรวมรายชื่อฐานขอมูลออนไลน
1.1.1 รวบรวมรายชื่อฐานขอมูลออนไลนจาก ก) รายชื่อฐานขอมูลออนไลนที่บอกรับอยู
เดิม ข) ผลการพิจารณาตออายุ/ยกเลิกการบอกรับจากคณะในกรณีเปนฐานขอมูลออนไลนเฉพาะทางที่
บอกรับอยูเดิมรวมถึงฐานขอมูลออนไลนที่ทางคณะเสนอเพื่อบอกรับ ค) ฐานขอมูลออนไลนที่สํานักพิมพ/
ตัวแทนจําหนายนําเสนอ และ ง) แนวโนมของฐานขอมูลออนไลนในปจจุบัน
1.1.2 ติดตอสํานักพิมพ/ตัวแทนจําหนายเพื่อขอใบเสนอราคา
1.2 พิจารณาคัดเลือก เสนอรายชื่อฐานขอมูลออนไลนพรอมขอมูลประกอบการพิจารณา ไดแก
ปริมาณการใช คาใชจายตอครั้ง (Cost per Use) ผลการพิจารณาตออายุ/ยกเลิกการบอกรับฐานขอมูล
ออนไลนเฉพาะทางจากคณะ รายละเอียดของฐานขอมูลออนไลน (ในกรณีเปนฐานขอมูลออนไลนใหม)
ราคาคาบอกรับ และวงเงินที่ไดรับจัดสรรสําหรับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในแตละงบประมาณ
นอกจากนี้ จะพิจารณาคัดเลือกฐานขอมูลออนไลนตามนโยบายการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ ไดแก สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการเรียนและวิจัยของมหาวิทยาลัย ความตองการของผูใช
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โดยจะเนนที่ฐานขอมูลที่ใหบริการครอบคลุมสหสาขาวิชาเปนหลัก และใหอยูในวงเงินที่ไดรับจัดสรรในแตละ
ปงบประมาณ
ผูที่มีสวนในการพิจารณาคัดเลือก ไดแก ผูบริหารสํานักหอสมุดกลาง บรรณารักษงานจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศและงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
1.3 ดําเนินการบอกรับฐานขอมูลออนไลน
1.3.1 ใชวิธีจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินในการจัดซื้อไมเกิน 500,000 บาท
และวงเงินมากกวา 500,000 บาท
1.3.2 จัดทําเอกสารสงงานพัสดุดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อ ดังนี้ ก) รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ข) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) ในการจัดซื้อจัด
จาง ค) บันทึกขอความขอใหดําเนินการจัดซื้อหรือจางดําเนินการเบิก-จาย ง) ใบเสนอราคา และ จ) ใบแสดง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ(ในกรณีที่มีการชําระเงินเปนดอลลารสหรัฐ)
1.3.3 งานพัสดุดําเนินการทางการเงินจนถึงการเบิกจาย โดยบรรณารักษ
ผูรับผิดชอบการจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสเปนผูตรวจรับและตรวจสอบการใชงานฐานขอมูลออนไลนให
เปนไปตามขอตกลง
1.4 ดําเนินการบริหารจัดการฐานขอมูลออนไลน
1.4.1 ลงทะเบียน (Activate) เขาระบบบริหารจัดการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส
(SFX Link Resolver)
1.4.2 นําขึ้นเมนู Databases บนเว็บไซตของสํานักหอสมุดกลาง
2) หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบซื้อขาดแยกชื่อ
2.1 รวบรวมและตรวจสอบรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส
2.1.1 รวบรวมจากรายชื่อที่มีการเสนอซื้อผานระบบเสนอซื้อ CLBS
2.1.2 ตรวจสอบการใหบริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส แหลงจัดจําหนาย และราคา
2.1.3 พิจารณาเพื่อจัดซื้อโดยเปรียบเทียบราคากับหนังสือฉบับพิมพ ขอบเขต
การใชงาน
2.1.4 ติดตอสํานักพิมพ/ตัวแทนจําหนายเพื่อขอใบเสนอราคา เมื่อพิจารณาจัดซื้อ
2.2 ดําเนินการจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส
2.2.1 ใชวิธีจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไมเกิน 500,000 บาท
2.2.2 จัดทําเอกสารสงงานพัสดุดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อ ดังนี้
ก) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ข) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจาง (ในกรณีราคาเกิน 100,000 บาท)
ค) บันทึกขอความขอใหดําเนินการจัดซื้อหรือจางดําเนินการเบิก-จาย
ง) ใบเสนอราคา
จ) ใบแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (ในกรณีที่มีการชําระเงินเปน
ดอลลารสหรัฐ)
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2.2.3 งานพัสดุดําเนินการทางการเงินจนถึงการเบิกจาย โดยบรรณารักษ
ผูรับผิดชอบการจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสเปนผูตรวจรับและตรวจสอบการใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส
2.3 ดําเนินการบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส
2.3.1 ลงทะเบียน (Activate) เขาระบบบริหารจัดการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส
(SFX Link Resolver)
2.3.2 สรางฐานขอมูลบรรณานุกรมและรายการเชื่อมโยงยังเอกสารฉบับเต็มใน
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ
2.3.3 นําขึ้นเมนู Databases บนเว็บไซตของสํานักหอสมุดกลาง
5. เอกสารอางอิง
5.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการใชหองสมุด พ.ศ. 2562
5.2 นโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.3 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5.4 ปริมาณการใชทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส http://lib.swu.ac.th/index.php/aboutus/activity-qualityassurance/consumption-eresources
5.4 WI-RM-01 แนวปฏิบัติการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาไทย
5.5 WI-RM-02 แนวปฏิบัติการการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาอังกฤษ
56. WI-RM-03 แนวปฏิบัติการงานจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ
5.7 WI-RM-04 แนวปฏิบัติการงานจัดซื้อวารสารตางประเทศ
5.8 WI-RM-05 แนวปฏิบัติการรายการหนังสือที่เสนอคัดเลือกในระบบ CLBS
5.9 WI-RM-06 แนวปฏิบัติการการจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส

