
 
 

                              การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
            งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริหารจัดการทรพัยากรสารสนเทศ 
                               ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                                         พฤษภาคม 2561 
 

  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้   
งบด าเนินงาน ประเภทค่าวัสดุ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร ์ 
  การด าเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามจ านวนวงเงินต่อการจัดซื้อในแต่ละครั้ง 
ได้แก่ วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท และวงเงินเกิน 500,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
 
การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 
  ทรัพยากรสารสนเทศส่วนใหญ่ที่ห้องสมุดจดัซื้อแต่ละครั้งในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ได้แก ่ หนังสือ วารสาร 
หนังสือพิมพ์ และทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส ์(ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกสท์ีซ่ื้อขาดแบบแยกชื่อ และวารสาร
อิเล็กทรอนิกสท์ี่บอกรับแบบแยกชื่อ) 
  ขั้นตอนการด าเนนิการจัดซือ้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
 

            1. ขั้นตอนเตรียมเอกสารเบิกจ่าย  
       ผู้ด าเนินการหลัก คือ บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (เฉพาะเอกสารที่ 1.1-1.3) เอกสารที่
ต้องจัดท าเพ่ือส่งให้งานพัสดุประกอบด้วย  

   1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุ (ใช้เอกสาร 2 ชุด) 
    ผู้ลงนาม:  บรรณารักษ์งานพัฒนาฯ ผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้รับผิดชอบในการก าหนดคุณลักษณะ 
                             เฉพาะของพัสดุลงนามเป็นผู้จัดท า 

       หมายเหตุ: 1) กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท ให้จัดท าตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
                และราคากลาง (ใช้เอกสาร 2 ชุด) 
             2) กรณเีป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้แนบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ   
                          วันที่ด าเนินการส่งเอกสารให้งานพัสดุ (ใช้เอกสาร 1 ชุด)        
                           (ดูเอกสารตัวอย่าง (ก) หมายเลข1.1)      
  1.2 ขอให้ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง (ใช้เอกสาร 1 ชุด) 
       ผู้ลงนาม: หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าห้องสมุด 
   (ดูเอกสารตัวอย่าง (ก) หมายเลข1.2)     
 1.3 ใบเสนอราคา (Quotation) จากบริษัท/ร้านคา้ต่างๆ (ใช้เอกสาร 1 ชุด ไม่ระบวุันที่ เนื่องจาก  
          รายงานขอซื้อต้องได้รับการอนุมัติให้เรียบร้อยกอ่น จึงจะด าเนินการใช้ใบเสนอราคาในขั้นตอนต่อไป  
       ผู้ลงนาม: บรรณารักษ์งานพัฒนาฯ ผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่ลงนามเป็นผู้สืบราคา 
   (ดูเอกสารตัวอย่าง (ก) หมายเลข1.3)     
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             1.4 รายงานขอซื้อ (PR: Purchase Requisition) 
     งานพัสดเุป็นผู้ด าเนินการในระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)  
     (ดูเอกสารตัวอย่าง (ก) หมายเลข1.4)     
 

            2. ขั้นตอนขออนุมัติจัดซื้อ (PO: Purchase Order)     
    เป็นขั้นตอนการเสนอราคาและอนุมัติจัดซื้อ ผู้ด าเนินการหลัก คือ งานพัสดซุึ่งจะด าเนินการในระบบ ERP 
เอกสารที่ต้องจัดท าประกอบด้วย 
     2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ(กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท) 
     (ดูเอกสารตัวอย่าง (ก) หมายเลข2.1)     
                2.2 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมตัิสั่งซื้อ  
     (ดูเอกสารตัวอย่าง (ก) หมายเลข2.2)     
    2.3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ (PO)  
     (ดูเอกสารตัวอย่าง (ก) หมายเลข2.3)     
 

             3. ขั้นตอนการตรวจรับพัสด ุ(MIGO) และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
        เป็นขั้นตอนการบันทึกรับและตรวจรับพัสดุ ผู้ด าเนินการหลัก คือ งานพัสดซุึ่งจะด าเนินการในระบบ ERP 
(ยกเว้นเอกสารที่ 3.2) เอกสารที่ต้องจัดท าประกอบด้วย 
    3.1 รายงานการจัดซื้อและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน  
         (ดูเอกสารตัวอย่าง (ก) หมายเลข3.1)     

    3.2 แนบใบสง่ของ (Invoice)/ใบเสร็จรับเงิน ลงทะเบียนพสัดุ และตรวจรับพัสดุหลงัใบสง่ของ  
                   ผู้ลงนาม:  1) บรรณารักษ์งานพัฒนาฯ ผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าทีล่งนามการลงบัญชีพัสดุ  
                 ด้านหลังใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน  
              2) ผู้ได้รบัการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจรับพัสดลุงนามการตรวจรับด้านหลังใบส่งของ/ 
                 ใบเสร็จรับเงิน  

    (ดูเอกสารตัวอย่าง (ก) หมายเลข3.2)     
   3.3 ใบเบิกพสัด/ุใบตรวจรับพัสดุ  
    (ดูเอกสารตัวอย่าง (ก) หมายเลข3.3)     
          3.4 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายกรณีจัดซื้อด้วยเงินตราต่างประเทศ 
    (ดูเอกสารตัวอย่าง (ก) หมายเลข3.4)     
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การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศโดยวิธเีฉพาะเจาะจงในวงเงินเกิน 500,000 บาท 
  ทรัพยากรสารสนเทศส่วนใหญ่ที่ห้องสมุดจดัซื้อแต่ละครั้งในวงเงินเกิน 500,000 บาท คือ ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส ์
ได้แก่ ฐานข้อมูลออนไลน์ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับแบบแยกชื่อ) ทั้งนี้ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่วงเงิน
เกิน 500,000 บาทนั้น ทางงานพัฒนาฯ จะต้องแจ้งให้งานพัสดุทราบต้ังแต่ต้นปีงบประมาณเพื่อด าเนินการจัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
  ขั้นตอนการด าเนนิการจัดซือ้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
 

            1. ขั้นตอนเตรยีมเอกสารเบกิจ่าย  
       ผู้ด าเนินการหลัก คือ บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (เฉพาะเอกสารที่ 1.1-1.3) เอกสารที่
ต้องจัดท าเพ่ือส่งให้งานพัสดุประกอบด้วย  

   1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุ (ใช้เอกสาร 2 ชุด) 
    ผู้ลงนาม:  บรรณารักษ์งานพัฒนาฯ ผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้รับผิดชอบในการก าหนดคุณลักษณะ 
                             เฉพาะของพัสดุลงนามเป็นผู้จัดท า 

    หมายเหตุ: 1) จัดท าตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ใช้เอกสาร 2 ชุด) 
                        2) กรณีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้แนบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ  

                                วนัทีด่ าเนินการส่งเอกสารให้งานพัสด ุ(ใช้เอกสาร 1 ชุด)      
                               (ดูเอกสารตัวอย่าง (ข) หมายเลข1.1)     

 1.2 ขอให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ใช้เอกสาร 1 ชุด) 
       ผู้ลงนาม: หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าห้องสมุด 
   (ดูเอกสารตัวอย่าง (ข) หมายเลข1.2)     
 1.3 ใบเสนอราคา (Quotation) จากบริษัท/ร้านคา้ต่างๆ (ใช้เอกสาร 1 ชุด) ไม่ระบวุันที่ เนื่องจาก  
          รายงานขอซื้อต้องได้รับการอนุมัติให้เรียบร้อยกอ่น จึงจะด าเนินการใช้ใบเสนอราคาในขั้นตอนต่อไป  
       ผู้ลงนาม: บรรณารักษ์งานพัฒนาฯ ผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่ลงนามเป็นผู้สืบราคา 
   (ดูเอกสารตัวอย่าง (ข) หมายเลข1.3)     
     1.4 รายงานขอซื้อ (PR: Purchase Requisition) 
   งานพัสดเุป็นผู้ด าเนินการในระบบ e-GP (Electronic GovernmentProcurement : ระบบการ   

                          จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์)   
     (ดูเอกสารตัวอย่าง (ข) หมายเลข1.4)     
 

            2. ขั้นตอนขออนุมัติจัดซื้อ (PO: Purchase Order)    
        เป็นขั้นตอนการเสนอราคาและอนุมัติจดัซื้อ ผู้ด าเนินการหลัก คือ งานพัสดซุึ่งจะด าเนินการในระบบ  
e-GP เอกสารที่ต้องจัดท าประกอบด้วย 
     2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือโดยวิธเีฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
     (ดูเอกสารตัวอย่าง (ข) หมายเลข2.1)     
    2.2 จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการ ที่มีคุณสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐบาลก าหนด
รายใดรายหนึ่ง เพ่ือเข้ามายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา 
     (ดูเอกสารตัวอย่าง (ข) หมายเลข2.2)     
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   2.3 รายงานคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
                          (ดูเอกสารตัวอย่าง (ข) หมายเลข2.3)     
                2.4 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมตัิสั่งซื้อ  
     (ดูเอกสารตัวอย่าง (ข) หมายเลข2.4)     
    2.5 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ (PO) 
     (ดูเอกสารตัวอย่าง (ข) หมายเลข2.5)     
 

             3. ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ (MIGO) และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
        เป็นขั้นตอนการบันทึกรับและตรวจรับพัสดุ  ผู้ด าเนินการหลัก คือ งานพัสดซุึ่งจะด าเนินการในระบบ  
e-GP (ยกเว้นเอกสารที่ 3.2) เอกสารที่ต้องจัดท าประกอบด้วย 
    3.1 รายงานการจัดซื้อและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน  
     (ดูเอกสารตัวอย่าง (ข) หมายเลข3.1)     

    3.2 แนบใบสง่ของ (Invoice)/ใบเสร็จรับเงิน ลงทะเบียนพสัดุ และตรวจรับพัสดุหลังใบส่งของ  
                   ผู้ลงนาม:  1) บรรณารักษ์งานพัฒนาฯ ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ลงนามการลงบัญชีพัสดุ  
                 ด้านหลังใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน  
              2) ผู้ได้รบัการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจรับพัสดุลงนามการตรวจรับด้านหลังใบส่งของ/ 
                 ใบเสร็จรับเงิน  
     (ดูเอกสารตัวอย่าง (ข) หมายเลข3.2)     
    3.3 ใบเบิกพสัดุ/ใบตรวจรับพัสดุ  
     (ดูเอกสารตัวอย่าง (ข) หมายเลข3.3)     
       3.4 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายกรณีจัดซื้อด้วยเงินตราต่างต่างประทศ  
     (ดูเอกสารตัวอย่าง (ข) หมายเลข3.4)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


