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	 การจดัท�าคู่มือปฏิบติังานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร	 (MUSIS)	 งานบริหารเอกสาร		

เล่มน้ี	จดัท�าข้ึนเพื่อตอ้งการใหบุ้คลากรผูรั้บผดิชอบในการปฏิบติังานสารบรรณของงานบริหารเอกสาร	กองบริหารงานทัว่ไป	

ไดรั้บความรู้	 ความเขา้ใจในขั้นตอน	 กระบวนการปฏิบติังานสารบรรณโดยใชร้ะบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	 เพื่อใหเ้ป็นไป

ในทิศทางเดียวกนั	มีความถกูตอ้ง	และรวดเร็วในการปฏิบติังานดา้นเอกสารต่าง	ๆ	อีกทั้งสามารถตรวจสอบ	ติดตามเอกสารได้

ง่ายข้ึน	

	 ส�าหรับบุคลากรท่ีปฏิบติังานสารบรรณในส่วนงานอ่ืน	 ๆ	 ท่ีสนใจคู่มือฉบบัน้ีนั้น	 เน่ืองจากงานบริหารเอกสาร	 กอง

บริหารงานทัว่ไป	 ส�านกังานอธิการบดี	 ซ่ึงเป็นศนูยก์ลางของการบริหารงานสารบรรณของมหาวทิยาลยัมหิดล	 อาจมี

กระบวนการ	 ขั้นตอนของการปฏิบติังานสารบรรณมีความแตกต่างไปจากงานสารบรรณของส่วนงานอ่ืน	 ๆ	 บา้ง	 แต่ทั้งน้ี								

ขั้นตอนหลกั	 ๆ	 ในการปฏิบติังานสารบรรณนั้นยงัมีแนวทางการปฏิบติัท่ีเหมือนกนั	 เช่น	 การลงทะเบียนรับเอกสาร	 การออก

เลขท่ีหนงัสือ	หรือการเวยีนหนงัสือ	 เป็นตน้	ดงันั้นผูจ้ดัท�าหวงัไวอ้ยา่งยิง่วา่คู่มือปฏิบติังานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ในระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร	(MUSIS)	งานบริหารเอกสาร	กองบริหารงานทัว่ไป	ฉบบัน้ี	จะเป็นประโยชนใ์นการใชเ้ป็นแนวทาง

ในการปฏิบติังานสารบรรณดว้ยระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน

ผูจ้ดัท�า

นายเอกสิทธ์ิ	เผา่วฒันา

นางสาวรจนา	คงสุข
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	 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศในภาครัฐ	 ซ่ึงหมายถึง	 การน�าส่ืออิเลก็ทรอนิกส์มาใชใ้น

การบริหารงานของรัฐและการใหบ้ริการของรัฐแก่ประชาชน	หรือ	electronic	government	(e-Government)	เพื่อมุ่งไปสู่สงัคม

แห่งภมิูปัญญาและการเรียนรู้(knowledge-based	society)	สร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดี	(good	governance)	

รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ	 (competitiveness)	 อนัจะน�าไปสู่คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนของคนในสงัคม

ไทย	 โดยมีเป้าหมายท่ีครอบคลุมการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศในภาครัฐทั้งในการบริหารราชการส่วนกลาง	 ส่วนภมิูภาค

และการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินโดยเป้าหมายการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐหลกัอนัหน่ึงคือการพฒันาระบบ

บริหาร	(back	office)	ซ่ึงประกอบดว้ย	งานสารบรรณ	งานพสัดุ	งานบุคลากรงานการเงินและบญัชีและงานงบประมาณ	โดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศครบวงจร	 ดงันั้น	 กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารจึงไดจ้ดัท�าโครงการพฒันาระบบ

สนบัสนุนการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ	 โดยใชม้าตรฐานขอ้มูล

สารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนตามแนวทางของ	TH	e-GIF	ระยะท่ี	 1	 ซ่ึงมหาวทิยาลยัมหิดลเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีไดรั้บ

เชิญเขา้ร่วมสมัมนาน�าเสนอผลการด�าเนินโครงการดงักล่าว	

	 มหาวทิยาลยัมหิดลเลง็เห็นความส�าคญัในการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการพฒันา	 ปรับปรุง	 และสนบัสนุน

การด�าเนินงานของมหาวทิยาลยั	 โดยไดก้�าหนดยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัไว	้ คือ	 การสร้างมหาวทิยาลยัท่ีใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเป็นพื้นฐาน	(ICT-based	University)	ซ่ึงในการด�าเนินงานของมหาวทิยาลยัดา้นต่าง	ๆ	นั้น	ไม่วา่จะ

เป็นดา้นการบริหาร	ดา้นการศึกษา	ดา้นการวจิยั	และดา้นอ่ืน	ๆ	หรือแมแ้ต่กติ็ดต่อประสานงานระหวา่งมหาวทิยาลยักบัหน่วย

งานภายนอก	ตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบัหนงัสือเอกสารต่าง	ๆ	ไม่มากกน็อ้ย	งานสารบรรณซ่ึงเป็นงานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงาน

เอกสาร	 ท่ีเร่ิมตั้งแต่การจดัท�า	การรับ	การส่ง	การเกบ็รักษา	การยมื	และการท�าลายเอกสาร	ดงันั้นงานสารบรรณจึงเป็นเคร่ือง

มือท่ีมีความส�าคญัท่ีใชใ้นการบริหารงานในองคก์าร	 ท่ีใชเ้ป็นส่ือในการติดต่อท�าความเขา้ใจระหวา่งหน่วยงาน	 หนงัสือ

เอกสารต่าง	 ๆ	 ท่ีจดัท�าข้ึนเป็นเสมือนเคร่ืองเตือนความทรงจ�า	 และเป็นหลกัฐานอา้งอิงในการติดต่อหรือท�าความตกลงต่าง	 ๆ	

ระหวา่งหน่วยงาน	

	 งานบริหารเอกสาร	 กองบริหารงานทัว่ไป	 ส�านกังานอธิการบดี	 มหาวทิยาลยัมหิดล	 ถือเป็นศนูยก์ลางการบริหารงาน

ทางดา้นงานสารบรรณของมหาวทิยาลยัซ่ึงมีภารกิจหลกัในการใหบ้ริการดา้นงานสารบรรณแก่ส่วนงานต่างๆ	ในมหาวทิยาลยั

มหิดล	โดยจ�าแนกลกัษณะงานออกเป็น	การรับเอกสาร	การออกเลขท่ีหนงัสือ	การออกค�าสัง่	ประกาศ	ระเบียบ	ขอ้บงัคบั	การ

เวยีนเอกสาร	 การจดัส่งเอกสารต่าง	 ๆ	 ไปยงัส่วนงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัมหิดล	 โดยในแต่ละปีจะมีปริมาณของ

เอกสารท่ีตอ้งรับเขา้							เวยีนหนงัสือ	การออกเลขท่ีต่าง	ๆ 	มีจ�านวนมากกวา่	30,000	ฉบบั	การน�าระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยในการสนบัสนุนการปฏิบติังาน	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใหเ้กิดความถกูตอ้ง	 รวดเร็ว	

คล่องตวั	 และลดขั้นตอนมากข้ึน	 ดงันั้น	 มหาวทิยาลยัไดจ้ดัจา้งบริษทัเอกชน	 เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ

การด�าเนินงานภายในมหาวทิยาลยัมหิดล	(MUSIS:	Mahidol	University	Shared	Information	Service	System)	ซ่ึงประกอบดว้ย		

13		ระบบงาน	โดยระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	ถือเป็นระบบงานท่ีอยูใ่นการพฒันาในระยะแรก	และเป็นระบบน�าร่อง	ซ่ึง

ไดเ้ร่ิม	Implement	ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	โดยใชป้ฏิบติังานร่วมกบัระบบเดิม	คือ	โปรแกรม	Lotus	note	ตั้งแต่วนัท่ี	1	

กรกฎาคม	2553	 เป็นตน้มา	โดยไดมี้การพฒันาปรับปรุงระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ใหมี้ประสิทธิภาพ	และสนบัสนุนการ

ปฏิบติังานสารบรรณของมหาวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ือง	และนบัตั้งแต่วนัท่ี	1	มกราคม	2556	เป็นตน้มา	มหาวทิยาลยัไดมี้นโยบาย

ใหทุ้กส่วนงานใชร้ะบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์เพียงระบบเดียว	ดงันั้นบุคลากรท่ีปฏิบติังานสารบรรณ	 จึงจ�าเป็นตอ้งมีความ

รู้	ความเขา้ใจในการกระบวนการปฏิบติังานสารบรรณในขั้นตอนต่าง	ๆ 	รวมทั้งสามารถใชง้านระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	

ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีใชใ้นการปฏิบติังานสารบรรณ	เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวั	รวดเร็ว	และเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน

ความเป็นมา
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วตัถุประสงค์
	 เพื่อสร้างคู่มือการปฏิบติังานระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	 (MUSIS)	 ในงานบริหารเอกสาร	 กองบริหารงานทัว่ไป

ส�านกังานอธิการบดี	

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ
	 ผูป้ฏิบติังานสารบรรณมีความรู้	 ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอน	 วธีิการท�างานของระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	 และ

สามารถใชเ้ป็นคู่มือในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของคู่มอื
	 ขอบเขตของขั้นตอนการปฏิบติังาน

	 	 1.	การก�าหนดรหสั	และวเิคราะห์หมวดเอกสาร

	 	 2.	การลงทะเบียนรับ

	 	 3.	การหกัเร่ือง

	 	 4.	การออกเลขท่ีหนงัสือ

	 	 5.	การออกเลขท่ีค�าสัง่	ประกาศ	ระเบียบ	ขอ้บงัคบั

	 	 6.	การเวยีนหนงัสือ

	 	 7.	การส่งเกบ็หนงัสือท่ีด�าเนินการแลว้เสร็จ

	 ขอบเขตของเอกสารเขา้สู่ระบบ

	 	 เอกสารท่ีส่งถึง	

	 	 -	มหาวทิยาลยัมหิดล	

	 	 -	อธิการบดี	

	 	 -	รองอธิการบดีฝ่ายต่าง	ๆ

นิยามศัพท์เฉพาะ
 งานบริหารเอกสาร	หมายถึง	งานบริหารเอกสาร	สงักดักองบริหารงานทัว่ไป	ส�านกังานอธิการบดี	มหาวทิยาลยัมหิดล

 งานสารบรรณ	 	หมายถึง	งานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานเอกสาร	ไดแ้ก่	การรับเอกสาร	การออกเลขท่ีหนงัสือ	การออก

ค�าสัง่	ประกาศ	ระเบียบ	ขอ้บงัคบั	การเวยีนเอกสาร	การจดัส่งเอกสารต่าง	ๆ	ของงานบริหารเอกสาร	กองบริหารงานทัว่ไป

 ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์	หมายถึง	ระบบจดัเกบ็ส�าเนาเอกสารใหเ้ป็นดิจิตอลและสามารถเรียกดูไดจ้ากเครือข่าย

คอมพิวเตอร์	 และสามารถตรวจสอบติดตามสถานะเอกสารได	้ ส�าหรับระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใชใ้นมหาวทิยาลยั

มหิดล	คือ	ระบบ	Mahidol	University	Shared	Information	Service	System	:	MUSIS



12



13

ภาระหน้าที ่ความรับผดิชอบ
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 งานบริหารเอกสาร กองบริหารงานทัว่ไป ส�านักงานอธิการบดี

	 	 งานบริหารเอกสาร	 เดิมคือแผนกสารบรรณ	 สงักดักองกลาง	 ในปีพ.ศ.2505	 ซ่ึงขณะนั้นยงัเป็นมหาวทิยาลยั

แพทยศาสตร์	และอยูใ่นความรับผดิชอบของเลขาธิการมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์	ในปี	พ.ศ.	2512	มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์

ไดรั้บการสถาปนาเป็น	 “มหาวทิยาลยัมหิดล”	 มีส่วนราชการส�านกังานอธิการบดี	 แผนกสารบรรณยงัคงอยูใ่นสงักดักองกลาง

อยูเ่ช่นเดิม	 ในปี	 พ.ศ.	 2519	 คณะกรรมการทบวงมหาวทิยาลยัของรัฐไดก้�าหนดขอบข่ายงานเป็นสายงาน	 แทนการแบ่งเป็น

แผนก	โดยเพิ่มงานจดัเกบ็เอกสารใหร้วมอยูใ่นงานดา้นสารบรรณ		

							 	 ภายหลงัจากมหาวทิยาลยัมหิดล	ออกนอกระบบราชการ	เป็นหน่วยงานในก�ากบัของรัฐ	(ตามประกาศในราช

กิจจานุเบกษา	เล่ม	124	ตอนท่ี	68	ก	ลงวนัท่ี	16		ตุลาคม	2550)	มหาวทิยาลยัไดอ้อกประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล	เร่ือง	การแบ่ง

หน่วยงานภายในของส�านกังานอธิการบดี	พ.ศ.	2552	และมติสภามหาวทิยาลยั	ในการประชุมคร้ังท่ี	428	เม่ือวนัท่ี	17	มิถุนายน	

2552	ใหเ้ปล่ียนช่ือ	กองกลาง	เป็น	กองบริหารงานทัว่ไป	ต่อมา	ท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัมหิดล		ในการประชุมคร้ังท่ี	441	เม่ือ

วนัท่ี	 18	 สิงหาคม	 2553	 ก�าหนดใหมี้การแบ่งงานในหน่วยงานภายในส�านกังานอธิการบดี	พ.ศ.	 2553	 โดยเปล่ียนช่ือจากงาน

สารบรรณ	สงักดักองบริหารงานทัว่ไป	เป็นงานบริหารเอกสาร		

โครงสร้างการบริหารกองบริหารงานท่ัวไป

ผูอ้ �านวยการ

กองบริหารงานทัว่ไป

ข้อมูลหน่วยงาน

งานบริหารเอกสาร งานเลขานุการกิจ

และสภาคณาจารย์

งานส่ือสารองคก์ร งานบริการกลาง

และยานพาหนะ
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ภาระหน้าที ่ความรับผดิชอบของงานบริหารเอกสาร กองบริหารงานทัว่ไป

	 มีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการก�ากบัดูแลงานสารบรรณของส่วนงานในมหาวทิยาลยั	การรับ-ส่งเอกสาร	ใหบ้ริการ

เก่ียวกบังานสารบรรณท่ีอยูร่ะหวา่งการด�าเนินงานของมหาวทิยาลยั	การจดัเกบ็เอกสารของทางราชการ	ใหบ้ริการคน้หา	ยมื

เอกสารและท�าลายเอกสาร	ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นงานหลกั	ๆ	ดงัน้ี

 1.  การรับ-ส่งหนังสือ

	 	 •	รับ-ส่งเอกสารภายในมหาวทิยาลยั	ทางเมลม์หาวทิยาลยั

	 	 •	รับ-ส่งเอกสารภายนอกมหาวทิยาลยัและทางไปรษณีย	์

	 	 •	รับ-ส่งเอกสารภายในส�านกังานอธิการบดี

 2.  การรับและลงทะเบียนรับหนังสือ

	 	 •	ก�าหนดเลขท่ีลงทะเบียนรับหนงัสือ

	 	 •	วเิคราะห์เอกสารท่ีเขา้มาจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั	ก�าหนดหมวดเอกสาร		พร้อมบนัทึกและน�า

ส่งทางระบบอิเลคทรอนิกส์	

	 	 •	บริการสืบคน้	ติดตามเร่ืองท่ีอยูใ่นระหวา่งด�าเนินการ	

	 	 •	ใหค้ �าปรึกษา	ตอบขอ้หารือ	และเสนอแนะแนวทางปฏิบติังานเก่ียวกบังานสารบรรณ

 3. การออกเลขทีห่นังสือ ค�าส่ัง ประกาศ ข้อบังคบั และลงทะเบียนส่งทางระบบสารบรรณอเิลคทรอนิกส์ และเมล์

มหาวทิยาลยั

	 	 •	ก�าหนดเลขท่ีหนงัสือส่งออก	

	 	 •	ก�าหนดเลขท่ีค�าสัง่	ระเบียบ	ประกาศ	ขอ้บงัคบั	

	 	 •	จดัท�าส�าเนาหนงัสือและค�าสัง่	ประกาศ	ระเบียบ	ขอ้บงัคบั	พร้อมด�าเนินการส่งหน่วยงานทั้งภายนอกและ

ภายในมหาวทิยาลยั

	 	 •	บนัทึก/คดัแยกเอกสาร	ตามท่ีผูบ้ริหารสัง่การ	และจดัท�าบญัชีเอกสารเพื่อการส่งเกบ็

 4.  การเวยีนแจ้งเอกสารทางระบบอเิลคทรอนิกส์ และเมล์มหาวทิยาลยั    

	 	 •	ด�าเนินการเวยีนแจง้เอกสารตามสัง่การ	ทางระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์	(MUSIS)

	 	 •	จดัท�าเอกสารเพื่อด�าเนินการเวยีนแจง้	ตามสัง่การ	ทางเมลม์หาวทิยาลยั

 5. การจดัเกบ็และรักษาเอกสาร บริการให้ยมื ค้นหา ตดิตามเอกสารและการท�าลายเอกสาร 

	 	 •	ด�าเนินการส�ารวจ	วเิคราะห์	และคดัเลือกเอกสารเพื่อการท�าลาย

	 	 •	ด�าเนินการจดัเตรียมการน�าเสนอเร่ืองการขอท�าลายหนงัสือของส่วนงานในมหาวทิยาลยั

	 	 •	ใหค้ �าแนะน�า	ปรึกษา	และสาธิตการจดัเกบ็เอกสาร	และการท�าลายใหห้น่วยงานทั้งภายใน	และภายนอก

มหาวทิยาลยั

	 	 •	เป็นศนูยก์ลางในการจดัเกบ็และรักษาเอกสารของมหาวทิยาลยั	ในรูปแบบการจดัเกบ็เอกสารอิเลค็ทรอ

นิคส์
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แผนภูมทิี ่1 เส้นทางการปฏิบัตงิานสารบรรณของงานบริหารเอกสาร กองบริหารงานทัว่ไป

เอกสารเขา้จากส่วนงานภายในมหาวทิยาลยัและจากไปรษณีย	์	

ส่งผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั

(อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายต่าง	ๆ)

ลงทะเบียนรับเอกสารดว้ยระบบ

สารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

ผูบ้ริหาร/หน่วยงานในส�านกังาน

อธิการบดี

งานบริหารเอกสาร

หกัเร่ือง

ด�าเนินการดว้ยระบบสารบรรณ

อิเลก็ทรอนิกส์

หน่วยงานภายนอก/ส่วนงานภายใน/งานจดัเกบ็เอกสาร

ออกเลขท่ี

หนงัสือ

ออกค�าสัง่/ประกาศ/

ระเบียบ/ขอ้บงัคบั

เวยีนหนงัสือผา่น

ระบบ	MUSIS
ขออนุมติั						

แจง้ส่วนงาน

ถ่ายส�าเนาเอกสารผา่นเคร่ืองส�าเนา

เอกสาร

จ่ายงาน
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1.	งานบริหารเอกสารรับเอกสารต่าง	ๆ	ท่ีส่งถึงผูบ้ริหาร	(อธิการบดี	และ										

รองอธิการบดีฝ่ายต่าง	ๆ)	จากส่วนงานภายใน	และหน่วยงานภายนอก

2.	ลงทะเบียนรับเอกสาร	ดว้ยการบนัทึกรายละเอียดของเอกสารเขา้สู่ระบบ

สารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

3.	ส่งเอกสารถึงผูบ้ริหาร	หรือหน่วยงานในส�านกังานอธิการบดีท่ีมีภารกิจ

เก่ียวขอ้งกบัเอกสารเพื่อด�าเนินการต่อไป

4.	งานบริหารเอกสารรับเร่ืองคืนจากผูบ้ริหาร/หน่วยงานในส�านกังาน

อธิการบดีท่ีผูบ้ริหารสัง่การใหด้�าเนินการต่อไป

5.	งานบริหารเอกสารพิจารณาการด�าเนินงานกบัเอกสารท่ีสัง่การแลว้

7.	ส่งเอกสารไปยงัหน่วยงานตามค�าสัง่การ	และส่งตน้ฉบบัหรือส�าเนา

เอกสารคืนหน่วยงานเจา้ของเร่ือง	หรืองานจดัเกบ็เอกสาร	เพื่อจดัเกบ็เป็น

เอกสารอา้งอิงต่อไป

6.1	ด�าเนินการดว้ยระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ในการออกเลขท่ีหนงัสือ	

เลขท่ีค�าสัง่	ประกาศ	ระเบียบ	ขอ้บงัคบั	รวมทั้งการเวยีนเอกสารผา่นระบบ

สารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

6.2	การถ่ายส�าเนาเอกสารส�าหรับเอกสารท่ีผูบ้ริหารอนุมติัแลว้และส่งให	้		

ส่วนงานต่อไป
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แนวทางและวธีิการปฏิบัตงิาน

 	การก�าหนดรหสั	และวเิคราะห์หมวดเอกสาร

 	การลงทะเบียนรับ

 	การหกัเร่ือง

 	การออกเลขท่ีหนงัสือ

 	การออกเลขท่ีค�าสัง่	ประกาศ	ระเบียบ	ขอ้บงัคบั

 	การเวยีนหนงัสือ

 	การส่งเกบ็หนงัสือท่ีด�าเนินการแลว้เสร็จ
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	 ประกอบดว้ยขั้นตอนหลกั	ๆ	ดงัน้ี

	 	 1.	การก�าหนดรหสั	และวเิคราะห์หมวดเอกสาร

	 	 2.	การลงทะเบียนรับ

	 	 3.	การหกัเร่ือง

	 	 4.	การออกเลขท่ีหนงัสือ

	 	 5.	การออกเลขท่ีค�าสัง่	ประกาศ	ระเบียบ	ขอ้บงัคบั

	 	 6.	การเวยีนหนงัสือ

	 	 7.	การส่งเกบ็หนงัสือท่ีด�าเนินการแลว้เสร็จ

อุปกรณ์และเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการปฏิบัตงิาน

 1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์	ประกอบดว้ยโปรแกรมต่าง	ๆ	ท่ีจ�าเป็น	ดงัน้ี

	 	 1.1	 โปรแกรม	Web	Browser	 	 เช่น	 โปรแกรม	 Internet	 Exploer,	Mozila	 Firefox,	Google	 Chome	 เป็นตน้	

ส�าหรับใชง้านระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	 (MUSIS)	 โดยใชง้านผา่นเวบ็ไซต	์ 	 http://dcumusis.mahidol/	 (เป็น	URL	ของ

งานบริหารเอกสาร)	และผูใ้ชง้านระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ตอ้ง	log	in	ก่อนเขา้ใชง้าน

	 	 1.2	 โปรแกรมส�าหรับสแกนเอกสาร	 เช่น	 โปรแกรม	 Paper	 Port,	 Capture	 Perfect	 เป็นตน้	 ส�าหรับสแกน

เอกสารเป็นไฟล	์pdf		เพื่อใชเ้ป็นไฟลแ์นบพร้อมเร่ืองท่ีด�าเนินการ	

	 	 1.3	โปรแกรม	Acrobat	Reader	ส�าหรับอ่านไฟลเ์อกสาร	(ไฟล	์pdf)

 2. เคร่ืองสแกนเอกสาร 

 3. เคร่ืองพมิพ์ผล 

 4. เคร่ืองอดัส�าเนา 

 5. โทรสาร 

 6. ตรายางประเภทต่าง ๆ	ไดแ้ก่	ตรายางมหาวทิยาลยัมหิดล	วนัท่ี	และช่ือ/ต�าแหน่งผูบ้ริหาร	ชั้นความเร่งด่วน	ชั้นความ

ลบั	เป็นตน้

 7. แท่นประทบัตรา พร้อมหมกึสีน�า้เงนิ สีแดง 

 8. ปากกาเมจกิสีด�า

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์



21

	 4.	Web	Browser	จะแสดงหนา้หลกัของระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	เพื่อเลือกการใชง้านต่อไป

	 6.	เลือกแถบปีปัจจุบนั	(งานบริหารเอกสาร(.....))	เพ่ือด�าเนินการต่อไป

(หมายเหตุ	:	เมนูหนา้หลกัของงานบริหารเอกสาร	อาจจะมีความแตกต่างกนัไปจากเมนูของหน่วยงานอ่ืน	ๆ)

	 5.	ระบบจะแสดงรายช่ือผูใ้ชง้านท่ีมุมขวาดา้นบน

การเข้าสู่ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ (MUSIS) ของงานบริหารเอกสาร กองบริหารงานทัว่ไป

 1.	เปิดโปรแกรม	Web	Browser	อาทิ	Internet	Explorer,	Mozila	Firefox,	Google	Chrome	เป็นตน้

	 2.	พิมพ	์http://dcumusis.mahidol/		ท่ีช่อง	Address		

	 3.	ระบบจะใหผู้ใ้ชง้าน	log	in	โดยใหร้ะบุ	ดงัน้ี

	 	 ช่องบน	:		ระบุ	mahidol\	ตามดว้ย	username

	 	 ช่องล่าง	:	ระบุ	password
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	 7.	ระบบจะแสดงหนา้ปฏิบติังาน	ซ่ึงมีเมนูหลกัในการปฏิบติังาน	3	ส่วน	ประกอบดว้ย

เมนูการปฏิบัตงิานเกีย่วกบั

  -ลงทะเบียนรับเอกสาร

เมนูการปฏิบัตงิานเกีย่วกบั

 - การออกเลขทีห่นังสือ

 - การออกเลขทีค่�าส่ัง/ประกาศ/

ระเบียบ/ข้อบังคบั

เมนูการปฏิบัตงิานเกีย่วกบั

 - การดูรายงานต่าง ๆ
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ส่วนทีแ่สดงรายการเอกสารในระบบ

สารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์
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เมนู	 “เอกสารเข้า”	 เป็นส่วนของการลงทะเบียนรับเอกสารท่ีส่งถึงมหาวทิยาลยั	 เม่ือ

คลิก	จะแสดงรายการเอกสารเขา้ทั้งหมด	โดยประกอบดว้ยเมนูยอ่ย	ดงัน้ี

 - ลงทะเบียนรับ :	 เมนูส�าหรับการลงทะเบียนรับเอกสารจากหน่วยงาน

ภายนอกมหาวทิยาลยั	 ซ่ึงตอ้งกรอกขอ้มูลของเอกสารตามฟอร์ม	 “หนงัสือเขา้	 (ลง

ทะเบียนรับ)	ทั้งหมด

 - รอลงทะเบียนรับหนังสือ :	 เมนูแสดงรายการหนงัสือจากส่วนงานภายใน

มหาวทิยาลยั	ท่ีส่งมายงัมหาวทิยาลยัผา่นระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	

 - รอลงทะเบียนรับค�าส่ัง/... :	 เมนูแสดงรายการค�าสัง่/ประกาศ/ระเบียบ/ขอ้

บงัคบัจากส่วนงานภายในมหาวทิยาลยั	ท่ีส่งมายงัมหาวทิยาลยั

  - รอด�าเนินการ :	 เมนูแสดงรายการหนงัสือท่ีมหาวทิยาลยัลงทะเบียนรับ

แลว้	แต่ยงัไม่ไดส่้งหนงัสือไปยงัหน่วยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวขอ้ง	เพื่อด�าเนินการต่อไป

 - ตดิตามการด�าเนินการ :	 เมนูแสดงรายการหนงัสือท่ีมหาวทิยาลยัลง

ทะเบียนรับแลว้	 และส่งหนงัสือไปยงัหน่วยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวขอ้ง	 เพื่อด�าเนินการ

ต่อไปแลว้

 - หนังสือเวยีน :	เมนูแสดงรายการหนงัสือท่ีมหาวทิยาลยัลงทะเบียนรับแลว้	

และไดเ้วยีนแจง้หนงัสือไปยงัส่วนงานภายในมหาวทิยาลยั

(หมายเหต ุ:	ส�าหรับส่วนงานจะมีเมนู	“เสร็จส้ินการด�าเนินการ”	หมายถึง	หนงัสือท่ี

ไม่ตอ้งการด�าเนินการ	 หรือกระท�าการใดๆ	 เก่ียวกบัหนงัสือฉบบันั้น	 หรือไดด้�าเนิน

การเรียบร้อยแลว้	ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการบริหารจดัการเอกสาร	แต่กย็งัสามารถ

ด�าเนินการกบัเอกสารในสถานะน้ีได	้)

เมนูการปฏิบัตงิานเกีย่วกบัการลงทะเบียนรับเอกสาร
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	 เมนู	“เอกสารออก”		เป็นส่วนของการออกเลขท่ีหนงัสือ	ค�าสัง่	ประกาศ	ระเบียบ	

ขอ้บงัคบั	ของมหาวทิยาลยั		เม่ือคลิกจะแสดงรายการหนงัสือออกทั้งหมด	โดยประกอบ

ดว้ยเมนูยอ่ย	ดงัน้ี

	 	 -	 ลงทะเบียนส่ง	 :	 เมนูส�าหรับการออกเลขท่ีมหาวทิยาลยั	 (ศธ	 0517/	

หรือศธ	 0517/ว)	 ซ่ึงตอ้งกรอกขอ้มูลของเอกสารตามฟอร์ม	 “หนงัสือออก	 (ลงทะเบียน

ส่ง)”	ทั้งหมด

	 	 -	ค �าสัง่/ประกาศ/...	:	เมนูส�าหรับการออกเลขท่ีค�าสัง่	ประกาศ	ระเบียบ	

ขอ้บงัคบั	ซ่ึงตอ้งกรอกขอ้มูลของเอกสารตามฟอร์ม	“ค�าสัง่	ประกาศ	ระเบียบ	ขอ้บงัคบั”	

ทั้งหมด

	 	 -	 รอด�าเนินการ	 :	 เมนูแสดงรายการหนงัสือท่ีมหาวทิยาลยัออกเลขท่ี	

ค �าสัง่	 ประกาศ	 ระเบียบ	 ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัแลว้	 แต่ยงัไม่ไดส่้งหนงัสือไปยงั

หน่วยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวขอ้ง	เพื่อด�าเนินการต่อไป

	 	 -	ติดตามการด�าเนินการ	:	เมนูแสดงรายการหนงัสือท่ีมหาวทิยาลยัออก

เลขท่ี	 ค �าสัง่	 ประกาศ	 ระเบียบ	 ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัแลว้	 และส่งหนงัสือไปยงั

หน่วยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวขอ้ง	เพื่อด�าเนินการต่อไปแลว้

	 	 -	หนงัสือเวยีน	:	เมนูแสดงรายการหนงัสือท่ีมหาวทิยาลยัออกเลขท่ี	ค �า

สัง่	ประกาศ	ระเบียบ	ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัแลว้	และไดเ้วยีนแจง้หนงัสือไปยงัส่วน

งานภายในมหาวทิยาลยั

(หมายเหต ุ:	ส�าหรับส่วนงานจะมีเมนู	“เสร็จส้ินการด�าเนินการ”	หมายถึง	หนงัสือท่ีไม่

ตอ้งการด�าเนินการ	 หรือกระท�าการใดๆ	 เก่ียวกบัหนงัสือฉบบันั้น	 หรือไดด้�าเนินการ

เรียบร้อยแลว้	ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการบริหารจดัการเอกสาร	แต่กย็งัสามารถด�าเนิน

การกบัเอกสารในสถานะน้ีได	้)

เมนูการปฏิบัตงิานเกีย่วกบัการออกเลขทีห่นังสือ เลขทีค่�าส่ัง ประกาศ

 ระเบียบ ข้อบังคบ
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	 เมนู	“รายงานต่าง ๆ”	 	 เป็นส่วนของการแสดงรายการขอ้มูลหนงัสือต่าง	

ๆ	 ท่ีมหาวทิยาลยัไดด้�าเนินการลงทะเบียนรับ	 ออกเลขท่ีหนงัสือ	 ค�าสัง่	 ประกาศ	

ระเบียบ	ขอ้บงัคบั	โดยจ�าแนกตามประเภทต่าง	ๆ	ตามเมนูยอ่ย	ดงัน้ี

 - รายงานเอกสารเข้า	จ �าแนกตาม

  • ผู้ลงทะเบียนรับ :	 แสดงสถิติการลงทะเบียนรับ	 โดยจ�าแนก

ตามผูด้ �าเนินการลงทะเบียนรับหนงัสือ	ซ่ึงสามารถระบุช่วงเวลาท่ีตอ้งการได้

  • ตามเลขทะเบียนรับ :	 แสดงรายการหนงัสือท่ีลงทะเบียนรับ

แลว้	โดยแสดงล�าดบัตามเลขท่ีทะเบียนรับล่าสุด

  • ตามหน่วยงานท่ีส่ง :	 แสดงรายการหนงัสือท่ีลงทะเบียนรับ

แลว้	โดยจ�าแนกตามหน่วยงานท่ีส่งหนงัสือมายงัมหาวทิยาลยั

  • ตามส่วนงานท่ีปฏิบัติ : แสดงสถิติของการลงทะเบียนรับ	โดย

จ�าแนกตามส่วนงานท่ีรับหนงัสือไปด�าเนินการต่อไป	 ซ่ึงสามารถระบุช่วงเวลาท่ี

ตอ้งการได้

  • ตามหมวดเอกสาร :	แสดงรายการหนงัสือท่ีลงทะเบียนรับแลว้	

โดยจ�าแนกตามหมวดเอกสาร

  • ตามผู้ลงรับหนังสือ :	 แสดงรายการหนงัสือท่ีลงทะเบียนรับ

แลว้	โดยจ�าแนกตามผูล้งทะเบียนรับหนงัสือ

 - รายงานเอกสารออก จ�าแนกตาม

  • เลขท่ีหนังสือออก :	 แสดงรายการหนงัสือออกเลขท่ีแลว้	 โดย

แสดงล�าดบัตามเลขท่ีหนงัสือล่าสุด

  • ส่วนงานท่ีปฏิบัติ :	 แสดงสถิติการออกเลขท่ีหนงัสือ	 โดย

จ�าแนกตามส่วนงานท่ีสัง่การออกเลขท่ีหนงัสือ	 ซ่ึงสามารถระบุช่วงเวลาท่ี

ตอ้งการได้

  • หมวดเอกสาร :	 แสดงรายการหนงัสือออกเลขท่ีแลว้	 โดย

จ�าแนกตามหมวดเอกสาร

  • ผู้สร้างหนังสือออก :	แสดงรายการหนงัสือออกเลขท่ีแลว้	โดย

จ�าแนกตามผูอ้อกเลขท่ีหนงัสือ

  • เลขท่ีค�าส่ัง :	 แสดงรายการหนงัสือออกเลขท่ีค�าสัง่	 โดยล�าดบั

ตามค�าสัง่ท่ีออกเลขท่ีค�าสัง่ล่าสุด

  • เลขท่ีประกาศ :	แสดงรายการหนงัสือออกเลขท่ีประกาศ	โดย

ล�าดบัตามประกาศท่ีออกเลขท่ีล่าสุด

  • เลขท่ีระเบียบ :	 แสดงรายการหนงัสือออกเลขท่ีระเบียบ	 โดย

ล�าดบัตามระเบียบท่ีออกเลขท่ีล่าสุด

  • เลขท่ีข้อบังคับ :	แสดงรายการหนงัสือออกเลขท่ีขอ้บงัคบั	โดย

ล�าดบัตามขอ้บงัคบัท่ีออกเลขท่ีล่าสุด
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	 -	รายงานเอกสารทั้งหมด	แสดงรายการเอกสารทั้งหมด	โดยจ�าแนกตามประเภท

ของเอกสาร	 ไดแ้ก่	 เอกสารเขา้	 เอกสารออก	 ค�าสัง่	 ประกาศ	 ระเบียบ	 ขอ้บงัคบั	 หนงัสือ

เวยีน

	 -	รายงานแสดงจ�านวนทะเบียนรับ	ส่ง	หนงัสือเวยีน	ค�าสัง่	ประกาศ	ระเบียบ	ขอ้

บงัคบั	แสดงสถิติของหนงัสือประเภทต่าง	ๆ	ซ่ึงสามารถระบุช่วงเวลาท่ีตอ้งการได้

	 -	 รายงานตามช่ือผูล้งทะเบียนรับ	 เปรียบเทียบ	 ส่วนงานท่ีปฏิบติั	 แสดงสถิติของ

การลงทะเบียนรับเอกสาร	 จ�าแนกตามผูล้งทะเบียนรับ	 เปรียบเทียบกบัส่วนงานท่ีรับ

เอกสารไปด�าเนินการต่อไป	ซ่ึงสามารถระบุช่วงเวลาท่ีตอ้งการได้

ตวัอยา่งรายงาน	:	จ�าแนกตามประเภทหนงัสือ

ตวัอยา่งรายงาน	:	สรุปผลการปฏิบติังานสารบรรณ	ปี	2558
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การก�าหนดรหัส วเิคราะห์หมวดเอกสาร ตามบัญชีคุมเอกสาร

	 การก�าหนดรหสั	 วเิคราะห์หมวดเอกสาร	 เป็นการก�าหนดประเภทของหมวดเอกสารจากหน่วยงานภายนอก

มหาวทิยาลยัและส่วนงานภายในมหาวทิยาลยั	ท่ีส่งถึงผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั	(อธิการบดี	และรองอธิการบดีฝ่ายต่าง	ๆ)	โดยจะ

เป็นการแยกประเภทเอกสารออกเป็นหมวด	 ตามบญัชีคุมเอกสาร	 เพื่อประโยชนใ์นการด�าเนินการเสนอเอกสารไปยงักองต่าง	

ๆ	ท่ีมีภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกสารประเภทนั้น	ๆ	และยงัเอ้ือประโยชนใ์นการจดัเกบ็เอกสาร	ท่ีแยกเป็นหมวดหมู่	ซ่ึงจะอ�านวย

ความสะดวกต่อการสืบคน้หาเอกสารท่ีรวดเร็ว	ถกูตอ้งต่อไป

	 ในการก�าหนดรหสั	 และวเิคราะห์หมวดเอกสารนั้น	 จะด�าเนินการก�าหนดโดยบญัชีคุมเอกสาร	 ซ่ึงแบ่งออกเป็น	 15	

หมวดใหญ่	โดยในแต่ละหมวดใหญ่	ประกอบดว้ยหมวดยอ่ยต่าง	ๆ	กนัไป	ดงัน้ี	

	 	 หมวดท่ี	1	:	การเงินงบประมาณ	มี	9	หมวดยอ่ย

	 	 หมวดท่ี	2	:	ค �าสัง่	มติ	ครม	ประกาศ	ระเบียบ	พ.ร.บ.		พ.ร.ก.		มี	3	หมวดยอ่ย

	 	 หมวดท่ี	3	:	ตอบโตข้อความร่วมมือ	มี	3	หมวดยอ่ย

	 	 หมวดท่ี	4	:	บริหารทัว่ไป	มี	5	หมวดยอ่ย

	 	 หมวดท่ี	5	:	บริหารบุคคล	มี	11	หมวดยอ่ย

	 	 หมวดท่ี	6	:	เบด็เตลด็	มี	3	หมวดยอ่ย

	 	 หมวดท่ี	7	:	ประชุม	มี	4	หมวดยอ่ย

	 	 หมวดท่ี	8	:	ฝึกอบรม	ทุน	บรรยาย	และดูงาน	มี	4	หมวดยอ่ย

	 	 หมวดท่ี	9	:	วสัดุ	ครุภณัฑ	์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง	มี	2	หมวดยอ่ย

	 	 หมวดท่ี	10	:	รายงานและสถิติ	มี	3	หมวดยอ่ย

	 	 หมวดท่ี	11	:	โครงการ	มี	3	หมวดยอ่ย

	 	 หมวดท่ี	12	:	นกัศึกษา	มี	9	หมวดยอ่ย

	 	 หมวดท่ี	13	:	บริการการศึกษา	มี	4	หมวดยอ่ย

	 	 หมวดท่ี	14	:	พิธีต่าง	ๆ	มี	3	หมวดยอ่ย

	 	 หมวดท่ี	15	:	แพทยฝึ์กหดั	แพทยป์ระจ�าบา้น	มี	1	หมวดยอ่ย

แนวทางและวธีิการปฏิบัตงิานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์
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หมวดเอกสาร
ช่ือแฟ้มเอกสาร

หมวดใหญ่ หมวดยอ่ย

1.	การเงินงบประมาณ 1.1	เงินช่วยเหลือ	และเงินอุดหนุน 1.1.1		ค่ารักษาพยาบาล

1.1.2		เงินช่วยเหลือบุตรและการศึกษา

  1.1.3		เงินเพิ่มพิเศษส�าหรับการสูร้บ	(พสร.)

  
1.1.4		ทุนอุดหนุนการศึกษา	เงินอุดหนุนการแต่ง

ต�ารา

  1.1.5		เงินช่วยเหลือค่าท�าศพ		เงินสงเคราะห์

  1.1.6		เงินกองทุนต่างๆ

 1.2		บ�าเหน็จ	บ�านาญ 1.2	บ�าเหน็จ		บ�านาญ

   

 1.3		เงินค่าตอบแทน 1.3.1		เงินค่าตอบแทน		เงินรางวลั		เงินสมนาคุณ

  1.3.2		ค่าล่วงเวลา		เบ้ียเล้ียง

  1.3.3		ค่าสอนพิเศษ		ค่าตรวจและออกขอ้สอบ

  1.3.4		เบ้ียประชุม

  1.3.5		ค่าเช่าบา้น		ค่าเช่ารถ

   

 1.4		เงินเดือน 1.4.1		เงินเดือน		การเล่ือนเงินเดือน

  1.4.2		ถือจ่ายเงินเดือน

  1.4.3		โอนอตัราเงินเดือน

  1.4.4		อตัราเงินเดือนตั้งใหม่

   

 1.5		ค่าใชส้อย	ค่าสาธารณูปโภค 1.5.1		ค่าเล้ียงรับรอง

 1.5.2	ค่าไฟฟ้า		น�้าประปา		โทรศพัท์

   

 1.6	เงินรายได้ 1.6.1		เงินรายไดม้หาวทิยาลยั

  1.6.2		เงินรายไดค้ณะ

 1.7		การเงินทัว่ไป 1.7.1		รายงานการเงิน		น�าส่งเงิน

  1.7.2		เงินยมื

  1.7.3		หน้ีคา้งช�าระ		ซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน

 
1.7.4		ธนาคาร	เช็ค	ตัว๋สญัญาใชเ้งิน	โอนสิทธิ

เรียกร้อง
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หมวดเอกสาร
ช่ือแฟ้มเอกสาร

หมวดใหญ่ หมวดยอ่ย

  1.7.5		ตรวจเงินแผน่ดิน

  1.7.6		การเบิกค่าใชจ่้ายต่างๆ

  1.7.7		ภาษี

  1.7.8		ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

  1.7.9		ชดใชทุ้น

   

 1.8		งบประมาณ 1.8.1		การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน		กนัเงินเหล่ือมปี

  ผกูพนังบประมาณ		คา้งเบิกขา้มปี

  1.8.2		การโอนเงินงบประมาณ	(เปล่ียนแปลง)

  
1.8.3		การจดัสรรเงินงบประมาณ		ขอตั้งงบ

ประมาณ	ช้ีแจงงบประมาณ

  1.8.4		การขอเงินงวด		การใชจ่้ายเงิน

  1.8.5		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกนั

  1.8.6		งบเจรจาธุรกิจ

  1.8.7		แปรญตัติงบประมาณ

   

 1.9		การตรวจสอบ 1.9.1		การตรวจสอบภายใน

   

2.	ค �าสัง่	มติคณะรัฐมนตรี 2.1		ค �าสัง่	มติคณะรัฐมนตรี
2.1.1		ค �าสัง่ต่างๆ		มติคณะรัฐมนตรี		กฎหมาย	

มาตรการ

ประกาศ		ระเบียบ   

พระราชบญัญติั 2.2		ประกาศ	ระเบียบ		ขอ้บงัคบั
2.2.1		ประกาศ		ระเบียบ		ขอ้บงัคบัของ

มหาวทิยาลยั

พระราชกฤษฎีกา 2.2.2		ประกาศ	ระเบียบ	ภายนอกมหาวทิยลยั

   

 2.3		พระราชบญัญติั 2.3.1		พระราชบญัญติั		พระราชกฤษฎีกา		คู่มือ

 พระราชกฤษฎีกา		คู่มือ ศพัทบ์ญัญติั

   

3.	โตต้อบ	ขอความร่วมมือ 3.1		โตต้อบทัว่ไป 3.1.1		โตต้อบทัว่ไป		(ตอบขอบคุณ)

  

 3.2		ขอความร่วมมือประชาสมัพนัธ์
3.2.1		ขอความร่วมมือ		ประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร

ต่างๆ
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 3.3		หนงัสือ 3.3.1		หนงัสือ		นามานุกรม		นามสงเคราะห์

  3.3.2		หนงัสือราชกิจจานุเบกษา

   

4.	บริหารทัว่ไป 4.1		การจดัตั้งการแบ่ง 4.1.1		การจดัตั้ง		การแบ่งส่วนราชการ

 ส่วนราชการ  

   

 4.2		แต่งตั้งมอบหมาย 4.2.1		แต่งตั้ง		มอบหมายปฏิบติัราชการ	

 
ปฏิบติัราชการแทน		รักษาราชการแทน		มอบ

อ�านาจ

   

 4.3	ปฏิบติัราชการ 4.3.1		เดินทางไปราชการต่างจงัหวดั

  
4.3.2		เวร-ยาม	การดูแลสถานท่ี		เวลาปฏิบติั

ราชการ

   

 4.4		สถานท่ีตั้งราชการ
4.4.1		สถานท่ีตั้งราชการ		ยา้ยท่ีท�าการ		การขอ

ใชส้ถานท่ี

   

 4.5		สมาคม		ชมรม	มูลนิธิ	สโมสร 4.5.1		สมาคม		ชมรม		มูลนิธิ		สโมสร

  

5.	บริหารบุคคล 5.1		รับสมคัร
5.1.1		ประกาศรับสมคัร		สอบแข่งขนั		สอบคดั

เลือก

  5.1.2		ต�าแหน่งวา่งในองคก์ารต่างประเทศ

 5.2		คุณวฒิุ		ปรับวฒิุขา้ราชการ 5.2.1		การปฏิบติัในเร่ืองบริหารบุคคล

 
5.2.2		การเปล่ียนต�าแหน่ง		ค �าสัง่		เปล่ียน

ต�าแหน่ง	ขา้ราชการ

  5.2.3		การเปล่ียนเง่ือนไขการบรรจุ

  
5.2.4		การก�าหนดต�าแหน่งและการทบทวน	(สูง

ข้ึน)

  5.2.5		การพิจารณาคุณวฒิุ

  5.2.6		ต�าแหน่งทางวชิาการ			ผลงานทางวชิาการ
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5.2.7		ค �าสัง่	ใหข้า้ราชการไดรั้บเงินเดือนตาม

คุณวฒิุ

  

 5.3		การลา		ตาย	เกษียณอายุ 5.3.1		ลาพกัผอ่น		(ทศันศึกษาต่างประเทศ)

 5.3.2		ลาป่วย		ลากิจ

 
5.3.3		ลาออกจากราชการ	ปลดออก	ใหอ้อก	ไล่

ออก			ลาออกจากต�าแหน่ง

5.3.4		ค �าสัง่		อนุญาตใหข้า้ราชการลาออกจาก

ราชการ

5.3.5		ฌาปนกิจ

  5.3.6		ลาอุปสมบท

  5.3.7		ลาศึกษาต่อภายในประเทศ

  5.3.8		ค �าสัง่		ขา้ราชการลาศึกษา

  5.3.9		เกษียณอายุ

   

 5.4		การรับราชการทหาร 5.4.1		ผอ่นผนัการรับราชการทหาร

   

 5.5		บรรจุ		แต่งตั้ง 5.5.1		การบรรจุเขา้รับราชการเป็นกรณีพิเศษ

  
5.5.2		รายงานตวัปฏิบติัราชการ		ทดลองปฏิบติั

ราชการ

  5.5.3		บรรจุขา้ราชการ

  5.5.4		ค �าสัง่		บรรจุขา้ราชการ

  5.5.5		แต่งตั้งผูด้ �ารงต�าแหน่งบริหาร

  5.5.6		แต่งตั้งกรรมการ		ท่ีปรึกษา

  
5.5.7		การขอก�าหนดต�าแหน่ง		อตัราก�าลงั	ยมื

อตัรา

  
5.5.8		ค �าสัง่	แต่งตั้งขา้ราชการ		ค �าสัง่สภา

มหาวทิยาลยั

  5.5.9		ค �าสัง่	บค.	แต่งตั้งขา้ราชการ

  5.5.10		แต่งตั้งขา้ราชการ		แต่งตั้งศาสตราจารย์

  รองศาสตราจารย	์		ผูช่้วยศาสตราจารย์
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 5.6		การโอน		ยา้ย	ยมืตวั 5.6.1		การยา้ย		โอน		ยมืตวัขา้ราชการ

 5.6.2		ค �าสัง่	โอน	ยา้ยขา้ราชการ

  5.6.3		ค �าสัง่		รับโอนขา้ราชการ

   

 5.7		ความชอบ 5.7.1		การเล่ือนระดบัต�าแหน่ง

 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 5.7.2		ค �าสัง่	เล่ือนระดบัเงินเดือน		ต�าแหน่ง

  5.7.3		เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์		เหรียญ

  5.7.4		ความดี		ความชอบ

   

 5.8		สวสัดิการ 5.8.1		สวสัดิการส�าหรับขา้ราชการ

  5.8.2		หนงัสือรับรอง

  5.8.3		สภาคณาจารย์

5.8.4		การต่ออายหุนงัสือเดินทาง

  5.8.5		ขอท�าใบอนุญาตพกพาอาวธุปืน

   

 5.9		วนิยั	การสอบสวน 5.9.1		วนิยั		การสอบสวน		การลงโทษ

 5.9.2		ค �าสัง่		การสอบสวน		ลงโทษ

  5.9.3		บตัรสนเท่ห์		ขอร้องเรียน

    

 5.10	ประวติัขา้ราชการ 5.10.1		เปล่ียนช่ือ		นามสกลุ

  5.10.2		ก.พ.	7

  5.10.3		การตรวจสอบประวติั

  5.10.4		รายช่ือผูท้รงคุณวฒิุในมหาวทิยาลยั

   

 5.11		ลกูจา้ง
5.11.1		การจา้ง	บรรจุลกูจา้งประจ�า	ลกูจา้ง

ชัว่คราว

  5.11.2		ลกูจา้งชาวต่างประเทศ

  5.11.3		ค �าสัง่	พ.	อนุมติัจา้งลกูจา้งชัว่คราว

  
5.11.4		ค �าสัง่	พ.	อนุญาตใหล้กูจา้งชัว่คราวลา

ออก

  5.11.5		ค �าสัง่	จ.	อนุมติัจา้งลกูจา้งลูกจา้งประจ�า
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  5.11.6		ค �าสัง่	จ.	อนุญาตใหล้กูจา้งประจ�าลาออก

   

6.	เบด็เตลด็  6.1		งานกาชาด

  6.2		เบด็เตลด็

  6.3		ค �าสัง่	เบด็เตลด็

   

7.	ประชุม  7.1		ประชุม		สมัมนาในประเทศ

  7.2		ประชุม	สมัมนาในต่างประเทศ

  7.3		ประชุม		สมัมนาของมหาวทิยาลยั

  7.4		ประชุม		อกม.		คณบดี		สภามหาวทิยาลยั

   

8.		ฝึกอบรม		ทุน	บรรยาย  8.1		ฝึกอบรมในประเทศ

และดูงาน  8.2		ดูงานในประเทศ		ฝึกงาน

  
8.3		ฝึกอบรม		ดูงานในต่างประเทศ		ทุนรัฐบาล

ต่างๆ

  8.4		เชิญสอน		บรรยาย		วทิยากร

   

9.	วสัดุ		ครุภณัฑ์ 9.1		วสัดุ		ครุภณัฑ์ 9.1.1		การจดัซ้ือ	จดัหาวสัดุ		ครุภณัฑ	์	สอบราคา

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  9.1.2		การประกวดราคา

  
9.1.3		ระเบียบพสัดุ		มอบอ�านาจในการปฏิบติั

ตามระเบียบพสัดุ

  9.1.4	แผนท่ี		รูปถ่ายทางอากาศ

  9.1.5		สญัญา		สญัญาซ้ือขาย

  9.1.6		ราคามาตรฐานวสัดุ		ครุภณัฑ์

  
9.1.7		ผอ่นผนัครุภณัฑเ์พื่อการน�าเขา้		ยกเวน้

ภาษี

  9.1.8		น�้ามนั		ยานพาหนะ

  9.1.9		โทรศพัท	์	น�้าประปา		ไฟฟ้า		การส่ือสาร

  9.1.10		วสัดุ		ครุภณัฑท์ัว่ไป

  
9.1.11		ค �าสัง่		แต่งตั้งคณะกรรมการเก่ียวกบั

พสัดุ	ครุภณัฑ์
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9.1.12		แต่งตั้งคณะกรรมการเก่ียวกบัพสัดุ	

ครุภณัฑ์

  9.1.13		การท�าลายเอกสาร

   

 9.2		ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 9.2.1		การก่อสร้าง		ซ่อมแซม

 9.2.2		ท่ีดิน		ท่ีราชพสัดุ

  9.2.3		สถานท่ีท�างานของมหาวทิยาลยั

   

10.	รายงานและสถิติ 10.1		รายงาน 10.1.1		รายงานการศึกษา	ดูงาน	ณ	ต่างประเทศ

 10.1.2		การตรวจรักษาบุคคลส�าคญั

  10.1.3		รายงานทัว่ไป		รายงานผลงาน

  
รายงานการรับ-ส่งมอบทรัพยสิ์นของทาง

ราชการ

  10.1.4		การใชเ้คร่ืองจกัรประมวลผล

  10.1.5		ระบบคลงัขอ้มูล

   

 10.2		สถิติ 10.2.1		สถิติการปฏิบติังาน

  10.2.2		สถิติค่าใชจ่้ายประเภททุน

   

 10.3		แบบสอบถาม 10.3.1		แบบสอบถามจ�านวนขา้ราชการ

  10.3.2		กรอกแบบสอบถามทัว่ไป

   

11.	โครงการ 11.1		โครงการ 11.1.1		โครงการพฒันามหาวทิยาลยั

  
11.1.2		โครงการร่วมมือเพื่อผลิตบุคลากร

ทางการแพทย	์	(พฒันาอาจารย)์

  11.1.3		โครงการแลกเปล่ียนอาจารย์

  11.1.4		โครงการขอความร่วมมือช่วยเหลือจาก

  ต่างประเทศ

  11.1.5		โครงการพฒันาชนบท

  11.1.6		โครงการสถิติ

  11.1.7		โครงการศนูยค์อมพิวเตอร์

  11.1.8		โครงการทัว่ไป
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  11.1.9		โครงการสมุนไพร

  11.1.10		โครงการพฒันาหุ่น

  
11.1.11		โครงการกฎหมายการแพทย์

สาธารณสุข

  
11.1.12		ศนูยฝึ์กอบรมและพฒันาการ

สาธารณสุข

  มูลฐานอาเซียน

  11.1.13		โครงการพฒันาแห่งเส่ือมโทรม

   

 11.2		แผนงาน 11.2.1		แผนงานทัว่ไป

   

 11.3		วจิยั 11.3.1		โครงการวจิยั

   

12.	นกัศึกษา  12.1		ค �าสัง่		ระเบียบ		ประกาศ

  12.2		การเงิน

  12.3		ศึกษา		ฝึกงานภาคปฏิบติั

  12.4		กิจกรรมนกัศึกษา

  12.5		ทุน		รางวลันกัศึกษา

  12.6		เบด็เตลด็

  12.7		หนงัสือรับรองการเป็นนกัศึกษา

  12.8		วชิาทหาร

  12.9		โครงการต่างๆ

   

13.	บริการการศึกษา 13.1		หลกัสูตร 13.1.1		หลกัสูตรการศึกษา

 13.1.2		แนะแนวการศึกษา		และการสอบเขา้

   

 13.2		ปริญญา	อนุปริญญา 13.2.1		ปริญญา		อนุปริญญา

 13.2.2		คุณวฒิุการศึกษา		ตรวจสอบคุณวฒิุ

  13.2.3		หนงัสือรับรอง

   

 13.3		การเรียนการสอน 13.3.1		การเรียน		การสอน		เกรด

 13.3.2		แบบฟอร์ม	กบ.	101
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  13.3.3		ส่งสญัญาการเป็นนกัศึกษา

   

 13.4	ทะเบียนนกัศึกษา
13.4.1		การพน้สภาพนกัศึกษา		ต่อสภาพ

นกัศึกษา

  
13.4.2		นกัศึกษาลาออก		เพิ่ม	ถอนรายวชิา		ลา

พกั

  13.4.3		เบด็เตลด็		นกัศึกษาตาย		สถาบนัสมทบ

   

14.	พิธีต่างๆ  14.1		พิธีพระราชทานปริญญาบตัร

  14.2		กฐินพระราชทาน

  14.3		พิธีต่างๆ

   

15.		แพทยฝึ์กหดั  15.1		แพทยฝึ์กหดั		แพทยป์ระจ�าบา้น

แพทยป์ระจ�าบา้น   
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การลงทะเบียนรับ 

	 การลงทะเบียนรับ	คือ	การออกเลขท่ีรับเอกสาร	โดยมีท่ีมาจาก	2	แหล่งดว้ยกนัคือ	

	 	 -	เอกสารท่ีมาจากหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยั	ซ่ึงส่งมาทางไปรษณีย์

	 	 -	เอกสารท่ีมาจากหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั	แบ่งไดเ้ป็น

	 	 	 •	ส่งมาทางเมลม์หาวทิยาลยั

	 	 	 •	มีผูถื้อเอกสารมาส่งเอง

	 ส�าหรับเอกสารท่ีมาจากหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยันั้น	 นอกจากการส่งเอกสารท่ีเป็นกระดาษ	 (hard	 copy)	 แลว้	

มหาวิทยาลยัมีนโยบายให้ส่วนงานด�าเนินการสแกนเอกสารดงักล่าวเป็นไฟลแ์ละส่งเอกสารดงักล่าวผ่านระบบสารบรรณ

อิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย

	 โดยการลงทะเบียนรับเอกสารผา่นงานบริหารเอกสารนั้น	จะพิจารณาด�าเนินการเฉพาะเอกสาร	ดงัน้ี

	 	 -	เรียนถึง	“มหาวทิยาลยั”

	 	 -	เรียนถึง	“อธิการบดี”

	 	 -	เรียนถึง	“รองอธิการบดีฝ่ายต่าง	ๆ”

	 ส�าหรับเอกสารท่ีไม่ตอ้งลงทะเบียนรับผา่นงานบริหารเอกสาร	 โดยสามารถส่งเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่นายทะเบียน	

หรือเลขานุการ	หรือหน่วยงานท่ีระบุในเอกสาร	เพื่อด�าเนินการลงทะเบียนรับต่อไป	ไดแ้ก่

	 	 -	เอกสารท่ีประทบัตรา	“ลบั”	

	 	 -	เอกสารส่งถึง	“ผูช่้วยอธิการบดี”	

	 	 -	เอกสารส่งถึง	“ผูอ้ �านวยการกองต่าง	ๆ”

แผนภมิูท่ี	2	แสดง	Flow	chart	การลงทะเบียนรับเอกสาร
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เอกสารจากหน่วยงานภายในเอกสารจากหน่วยงานภายนอก

เอกสารส่งผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั

(อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายต่าง	ๆ)

จดัล�าดบัความส�าคญัและความเร่งด่วนของ

เอกสาร

ประทบัตรา	“มหาวทิยาลยั”	บนเอกสาร

วเิคราะห์หมวดเอกสาร

วเิคราะห์การจดัส่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ลงทะเบียนรับดว้ยระบบสารบรรณ

อิเลก็ทรอนิกส์

บนัทึกรายละเอียดของเอกสาร/

หมวดเอกสาร/การจดัส่งกองท่ีเก่ียวขอ้ง

แสกนเอกสารท่ีมีเลขทะเบียนรับ	และแนบ

ไฟลเ์ขา้ระบบ	MUSIS

ใส่เลขทะเบียนรับลงในตราประทบัมหาวทิยาลยับน

เอกสาร/หมวดเอกสารและส่งกองท่ีเก่ียวขอ้ง

ใส่เลขทะเบียนรับลงในตราประทบัมหาวทิยาลยับน

เอกสาร/หมวดเอกสารและส่งกองท่ีเก่ียวขอ้ง

ผูบ้ริหาร/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อด�าเนินการต่อไป

บนัทึกหมวดเอกสาร/การจดัส่งกองท่ีเก่ียวขอ้ง

วเิคราะห์

แหล่งทีม่าของเอกสาร

เลขทะเบียน

รับหนังสือ

เลขทะเบียน

รับหนังสือ
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน : ลงทะเบียนรับเอกสาร

	 1.	 รับเอกสารต่าง	ๆ	 ท่ีเรียนถึงผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัมหิดล	 คือ	อธิการบดี	และรองอธิการบดีฝ่ายต่าง	ๆ	จากส่วนงาน

ภายในและหน่วยงานภายนอก

	 2.	วเิคราะห์เร่ือง	คดัแยก	และพิจารณาจดัล�าดบัความส�าคญัของเอกสาร	 เพื่อด�าเนินการก่อน-หลงั	โดยใหด้�าเนินเร่ือง	

“ด่วนท่ีสุด”	หรือเร่ืองท่ีใกลห้มดอายกุ่อน

	 3.	ประทบัตรายางมหาวทิยาลยัท่ีมุมขวาบนของเอกสาร	โดยตรายางจะระบุ

	 4.	 วเิคราะห์หมวดเอกสาร	 โดยพิจารณาจากเน้ือหาของเอกสารวา่อยูใ่นหมวดเอกสารใด	 รายละเอียดของหมวด

เอกสารอยูใ่นตารางบญัชีคุมเอกสาร	ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้

	 5.	 วเิคราะห์การจดัส่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง	 โดยพิจารณาจากเน้ือหาของเอกสารวา่เก่ียวขอ้งกบัภารกิจของหน่วยงาน

ใดในส�านกังานอธิการบดี	

	 6.	เม่ือวเิคราะห์หมวดเอกสาร	และการจดัส่งกองท่ีเก่ียวขอ้งแลว้	ใหเ้ขียนลงในเอกสารใตต้ราประทบัมหาวทิยาลยั	

ประทับตรา	“มหาวิทยาลัย”	บนเอกสาร

รับเอกสารเรียนถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัย

(อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ)

จัดล�าดับความส�าคัญและความเร่งด่วนของเอกสาร

วิเคราะห์หมวดเอกสาร

วิเคราะห์การจัดส่งกองที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนรับด้วยระบบ					สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วิเคราะห์แหล่งที่มาของเอกสาร

จากหน่วยงานภายนอก จากส่วนงานภายใน

บันทึกรายละเอียดของเอกสาร

หมวดเอกสาร/การจัดส่งกองที่เกี่ยวข้อง

บันทึกหมวดเอกสาร/การจัดส่งกองที่เกี่ยวข้อง

เลขทะเบียนรับหนังสือเลขทะเบียนรับหนังสือ

ใส่เลขทะเบียนรับลงในตราประทับมหาวิทยาลัยบนเอกสาร/หมวดเอกสารและส่งกองที่เกี่ยวข้องใส่เลขทะเบียนรับลงในตราประทับมหาวิทยาลัยบนเอกสาร/หมวดเอกสารและส่งกองที่เกี่ยวข้อง แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแ MUSIS

 มหาวทิยาลยัมหิดล

เลขทีรั่บ ..........................................

วนัที ่................................................

เวลา ................................................

            มหาวทิยาลยัมหิดล

เลขทีรั่บ ..........................................

วนัที ่................................................

เวลา ................................................

ประทบัตรายาง	จากขอ้	3	

วเิคราะห์หมวดเอกสารจาก	ขอ้	4	 วเิคราะห์การส่งหน่วยงาน	จากขอ้	5
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ประทับตรา	“มหาวิทยาลัย”	บนเอกสาร

รับเอกสารเรียนถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัย

(อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ)

จัดล�าดับความส�าคัญและความเร่งด่วนของเอกสาร

วิเคราะห์หมวดเอกสาร

วิเคราะห์การจัดส่งกองที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนรับด้วยระบบ					สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วิเคราะห์แหล่งที่มาของเอกสาร

จากหน่วยงานภายนอก จากส่วนงานภายใน

บันทึกรายละเอียดของเอกสาร

หมวดเอกสาร/การจัดส่งกองที่เกี่ยวข้อง

บันทึกหมวดเอกสาร/การจัดส่งกองที่เกี่ยวข้อง

เลขทะเบียนรับหนังสือเลขทะเบียนรับหนังสือ

ใส่เลขทะเบียนรับลงในตราประทับมหาวิทยาลัยบนเอกสาร/หมวดเอกสารและส่งกองที่เกี่ยวข้องใส่เลขทะเบียนรับลงในตราประทับมหาวิทยาลัยบนเอกสาร/หมวดเอกสารและส่งกองที่เกี่ยวข้อง แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแ MUSIS

	 7.	ลงรับดว้ยระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	

	 	 7.1	 ในหนา้หลกัของระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	 เลือก	 tab	 งานบริหารเอกสาร	 (ปี....)	 ใหเ้ลือกปีท่ีเป็น

ปัจจุบนั

ระบบแสดงหนา้จอพร้อมปฏิบติังาน	โดยจะแสดงปีท่ีเลือกปฏิบติังานทางดา้นมุมซา้ย
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	 •	กรณีเป็นเอกสารท่ีมาจาก “หน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยั”	ใหด้�าเนินการ	ดงัน้ี

	 	 1.		เลือกรายการ	เอกสารเขา้	“ลงทะเบียนรับ”	

หนา้	“หนังสือเข้า (ลงทะเบียน)”	ประกอบดว้ย	3	ส่วน	คือ

 - ส่วนข้อมูลเจ้าหน้าที ่ลงทะเบียนรับ 
			 	 ระบบจะแสดงช่ือ-สกลุ	ต�าแหน่ง	สงักดั	หน่วยงาน	เบอร์โทรศพัท	์และ	e-mail	ของผูใ้ชร้ะบบอติัโนมติั

 - ส่วนหมวดเอกสาร
	 	 •	หมวดใหญ่	:	เลือกหมวดใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของเอกสาร

	 	 •	หมวดยอ่ย	:	เลือกหมวดยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของเอกสาร

	 	 •	ช่ือแฟ้มเอกสาร	:	เลือกประเภทของเอกสารท่ีจดัเกบ็เม่ือด�าเนินการแลว้

	 	 •	การปฏิบติั	:	ระบุผูบ้ริหารหรือหน่วยงานในส�านกังานอธิการบดีท่ีมีภารกิจเก่ียวขอ้งกบัเอกสาร

 - ส่วนข้อมูลหนังสือ  ใหบ้นัทึกรายละเอียดขอ้มูลของเอกสารท่ีจะลงทะเบียนรับ	ดงัน้ี
	 	 •	ชั้นความเร็ว	(ปกติ	ด่วน	ด่วนมาก	ด่วนท่ีสุด)

	 	 •	ชั้นความลบั	(ปกติ	ลบั	ลบัมาก	ลบัท่ีสุด)

	 	 •	เลขท่ีหนงัสือ*	:	ระบุเลขท่ีหนงัสือของเอกสารท่ีตอ้งการลงทะเบียบรับ

	 	 •	ลงวนัท่ี*:	ระบุวนัท่ีของเอกสารท่ีตอ้งการลงทะเบียนรับ	โดยเลือกปุ่ม												แสดงปฏิทิน	เพื่อเลือกวนัท่ี

	 	 •	จาก*:	ระบุหน่วยงานเจา้ของเอกสาร

	 	 •	เร่ือง*	:	ระบุช่ือเร่ืองของเอกสาร

	 	 •	เรียน*	:	ระบุผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัท่ีเอกสารเรียนถึง

	 	 •	อา้งถึง	:	ระบุการอา้งถึงเลขท่ีหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้ง	(ถา้มี)

	 	 •	ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย	:	ระบุช่ือเอกสารแนบท่ีส่งมาดว้ย	(ถา้มี)

	 	 •	เน้ือหาสรุป	:	ระบุเน้ือหาส�าคญัโดยสรุปของเอกสาร	

	 	 •	แนบไฟลเ์อกสาร	:	(ใหด้�าเนินการหลงัจากไดรั้บเลขท่ีลงทะเบียนแลว้)

	 	 •	ตน้ฉบบัหนงัสือ	:	เลือกเอกสารวา่เป็นตน้ฉบบั	(ตวัจริง)	โทรสาร	อีเมลล	์หรือส�าเนา

	 	 •	วนัท่ีลงรับตน้ฉบบั	:	ระบุวนัท่ีรับเอกสาร	โดยเลือกปุ่ม									แสดงปฏิทินเพื่อเลือกวนัท่ี

(หมายเหตุ	:	รายการท่ีมี	*	สีแดง	หมายถึง	ผูใ้ชร้ะบบตอ้งระบุขอ้มูล	มิเช่นนั้นระบบจะไม่สามารถด�าเนินการต่อไปได)้

	 7.2	ใหพ้ิจารณาวา่เป็นเอกสารท่ีมาจากหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยั หรือส่วนงานภายในมหาวทิยาลยั
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	 	 2.	ระบบแสดงหนา้	“หนงัสือเขา้	(ลงทะเบียนรับ)
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	 3.เม่ือระบุรายละเอียดของเอกสารท่ีต้องการลง

ทะเบียนรับ	 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้	 คลิกปุ่ม	 OK	 	 เพื่อท�าการ

สร้างเลขลงทะเบียนรับเอกสาร	 	 ระบบจะแสดง	 “ตอ้งการ

ด�าเนินการส่งต่อ/ส่งออก	 หรือไม่”	 เลือก	 OK	 เพื่อท�าการส่ง

เอกสารไปยงักองต่าง	 ๆ	 ต่อไป	 เลือก	 Cancel	 ระบบจะกลบั

ไปหนา้เมนู	“รอลงทะเบียนรับหนงัสือ”	

	 คลิกปุ่ม	OK	 	 ระบบจะแสดงหนา้	 “หนงัสือเขา้	 (รอ

ด�าเนินการ)”	และระบบจะท�าการก�าหนดเลขทะเบียนรับ	วนั

ท่ี	และเวลา	ใหโ้ดยอตัโนมติั	

3.3

3.2

3.1





45

  

	 	 3.3	ในส่วนของการด�าเนินงาน	มีการก�าหนดการด�าเนินงานของหนงัสือ	ดงัน้ี	

   - บันทกึ	หมายถึง	การบนัทึกขอ้มูล	หากมีการแกไ้ขและปรับปรุง	โดยสถานะหนงัสือ

ยงัอยูท่ี่	“รอด�าเนินการ” ยงัไม่มีการส่งไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

   - เสร็จส้ินการด�าเนินการ	หมายถึง	หนงัสือฉบบัน้ีเสร็จส้ินการปฏิบติังานแลว้	จะเกบ็รายการหนงัสือ

น้ีท่ีเสร็จส้ิน

   - ส่งต่อบุคคลภายในหน่วยงาน	 หมายถึง	 การส่งหนงัสือท่ีลงทะเบียนรับแลว้	 ไปยงับุคคลภายใน

หน่วยงาน

   - ส่งออกหน่วยงานใน ม.มหิดล	 หมายถึง	 การส่งหนงัสือท่ีลงทะเบียนรับแลว้	 ไปยงัหน่วยงานท่ีมี

ภารกิจเก่ียวขอ้ง	เพื่อด�าเนินการต่อไป

	 	 เลือก	“ส่งออกหน่วยงานใน ม.มหิดล” เพื่อท�าการส่งหนงัสือท่ีลงเบียนรับแลว้	พร้อมไฟลเ์อกสารแนบไปยงั

หน่วยงานในส�านกังานอธิการบดีท่ีมีภารกิจเก่ียวขอ้ง	ระบบจะแสดงสถานะหนงัสือ	เพื่อใหเ้ลือก	ระหวา่ง “ติดตามการด�าเนิน

การ”	 และ	 “หนังสือเวียน”	 	 	 (ซ่ึงปกติระบบจะแสดงสถานะอยูท่ี่ติดตามการด�าเนินการ)	 เม่ือท�าการส่งต่อหนงัสือไปแลว้	

หนงัสือฉบบันั้นจะแสดงตามสถานะท่ีเลือก

	 	 3.2	 สแกนเอกสารในหนา้ท่ีมีเลขท่ีหนงัสือถึงหนา้ท่ีมีลายเซ็นผูบ้ริหารของหน่วยงานนั้น	 และแนบไฟล์

เอกสาร	โดยคลิกปุ่ม	Browse	เลือกไฟลเ์อกสาร	และคลิกปุ่ม	Add		รายช่ือไฟลเ์อกสารแนบจะปรากฏ	ดงัรูป	ซ่ึงสามารถแนบได้

มากกวา่	1	ไฟล	์และสามารถลบไฟลท่ี์ไม่ใช	้โดยเลือก	Delete	ทา้ยไฟลท่ี์ตอ้งการลบ

		 	 3.1	ใหเ้ขียนเลขทะเบียนรับ	วนั	และเวลาท่ีได	้ในตราประทบัมหาวทิยาลยัในเอกสาร
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	 4.	 ระบบจะแสดง	 [ส่งออก]	 รายช่ือหน่วยงานใหเ้ลือก	 และ	 “ส่งตน้ฉบบั”	 เลือกประเภทของการด�าเนินการ	 ไดแ้ก่	

ทราบ	ด�าเนินการ	พิจารณา	อนุมติั	อนุเคราะห์	สัง่การ	และลงนาม	และด�าเนินการภายในวนัท่ี	ใหด้�าเนินการ	ดงัน้ี

	 	 4.1	เลือกหน่วยงานท่ีตอ้งการส่งหนงัสือ

	 	 4.2	คลิกปุ่ม	

	 	 4.3	ช่ือของหน่วยงานท่ีเลือกจะปรากฏ	ณ	ช่อง	ผูรั้บ	(To)

	 	 4.4	เลือกส่งตน้ฉบบั

	 	 4.5	เลือกประเภทของการด�าเนินการ

5.	คลิกปุ่ม	OK	เสร็จส้ินการลงทะเบียนรับ	ระบบจะกลบัไปท่ีหนา้	“รอลงทะเบียนรับ”

4.1

4.2

4.4

4.5

4.3
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	 •	กรณีเป็นเอกสารท่ีมาจาก	“ส่วนงานในมหาวทิยาลยั” ใหด้�าเนินการ	ดงัน้ี

	 	 เน่ืองจากมหาวทิยาลยัมีนโยบายใหส่้วนงานด�าเนินการสแกนเอกสารดงักล่าวเป็นไฟล	์ ละส่งเขา้ระบบ

สารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย	 ซ่ึงรายการหนงัสือท่ีส่วนงานส่งมายงัมหาวทิยาลยันั้น	 สามารถดูไดจ้ากเมนู	 “รอลงทะเบียนรับ

หนงัสือ”	 ซ่ึงหากด�าเนินการลงทะเบียนรับหนงัสือดงักล่าวแลว้	 รายการหนงัสือนั้นจะหายไปจากเมนู	 “รอลงทะเบียนรับ

หนงัสือ”

	 	 1.	เลือกรายการ	“รอลงทะเบียนรับหนงัสือ”

	 	 	 2.3	เลือกสญัลกัษณ์												หนา้รายการหนงัสือ	เพื่อด�าเนินการ

	 	 	 2.2	ท่ีช่องเลขท่ีหนงัสือ	ระบุเลขท่ีหนงัสือท่ีตอ้งการคน้หา	กด	Enter	ระบบจะแสดงรายการหนงัสือท่ี

คน้หา	(หมายเหตุ	:	หากเลขท่ีหนงัสือมีหลายตวัอกัษร	ใหใ้ชส้ญัลกัษณ์	*(ดอกจนั)	ตามดว้ยเลขท่ีหนงัสือ		4-5	ตวัทา้ย	:	*00265	

เพื่อแทนการกรอกเลขท่ีหนงัสือทั้งหมด)

	 	 2.	ระบบแสดงรายการหนงัสือท่ีส่วนงานภายใน

มหาวทิยาลยัสร้างข้ึนและส่งเร่ืองผา่นระบบ	MUSIS	ใหด้�าเนินการดงัน้ี

	 	 	 2.1	 คลิกสญัลกัษณ์	 ...	 ดา้นขวาของหนา้จอ	

ระบบจะแสดงแถบรับขอ้มูล	เพื่อคน้หารายการหนงัสือ

2.1

2.2

2.3
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	 3.		ระบบจะแสดงหนา้	“หนงัสือออก”	ของรายการท่ีเลือก	ซ่ึงจะแสดงขอ้มูลรายละเอียดโดยอตัโนมติั	ดงัน้ี

	 	 3.1	ขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ีของส่วนงานท่ีส่งเร่ืองผา่นระบบ	MUSIS

	 	 3.2	ขอ้มูลรายละเอียดหนงัสือเป็นอกัษรสีเทา	ซ่ึงแกไ้ขไม่ได้

	 	 3.3	ไฟลเ์อกสารแนบ

	 4.	 ใหร้ะบุวนัท่ีรับตน้ฉบบั	 โดยคลิก	 	 	 	 	 	 	 	 เพื่อเลือกวนัท่ีรับตน้ฉบบั	และระบุหมวดใหญ่	หมวดยอ่ย	 ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เอกสารท่ีจะลงทะเบียนรับ	และระบุผูบ้ริหาร/หน่วยงานในส�านกังานอธิการบดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกสารน้ีในช่อง	“การปฏิบติั”

	 5.	กดปุ่ม	OK	เพ่ือท�าการลงทะเบียนรับ

3.2

4

5

3.3

3.1
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	 6.	 ระบบจะแสดงหนา้	 “หนงัสือเขา้	 (รอด�าเนินการ)”	 และจะท�าการก�าหนดเลขทะเบียนรับ	 วนัท่ี	 และเวลา	 ใหโ้ดย

อตัโนมติั	

	 	 6.1	ใหเ้ขียนเลขทะเบียนรับ	วนั	และเวลาท่ีได	้ในตราประทบัมหาวทิยาลยัในเอกสาร

	 	 6.2	 	 เลือกส่งออกหน่วยงานใน	 ม.มหิดล	 ระบบจะแสดง	 [ส่งออก]	 รายช่ือหน่วยงานใหเ้ลือก	 ใหด้�าเนินการ	

ดงัน้ี

6.1

6.2



50

7.	คลิกปุ่ม	OK	เสร็จส้ินการลงทะเบียนรับ	ระบบจะกลบัไปท่ีหนา้	“รอลงทะเบียนรับ”	

	 	 6.2.1	เลือกหน่วยงานท่ีตอ้งการส่งหนงัสือ

	 	 6.2.2	คลิกปุ่ม		

	 	 6.2.3	ช่ือของหน่วยงานท่ีเลือกจะปรากฏ	ณ	ช่อง	ผูรั้บ	(To)

	 	 6.2.4	เลือกส่งตน้ฉบบั

	 	 6.2.5	เลือกประเภทของการด�าเนินการ

6.2.1

6.2.3

6.2.2

6.2.4

6.2.5
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การหักเร่ือง 

	 การหกัเร่ือง	 คือ	 การบนัทึกรายละเอียดของหนงัสือท่ีผา่นการสัง่การจากผูบ้ริหารแลว้	 และท�าการบนัทึกขั้นตอนท่ีจะ

ด�าเนินการต่อไป	 เช่น	 การออกเลขท่ีหนงัสือ	 การออกเลขท่ีค�าสัง่	 ระเบียบ	 ขอ้บงัคบั	หรือการเวยีนหนงัสือ	 โดยมีรายละเอียด

การบนัทึก	ตามตวัอยา่ง	ดงัน้ี

	 จากตวัอยา่ง		 1	หมายถึง	หนงัสือฉบบัน้ีมอบหมายใหก้องบริการการศึกษาด�าเนินการ

	 	 	 2	หมายถึง	ผูบ้ริหารสัง่การใหเ้วยีนแจง้ส่วนงาน

	 	 	 3	หมายถึง	ตน้เร่ืองคืนกองบริหารการศึกษา

	 	 	 4	หมายถึง	หกัเร่ืองออกวนัท่ี	20	พฤษภาคม	2557

1 2 3 4

แผนภมิูท่ี	3	แสดง	Flow	chart	การหกัเร่ือง

ไม่ส่ังถ่าย ส่ังถ่าย

ประทบั	“รับเร่ืองคืน”	บนเอกสาร	พร้อม

ระบุวนัท่ี/เวลา

รับเอกสารคืนจากกอง

(ผูบ้ริหารสัง่การแลว้)

ด�าเนินการดว้ยระบบสารบรรณ

อิเลก็ทรอนิกส์

ออกเลขท่ี

หนงัสือ

ออกค�าสัง่/ประกาศ/

ระเบียบ/ขอ้บงัคบั
สัง่ถ่ายเวยีน

หนงัสือ

เวยีนหนงัสือผา่น

ระบบ	MUSIS
ขออนุมติั/แจง้

ส่วนงาน

ถ่ายส�าเนาเอกสารผา่นเคร่ืองส�าเนา

เอกสาร

จ่ายงาน
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ขั้นตอนการหักเร่ือง

	 1.	รับเอกสารท่ีผูบ้ริหารสัง่การแลว้	ใหป้ระทบัตรา	“งานบริหารเอกสารรับเร่ืองคืน”	ไวด้า้นล่างของเอกสาร	พร้อมลง

วนัท่ีและเวลาท่ีไดรั้บเร่ืองคืน

	 2.	กรณีไม่สัง่ถ่าย	“หกัเร่ืองดว้ยระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์”	ใหด้�าเนินการดงัน้ี

	 	 2.1	เลือกเมนู	“เอกสารเขา้”	ระบบแสดงหนา้	“หนงัสือเขา้ทั้งหมด”

	 	 2.2	เลือกสญัลกัษณ์	...	ดา้นขวาของหนา้จอ	ระบบจะแสดงแถบรับขอ้มูล	เพื่อคน้หาเอกสาร

	 	 2.3	ระบุเลขท่ีลงรับหนงัสือท่ีตอ้งการ	กด	Enter	ระบบจะแสดงรายการหนงัสือท่ีคน้หา

	 	 2.4	เลือกสญัลกัษณ์											เพื่อด�าเนินการ	ระบบจะแสดงหนา้	“หนงัสือเขา้	(ติดตามการด�าเนินการ)”	

2.2

2.4

2.32.1
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	 3.	 เพิ่มขอ้มูลการสัง่การจากผูบ้ริหาร/กองท่ีรับผดิชอบ	 ในส่วนของการปฏิบติั	 พร้อมทั้งบนัทึกเพื่อด�าเนินการตามสัง่

การต่อไป

	 หมายเหตุ	 :	 รายละเอียดในกรอบสีแดง	 หมายถึง	 หนงัสือเร่ืองน้ีใหเ้วยีนแจง้ทุกส่วนงาน	 โดยเป็นหนงัสือสัง่การผา่น

กองแผนงาน	 หนงัสือตน้ฉบบัส่งใหห้อสมุดและคลงัความรู้มหาวทิยาลยัมหิดลจดัเกบ็	 พร้อมเอกสารแนบ	 โดยไดห้กัเร่ืองคืน

ในวนัท่ี	11	กมุภาพนัธ์	2556

 

	 4.	บนัทึก	คลิก	OK	

 

	 5.	กรณีสัง่ถ่าย	“สัง่ถ่ายส�าเนาเอกสาร”	ใหด้�าเนินการ	ดงัน้ี

	 	 5.1	แจง้เจา้หนา้ท่ีถ่ายส�าเนาเอกสารตามจ�านวนส�าเนาแจง้ส่วนงาน

	 	 5.2	จดัส่งส�าเนาเอกสารไปตามส่วนงานท่ีตอ้งการส�าเนาแจง้

	 	 (หมายเหตุ	 :	 กรณีเป็นการส่งเอกสารท่ีเป็นหนงัสือ	 แผน่พบั	 โปสเตอร์ต่างๆ	 ตอ้งมีการสัง่ถ่ายส�าเนาหนงัสือ

สัง่การเพื่อแนบไปกบัเอกสารท่ีส่งไปดว้ย)

  3

  4
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การออกเลขทีห่นังสือ

	 การออกเลขท่ีหนงัสือ	หมายถึง	การออกเลขท่ี	ศธ	0517/	ใหแ้ก่หนงัสือท่ีอธิการบดี	หรือรองอธิการบดีฝ่ายต่าง	ๆ	ลง

นาม	เพื่อส่งเร่ืองดงักล่าวไปยงัหน่วยงานภายใน	หรือหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยั	ซ่ึงแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ

	 	 -	การออกเลขท่ีหนงัสือทัว่ไป	จะไดเ้ลขท่ี	“ศธ	0517/”

	 	 -	การออกเลขท่ีหนงัสือแบบเวยีน	จะไดเ้ลขท่ี	“ศธ	0517/ว”

ออกเลขท่ีหนงัสือดว้ย																							

ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

เอกสารออกเลขท่ี									

คืนกองผูส้ัง่การ

เอกสารผา่นการหกัเร่ืองแลว้และสัง่การ

ใหอ้อกเลขท่ีหนงัสือ

แผนภมิูท่ี	4	แสดง	Flow	chart	การออกเลขท่ีหนงัสือ
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ขั้นตอนการออกเลขทีห่นังสือ

	 1.	 รับเอกสารท่ีผา่นการหกัเร่ืองแลว้และมีการสัง่การใหอ้อกเลขท่ีหนงัสือ	 โดยกองจะแนบเอกสารท่ีตอ้งการออก				

เลขท่ีหนงัสือมาพร้อมกบัตน้เร่ืองสัง่การดว้ย	

	 2.	เขา้ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	เลือกเมนู	“เอกสารออก	/	ลงทะเบียนส่ง”

	 3.	ระบบจะแสดงหนา้	“หนงัสือออก	(ลงทะเบียนส่ง)”	
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	 4.	 เม่ือท�าการกรอกรายละเอียดขอ้มูลเรียบร้อยแลว้	 ใหค้ลิก	 OK	 เพื่อท�าการสร้างเลขท่ีหนงัสือ	 ซ่ึงระบบจะท�าการ

ก�าหนดเลขท่ีหนงัสือใหอ้ตัโนมติั

หนา้	“หนังสือออก (ลงทะเบียนส่ง)”	ประกอบดว้ย	3	ส่วน	คือ

 - ส่วนข้อมูลเจ้าหน้าที ่บันทกึหนังสือออก
			 	 ระบบจะแสดงช่ือ-สกลุ	ต�าแหน่ง	สงักดั	หน่วยงาน	เบอร์โทรศพัท	์และ	e-mail	ของผูใ้ชร้ะบบอติัโนมติั

 - ส่วนหมวดเอกสาร
	 	 •	หมวดใหญ่	:	เลือกหมวดใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของเอกสาร

	 	 •	หมวดยอ่ย	:	เลือกหมวดยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของเอกสาร

	 	 •	ช่ือแฟ้มเอกสาร	:	เลือกประเภทของเอกสารท่ีจดัเกบ็เม่ือด�าเนินการแลว้

	 	 •	การปฏิบติั	:	ระบุผูบ้ริหารหรือหน่วยงานในส�านกังานอธิการบดีท่ีมีภารกิจเก่ียวขอ้งกบัเอกสาร

 - ส่วนข้อมูลหนังสือ  ใหบ้นัทึกรายละเอียดขอ้มูลของเอกสารท่ีจะลงทะเบียนรับ	ดงัน้ี
	 	 •	ประเภทหนงัสือ	(ทัว่ไป	/	เวยีน)

	 	 •	ชั้นความเร็ว	(ปกติ	ด่วน	ด่วนมาก	ด่วนท่ีสุด)

	 	 •	ชั้นความลบั	(ปกติ	ลบั	ลบัมาก	ลบัท่ีสุด)

	 	 •	จาก*:	ระบุหน่วยงานเจา้ของเอกสาร

	 	 •	เร่ือง*	:	ระบุช่ือเร่ืองของเอกสาร

	 	 •	เรียน*	:	ระบุผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัท่ีเอกสารเรียนถึง

	 	 •	อา้งถึง	:	ระบุการอา้งถึงเลขท่ีหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้ง	(ถา้มี)

	 	 •	ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย	:	ระบุช่ือเอกสารแนบท่ีส่งมาดว้ย	(ถา้มี)

	 	 •	เน้ือหาสรุป	:	ระบุเน้ือหาส�าคญัโดยสรุปของเอกสาร	

	 	 •	แนบไฟลเ์อกสาร	:	(ใหด้�าเนินการหลงัจากไดรั้บเลขท่ีหนงัสือแลว้)

(หมายเหตุ	:	รายการท่ีมี	*	สีแดง	หมายถึง	ผูใ้ชร้ะบบตอ้งระบุขอ้มูล	มิเช่นนั้นระบบจะไม่สามารถด�าเนินการต่อไปได)้
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	 5.		ระบบจะแสดงหนา้	“หนงัสือออก	(รอด�าเนินการ)	ใหด้�าเนินการ	ดงัน้ี

	 	 5.1	น�าเลขท่ีหนงัสือ	และวนัท่ีท่ีไดจ้ากระบบ	MUSIS	เขียนลงในเอกสาร	

	 	 5.2	 แสกนเอกสารจากขอ้	 5.1	 พร้อมเอกสารแนบอ่ืน	 ๆ	 และแนบเอกสารท่ีแสกนทั้งหมด	 โดยคลิก	 Browse	

เลือกไฟลเ์อกสารแสกน	และคลิก	Add	เพื่อแนบไฟลเ์อกสาร

	 	 5.3	เลือกส่งออกหน่วยงานในมหาวทิยาลยั	เพื่อส่งเร่ืองไปยงักองเจา้ของเร่ือง

5.1

5.2

5.3
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	 	 5.4	 	 เลือกส่งออกหน่วยงานใน	 ม.มหิดล	 ระบบจะแสดง	 [ส่งออก]	 รายช่ือหน่วยงานใหเ้ลือก	 ใหด้�าเนินการ	

ดงัน้ี

	 	 	 5.4.1	เลือกหน่วยงานท่ีตอ้งการส่งหนงัสือ

	 	 	 5.4.2	คลิกปุ่ม		

	 	 	 5.4.3	ช่ือของหน่วยงานท่ีเลือกจะปรากฏ	ณ	ช่อง	ผูรั้บ	(To)

	 	 	 5.4.4	เลือกส่งตน้ฉบบั

	 	 	 5.4.5	เลือกประเภทของการด�าเนินการ

	 6.	คลิกปุ่ม	OK	เสร็จส้ินการออกเลขท่ีหนงัสือ	

5.4.1

5.4.2
5.4.3

5.4.5

5.4.4
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การออกเลขทีค่�าส่ัง ออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคบั

	 การออกเลขท่ีค�าสัง่	 ออกประกาศ	 ระเบียบ	 ขอ้บงัคบั	 คือ	 การออกเลขท่ีค�าสัง่	 ออกประกาศ	 ระเบียบ	 ขอ้บงัคบั	 ท่ีผู ้

บริหาร				ลงนามแลว้	

ขั้นตอนการออกเลขทีค่�าส่ัง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคบั

	 1.	 รับเอกสารท่ีผา่นการหกัเร่ืองแลว้และมีการสัง่การใหอ้อกเลขท่ีค�าสัง่	ประกาศ	ระเบียบ	ขอ้บงัคบั	โดยกองจะแนบ

เอกสารท่ีตอ้งการออกเลขท่ีมาพร้อมกบัตน้เร่ืองสัง่การดว้ย	

	 2.	เขา้ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	เลือกเมนู	“เอกสารออก	/	ค �าสัง่/ประกาศ...”

ออกเลขท่ีดว้ย																										

		ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

เอกสารออกเลขท่ี									

คืนกองผูส้ัง่การ

เอกสารผา่นการหกัเร่ืองแลว้และสัง่การ

ใหอ้อกเลขท่ีค�าสัง่	ออกประกาศ	ระเบียบ					

ขอ้บงัคบั

แผนภมิูท่ี	5	แสดง	Flow	chart	ออกเลขท่ีค�าสัง่	ออกประกาศ	ระเบียบ	ขอ้บงัคบั
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	 3.	ระบบจะแสดงหนา้	“ค�าสัง่/ประกาศ/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั”		ตามรายการท่ีเลือกมุมขวาบน

	 ขอ้มูล	ค�าสัง่/ประกาศ/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั	จะเปล่ียนไปตามท่ีเลือกในขอ้	3
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หนา้	“ค�าส่ัง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคบั” ประกอบดว้ย	3	ส่วน	คือ

 - ส่วนข้อมูลเจ้าหน้าที ่บันทกึค�าส่ัง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคบั
			 	 ระบบจะแสดงช่ือ-สกลุ	ต�าแหน่ง	สงักดั	หน่วยงาน	เบอร์โทรศพัท	์และ	e-mail	ของผูใ้ชร้ะบบอติัโนมติั

 - ส่วนหมวดเอกสาร
	 	 •	หมวดใหญ่	:	เลือกหมวดใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของเอกสาร

	 	 •	หมวดยอ่ย	:	เลือกหมวดยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของเอกสาร

	 	 •	ช่ือแฟ้มเอกสาร	:	เลือกประเภทของเอกสารท่ีจดัเกบ็เม่ือด�าเนินการแลว้

	 	 •	การปฏิบติั	:	ระบุผูบ้ริหารหรือหน่วยงานในส�านกังานอธิการบดีท่ีมีภารกิจเก่ียวขอ้งกบัเอกสาร

 - ส่วนข้อมูลค�าส่ัง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคบั  ใหบ้นัทึกรายละเอียดขอ้มูลของเอกสารท่ีจะลงทะเบียนรับ	ดงัน้ี
	 	 •	ลงวนัท่ี	*:	ระบุวนัท่ีผูบ้ริหารลงนามในค�าสัง่	/ประกาศ/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั

	 	 •	จาก*:	ระบุหน่วยงานเจา้ของเอกสาร

	 	 •	เร่ือง*	:	ระบุช่ือเร่ืองของเอกสาร

	 	 •	เรียน*	:	ระบุผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัท่ีเอกสารเรียนถึง

	 	 •	อา้งถึง	:	ระบุการอา้งถึงเลขท่ีหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้ง	(ถา้มี)

	 	 •	ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย	:	ระบุช่ือเอกสารแนบท่ีส่งมาดว้ย	(ถา้มี)

	 	 •	เน้ือหาสรุป	:	ระบุเน้ือหาส�าคญัโดยสรุปของเอกสาร	

	 	 •	แนบไฟลเ์อกสาร	:	(ใหด้�าเนินการหลงัจากไดรั้บเลขท่ีแลว้)

(หมายเหตุ	:	รายการท่ีมี	*	สีแดง	หมายถึง	ผูใ้ชร้ะบบตอ้งระบุขอ้มูล	มิเช่นนั้นระบบจะไม่สามารถด�าเนินการต่อไปได)้

	 4.	เม่ือท�าการกรอกรายละเอียดขอ้มูลเรียบร้อยแลว้	ใหค้ลิก	OK	เพื่อท�าการสร้างเลขท่ีค�าสัง่	ประกาศ	ระเบียบ	ขอ้บงัคบั	

ซ่ึงระบบจะท�าการก�าหนดเลขท่ีหนงัสือใหอ้ตัโนมติั
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	 5.		ระบบจะแสดงหนา้	“หนงัสือออก	(รอด�าเนินการ)	ใหด้�าเนินการ	ดงัน้ี

	 	 5.1	น�าเลขท่ีค�าสัง่	ประกาศ	ระเบียบ	ขอ้บงัคบั	ไดจ้ากระบบ	MUSIS	และวนัท่ี	เขียนลงในเอกสาร	

	 	 5.2	 แสกนเอกสารจากขอ้	 5.1	 พร้อมเอกสารแนบอ่ืน	 ๆ	 และแนบเอกสารท่ีแสกนทั้งหมด	 โดยคลิก	 Browse	

เลือกไฟลเ์อกสารแสกน	และคลิก	Add	เพื่อแนบไฟลเ์อกสาร

	 	 5.3	เลือกส่งออกหน่วยงานในมหาวทิยาลยั	เพื่อส่งเร่ืองไปยงักองเจา้ของเร่ือง

ค�าสัง่ทัว่ไป	(รอด�าเนินการ)

5.1

5.2

5.3
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	 	 5.4	 	 เลือกส่งออกหน่วยงานใน	 ม.มหิดล	 ระบบจะแสดง	 [ส่งออก]	 รายช่ือหน่วยงานใหเ้ลือก	 ใหด้�าเนินการ	

ดงัน้ี

	 	 	 5.4.1	เลือกหน่วยงานท่ีตอ้งการส่งหนงัสือ

	 	 	 5.4.2	คลิกปุ่ม		

	 	 	 5.4.3	ช่ือของหน่วยงานท่ีเลือกจะปรากฏ	ณ	ช่อง	ผูรั้บ	(To)

	 	 	 5.4.4	เลือกส่งตน้ฉบบั

	 	 	 5.4.5	เลือกประเภทของการด�าเนินการ

	 6.	คลิกปุ่ม	OK	เสร็จส้ินการออกเลขท่ีค�าสัง่	ประกาศ	ระเบียบ	ขอ้บงัคบั

5.4.1

5.4.2
5.4.3

5.4.5

5.4.4
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การเวยีนหนังสือ

	 การเวยีนหนงัสือ	 คือ	การส่งเอกสารในแต่ละเร่ืองไปยงัส่วนงานต่าง	ๆ	ภายในมหาวทิยาลยั	ตั้งแต่	 2	 ส่วนงานข้ึนไป	

ทั้งในรูปแบบไฟลเ์อกสารโดยส่งผา่นระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	 หรือส�าเนาเอกสาร	 (hard	 copy)	 โดยส่งทางเมล์

มหาวทิยาลยั	ซ่ึงสามารถแบ่งหนงัสือท่ีเวยีน	เป็น	3	ประเภท	ไดแ้ก่

	 	 -	หนงัสือท่ีผูบ้ริหารสัง่การใหเ้วยีน

	 	 -	หนงัสือออกเลขท่ีและสัง่การใหเ้วยีน

	 	 -	ค �าสัง่	ประกาศ	ระเบียบ	ขอ้บงัคบั

ขั้นตอนการเวยีนหนังสือ

	 1.	กรณีเป็นหนงัสือผูบ้ริหารสัง่การใหเ้วยีน

	 	 1.1	หนงัสือท่ีลงทะเบียนรับใหเ้ลือกเมนู	“เอกสารเขา้”	

	 	 1.2	หนงัสือออกเลขท่ี	และค�าสัง่	ประกาศ	ระเบียบ	ขอ้บงัคบั	เลือกเมนู	“เอกสารออก”

	 2.	เลือกสญัลกัษณ์	...	ดา้นขวาของหนา้จอ	ระบบจะแสดงแถบรับขอ้มูล	เพื่อคน้หาหนงัสือ

	 3.	ระบุเลขท่ีหนงัสือท่ีตอ้งการ	กด	Enter	ระบบจะแสดงรายการหนงัสือท่ีคน้หา

	 4.	เลือกสญัลกัษณ์											เพื่อด�าเนินการ	

เวยีนหนงัสือดว้ยระบบ														

สารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

ส่วนงานต่าง	ๆ	ตามสัง่การ

-	ผูบ้ริหารสัง่การใหเ้วยีนหนงัสือ

-หนงัสือออกเลขท่ี

-ค�าสัง่	ประกาศ	ระเบียบ	ขอ้บงัคบั

แผนภมิูท่ี	6	แสดง	Flow	chart	เวยีนหนงัสือ

1.2

1.1
 2

 3

4



67

	 5.	ระบบจะแสดงหนา้รายละเอียดของหนงัสือท่ีตอ้งการเวยีน

	 6.	ไปยงัหมวดเอกสาร:	การด�าเนินการคลิกเลือก	“ส่งออกหน่วยงานใน	ม.มหิดล”

	 7.	ระบบแสดงสถานะหนงัสือ	คลิกเลือก	“หนงัสือเวยีน”

 6

 7
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	 	 9.	คลิกปุ่ม	OK	เสร็จส้ินการเวยีนหนงัสือ	

	 หมายเหตุ	:	หนงัสือท่ีเลือก	ค�าสัง่	“หนงัสือเวยีน”	ระบบจดัน�าหนงัสือไปจดัเกบ็ไวท่ี้	เมนู	“หนงัสือเวยีน”

หากผูป้ฏิบติังานตอ้งการเรียกคน้หนงัสือฉบบัดงักล่าวใหไ้ปคน้หา	ณ	เมนู	“หนงัสือเวยีน”	

	 8.	ระบบแสดงหนา้จอ	“ส่งออก”

	 	 8.1	เลือกหน่วยงานท่ีตอ้งการส่งหนงัสือ

	 	 8.2	คลิกปุ่ม		

	 	 8.3	ช่ือของหน่วยงานท่ีเลือกจะปรากฏ	ณ	ช่อง	ผูรั้บ	(To)

	 	 8.4	เลือกประเภทของการด�าเนินการ

8.1

8.2 8.3

8.4
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การส่งเกบ็เอกสารทีด่�าเนินการแล้วเสร็จ

	 เม่ือเอกสารท่ีถกูสัง่การจากผูบ้ริหาร	 และสามารถด�าเนินการตามสัง่การแลว้เสร็จ	 จะมีการจดัเกบ็เอกสารดงักล่าว	

(อาจเป็นตน้ฉบบั	หรือส�าเนา	แลว้แต่การสัง่การ)	ไปยงัหน่วยจดัเกบ็และรักษาเอกสาร	กองบริหารงานทัว่ไป	เพื่อจดัเกบ็ไวเ้ป็น

เอกสารอา้งอิง	ในกรณีสืบคน้	หรือตอ้งการเอกสารท่ีด�าเนินการไปแลว้	โดยการจดัเกบ็นั้นจะแยกการจดัเกบ็ไวเ้ป็นหมวดตาม

บญัชีคุมเอกสาร	 ซ่ึงแบ่งออกเป็น	 15	 หมวดใหญ่	 (รายละเอียดของหมวดเอกสาร	 ดูในเร่ือง	 “การก�าหนดรหสั	 และวเิคราะห์

หมวดเอกสาร”)
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เทคนิคในการปฏิบัตงิาน

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์

 	การคน้หาหนงัสือ

 	การติดตามหนงัสือ

 	การยกเลิกหนงัสือ

 	การแนบไฟลเ์พิ่มเติม

 	การส่งหนงัสือไปยงังานภายในกอง	

															หรือหน่วยงานระดบัภาควชิาของส่วนงาน

 	กรณีหน่วยงานใหม่ขอเพิ่ม	site	ในระบบ

															สารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

 	การ	export	รายการหนงัสือไปยงั	

															Microsoft	Excel
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 การค้นหาหนังสือ

 ข้อสังเกต 1 : สืบค้นจากข้อมลูรายปี

	 	 เน่ืองจากระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์จะแยกเกบ็ขอ้มูลเป็นรายปี	 ดงันั้นการคน้หาเร่ืองท่ีตอ้งการนั้น	 ตอ้ง

ทราบวา่เร่ืองน้ีด�าเนินการอยูใ่นช่วงปีไหน

	 	 ตั้งแต่ปี	2556	เป็นตน้ไป	มีแฟ้มเกบ็ขอ้มูล	1	แฟ้ม	(ขอ้มูลตั้งแต่	1	มกราคม	–	31	ธนัวาคม	25..)

	 	 ปี	2555	มีแฟ้มเกบ็ขอ้มูล	4	แฟ้ม	(ขอ้มูลระหวา่ง	1	มกราคม	–	31	ธนัวาคม	2555)

	 	 	 -	แฟ้ม	“งานบริหารเอกสาร	(55-4)	ขอ้มูลระหวา่ง	1	พฤศจิกายน	–	31	ธนัวาคม	2555)

	 	 	 -	แฟ้ม	“งานบริหารเอกสาร	(55-3)	ขอ้มูลระหวา่ง	2	กรกฏาคม	–	31	ตุลาคม	2555)

	 	 	 -	แฟ้ม	“งานบริหารเอกสาร	(55-2)	ขอ้มูลระหวา่ง	1	เมษายน	–	1	กรกฏาคม	2555)

	 	 	 -	แฟ้ม	“งานบริหารเอกสาร	(55-1)	ขอ้มูลระหวา่ง	1	มกราคม	–	31	มีนาคม	2555)

	 	 ปี	2554	มีแฟ้มเกบ็ขอ้มูล	3	แฟ้ม	(ขอ้มูลระหวา่ง	1	มกราคม	–	31	ธนัวาคม	2554)

	 	 	 -	แฟ้ม	“งานบริหารเอกสาร	(54-3)	ขอ้มูลระหวา่ง	3	สิงหาคม	–	31	ธนัวาคม	2554)

	 	 	 -	แฟ้ม	“งานบริหารเอกสาร	(54-2)	ขอ้มูลระหวา่ง	16	มีนาคม	–	2	สิงหาคม	2554)

	 	 	 -	แฟ้ม	“งานบริหารเอกสาร	(54-1)	ขอ้มูลระหวา่ง	1	มกราคม	–	15	มีนาคม	2554)

 ข้อสังเกต 2 : สืบค้นจากประเภทเอกสาร

	 					การแบ่งประเภทเอกสาร	เพื่อการคน้หาท่ีรวดเร็วข้ึน	ใหส้งัเกต	ดงัน้ี

	 	 -	ประเภทเอกสารเขา้	หมายถึง

	 	 	 -	เอกสารจากหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยั

	 	 	 -	เอกสารจากส่วนงานภายในมหาวทิยาลยั	ท่ีไม่ใช่เอกสารออกเลขท่ีมหาวทิยาลยั

	 	 -	ประเภทเอกสารออก	หมายถึง

	 	 	 -	เอกสารออกเลขท่ีมหาวทิยาลยั	(ศธ	0517/	หรือ	ศธ	0517/ว)

	 	 	 -	ค �าสัง่	ประกาศ	ระเบียบ	ขอ้บงัคบั	มหาวทิยาลยั

-		เอกสารจากหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยั

-		เอกสารจากส่วนงานภายในมหาวทิยาลยั	ท่ีไม่ใช่เอกสารออกเลขท่ี	

-	เอกสารออกเลขท่ีมหาวทิยาลยั	(ศธ	0517/	หรือ	ศธ	0517/ว)

-	ค �าสัง่	ประกาศ	ระเบียบ	ขอ้บงัคบั	มหาวทิยาลยั
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	 	 1.	แฟ้มเกบ็ขอ้มูล	ปี	2557	(หนงัสือลงวนัท่ี	1	มกราคม	-31	ธนัวาคม	2557)

	 	 2.	แฟ้มเกบ็ขอ้มูล	ปี	2556	(หนงัสือลงวนัท่ี	1	มกราคม	-31	ธนัวาคม	2556)

	 	 3.	แฟ้มเกบ็ขอ้มูล	ปี	2555	(หนงัสือลงวนัท่ี	1	มกราคม	–	31	ธนัวาคม	2555)

	 	 	 -	แฟ้ม	“งานบริหารเอกสาร	(55-4)	ขอ้มูลระหวา่ง	1	พฤศจิกายน	–	31	ธนัวาคม	2555)

	 	 	 -	แฟ้ม	“งานบริหารเอกสาร	(55-3)	ขอ้มูลระหวา่ง	2	กรกฏาคม	–	31	ตุลาคม	2555)

	 	 	 -	แฟ้ม	“งานบริหารเอกสาร	(55-2)	ขอ้มูลระหวา่ง	1	เมษายน	–	1	กรกฏาคม	2555)

	 	 	 -	แฟ้ม	“งานบริหารเอกสาร	(55-1)	ขอ้มูลระหวา่ง	1	มกราคม	–	31	มีนาคม	2555)

	 	 4.	แฟ้มเกบ็ขอ้มูล	ปี	2554	(หนงัสือลงวนัท่ี	1	มกราคม	–	31	ธนัวาคม	2554)

	 	 	 -	แฟ้ม	“งานบริหารเอกสาร	(54-3)	ขอ้มูลระหวา่ง	3	สิงหาคม	–	31	ธนัวาคม	2554)

	 	 	 -	แฟ้ม	“งานบริหารเอกสาร	(54-2)	ขอ้มูลระหวา่ง	16	มีนาคม	–	2	สิงหาคม	2554)

	 	 	 -	แฟ้ม	“งานบริหารเอกสาร	(54-1)	ขอ้มูลระหวา่ง	1	มกราคม	–	15	มีนาคม	2554)

1 2 3 4
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 ข้อสังเกต 3 : สืบค้นจากเลขท่ีหนังสือ วนัท่ี หรือค�าส�าคัญ

	 	 เม่ือตอ้งการคน้หาใหเ้ลือกเมนู	“เอกสารเขา้”	หรือ	“เอกสารออก”	และเลือกสญัลกัษณ์	(...)	ดา้นขวา	ระบบจะ

แสดงแถบช่องวา่งใหใ้ส่ค�าคน้หา	โดยสามารถคน้หาไดจ้าก

	 	 	 -	เลขท่ีลงรับ			 หมายถึง	เลขท่ีลงทะเบียนรับเอกสารของมหาวทิยาลยั

	 	 	 -	วนัท่ีลงรับ				 หมายถึง	วนัท่ีลงทะเบียนรับเอกสารของมหาวทิยาลยั

	 	 	 -	เลขท่ีหนงัสือ	 หมายถึง	เลขท่ีของหนงัสือ

	 	 	 -	ลงวนัท่ี	 หมายถึง	วนัท่ีของหนงัสือ

	 	 	 -	เร่ือง	 	 หมายถึง	เร่ืองของหนงัสือ

	 	 	 -	จาก	 	 หมายถึง	หน่วยงาน/ส่วนงานเจา้ของหนงัสือ	เป็นตน้	

	 	 โดยสามารถใชค้น้หาอยา่งใดอยา่งหน่ึง	หรือใชค้น้หาร่วมกนัได	้และควรใชค้ �าคน้ส�าคญั	(key	word)	โดยไม่

จ�าเป็นตอ้งใส่ขอ้มูลทั้งหมด	แต่ใหใ้ชเ้คร่ืองหมายดอกจนั	(*)	น�าหนา้ค�าคน้ส�าคญั	เพื่อง่ายต่อการคน้หาเร่ืองท่ีตอ้งการ	และควร

ระวงัเร่ืองการเวน้วรรคดว้ย	เช่น

	 	 	 	 เร่ืองท่ีตอ้งการคน้	 	 	 	 ใชค้ �าคน้

	 	 	 	 -	ศธ	0517.01/1234	 	 	 	 *1234

	 	 	 	 -	ศธ	0521/ว	56	 	 	 	 	 *ว	56	(ระวงัเร่ืองการเวน้วรรค)

	 	 	 	 -	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 	 *ศิริราช

	 	 หลงัจากระบุค�าคน้ในช่องคน้หาแลว้	ใหก้ด	Enter	ระบบจะแสดงรายการหนงัสือท่ีตอ้งการ

	 	 การคน้หาดว้ยวนัท่ี	ใหเ้ลือกสญัลกัษณ์									เพื่อแสดงวนัท่ีใหเ้ลือก	หรือตอ้งการคน้หาหนงัสือตามช่วงเวลา	

สามารถระบุช่วงวนัท่ีตอ้งการได	้เช่น	ในช่องวนัท่ีลงรับตอ้งการหาหนงัสือท่ีลงรับระหวา่งวนัท่ี	21	มกราคม	–	18	กมุภาพนัธ์	

2556	ใหร้ะบุ	21/1/2556-18/2/2556	แลว้กด	Enter	
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การตดิตามหนังสือ

 ข้อสังเกต 

	 	 เอกสารท่ีผา่นการลงทะเบียนรับ	 การออกเลขท่ีหนงัสือ	 ค�าสัง่	 ประกาศ	 ระเบียบ	ขอ้บงัคบั	 และไดท้�าการส่ง

เอกสารดงักล่าว	ไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งผา่นระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์แลว้	จะปรากฏปุ่ม	“แสดงรายละเอียดส่งออก”	

ข้ึน

	 	 หากส่วนงานตอ้งการทราบวา่สถานะเอกสารเร่ืองนั้น	 ๆ	 วา่อยูร่ะหวา่งการด�าเนินการในขั้นตอนใด	 สามารถ

ด�าเนินการ	ดงัน้ี

	 	 จากเทคนิคการปฏิบัติงานข้อ 1: การค้นหาเอกสาร	 เม่ือคน้หาเอกสารท่ีตอ้งการแลว้	 และเปิดดูรายละเอียด

ของเอกสารเร่ืองนั้น	จะเห็นปุ่ม	“แสดงรายละเอียดส่งออก”	ใหค้ลิกปุ่มดงักล่าว	
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	 ระบบจะแสดงหนา้รายละเอียดการส่งหนงัสือ	ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดของเลขท่ีลงรับ	ผูส่้ง	หน่วยงานท่ีส่ง	วนัท่ี-เวลา

ส่ง	ผูรั้บ	หน่วยงานท่ีรับ	วนัท่ี-เวลา	ท่ีเปิดอ่าน	ประเภทการส่ง	และรายละเอียดของหนงัสือ

ความหมายของหนา้แสดงรายการส่งหนงัสือ	คือ

	 	 -	รายการท่ี	1	หมายถึง	 คุณ	Boonyanuch	Playlek	 	วทิยาลยัราชสุดา	ไดส่้งหนงัสือเลขท่ี	ศธ	0517.16/00716	

มายงัมหาวทิยาลยัในวนัท่ี	10	มิถุนายน	2556	เวลา	9.34	น.	ส่งถึง	งานบริหารเอกสาร	ส�านกังานอธิการบดี	และถกูเปิดอ่านโดย

คุณรจนา	คงสุข	ในวนัท่ี	11	มิถุนายน	2556	เวลา	10.59	น.

	 	 -	 รายการท่ี	 2	หมายถึง	 เม่ือคุณรจนาเปิดอ่านแลว้	 ด�าเนินการลงทะเบียนรับหนงัสือของมหาวทิยาลยั	 ไดเ้ลข

ทะเบียนรับ	 คือ	OP2556/10964	 และส่งใหคุ้ณสุรินทร์ทิพย	์หนูรี	 กองคลงั	 ในวนัท่ี	 11	 มิถุนายน	 2556	 เวลา	 11.01	น.	 เป็นผู ้

ด �าเนินการต่อไป	ซ่ึงไดเ้ปิดอ่านในวนัท่ี	11	มิถุนายน	2556	เวลา	13.35	น.

	 	 -	รายการท่ี	3	หมายถึง	เม่ือคุณสุรินทร์ทิพย	์ไดเ้ปิดอ่านแลว้	ด�าเนินการลงทะเบียนรับหนงัสือของกองคลงั	ได้

เลขท่ีทะเบียนรับ	คือ	OPFA2556/08527	และส่งใหง้านบญัชี	กองคลงั	ด�าเนินการต่อไป	ในวนัท่ี	11	มิถุนายน	2556	เวลา	13.37	

น.	ซ่ึงงานบญัชี	กองคลงั	ยงัไม่ไดเ้ปิดอ่าน

	 ดงันั้น	จากสถานะของหนงัสือเร่ืองน้ี	ส่วนงานสามารถติดตามการด�าเนินการของหนงัสือไดท่ี้กองคลงั
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การยกเลกิหนังสือ

	 ในกรณีท่ีตอ้งการยกเลิกหนงัสือท่ีด�าเนินการลงทะเบียนรับ	ออกเลขท่ีหนงัสือ	ค�าสัง่	ประกาศ	ระเบียบ	ขอ้บงัคบั	และ

ไดด้�าเนินการส่งไปยงัส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้	ใหด้�าเนินการดงัน้ี	

	 	 1.	เลือกหนงัสือท่ีตอ้งการยกเลิก

	 	 2.	 ไปยงัส่วนการด�าเนินการ	 เลือก	 ยกเลิก	 ระบบจะแสดงกล่องขอ้ความใหบ้นัทึก	 เหตุผลการยกเลิกหนงัสือ

เร่ืองน้ี	และระบุวนัท่ีในการด�าเนินการยกเลิก	กด	OK

 3.	 ส่วนงานท่ีไดรั้บหนงัสือฉบบัน้ี	 เม่ือเปิดหนงัสือฉบบัน้ีท่ีไดรั้บจากมหาวทิยาลยัจะปรากฏขอ้ความ	 “ยกเลิกวนัท่ี	

..........”	ซ่ึงหมายถึงหนงัสือฉบบัน้ีมหาวทิยาลยัขอแจง้ยกเลิก	ส่วนงานไม่ตอ้งด�าเนินการใด	ๆ	กบัหนงัสือเลขท่ีน้ี
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การแนบไฟล์เพิม่เตมิ

	 ในกรณีท่ีตอ้งการแนบไฟลเ์พิ่มเติม	หรือลืมแนบไฟล	์แต่ไดส่้งหนงัสือไปยงัส่วนงานแลว้	ใหด้�าเนินการดงัน้ี

	 	 1.	เลือกหนงัสือท่ีตอ้งการแนบไฟลเ์พิ่มเติมข้ึนมา

	 	 2.	ไปยงัส่วนการด�าเนินการ	เลือก	ส่งออกหน่วยงานใน	ม.มหิดล

3.	เลือกหน่วยงานท่ีตอ้งการส่งหนงัสือ

4.	แนบไฟลเ์อกสารเพิ่มเติม	คลิก	Browse..	เลือกไฟลท่ี์ตอ้งการแนบเพิ่มเติม	คลิก	Add	และคลิก	OK
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	 5.	เม่ือดูท่ีแสดงรายการส่งออก	ไฟลท่ี์แนบเพิ่มเติมจะปรากฏในส่วนของรายละเอียด

ไฟลท่ี์แนบเพิ่มเติม
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การส่งหนังสือไปยงังานภายในกอง หรือหน่วยงานระดบัภาควชิาของส่วนงาน

	 ในการส่งหนงัสือผา่นระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์นั้น	 ในส่วนของการส่งออก	 ระบบจะแสดงรายช่ือระดบัส่วน

งานเท่านั้น	แต่ถา้ตอ้งการส่งหนงัสือไปยงัหน่วยงานยอ่ยภายในส่วนงาน	ใหด้�าเนินการดงัตวัอยา่ง

	 ตวัอยา่ง	:	การส่งหนังสือไปยงังานประชาสัมพันธ์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายในกองบริหารงานท่ัวไป

	 	 1.	แถบขอ้มูลส่วนงาน	1	เลือกรายช่ือส�านกังานอธิการบดี

	 	 2.	แถบขอ้มูล	2	จะแสดงรายช่ือกอง/หน่วยงานในสงักดัอธิการบดี	เลือกรายช่ือกองบริหารงานทัว่ไป

	 	 3.	แถบขอ้มูล	3	จะแสดงรายช่ืองานในภายกองบริหารงานทัว่ไป	เลือกงานประชาสมัพนัธ์	

 3

 2

 1
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กรณหีน่วยงานใหม่ขอเพิม่ site ในระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์

	 ในกรณีเป็นหน่วยงานท่ีเกิดข้ึนใหม่	เช่น	เป็นหน่วยงานใหม่ระดบัส่วนงาน	หรือเป็นหน่วยงานใหม่ระดบัภาควชิาจาก

การปรับโครงสร้างการบริหาร	 ซ่ึงไดรั้บการก�าหนดรหสัหน่วยงานจากมหาวทิยาลยัแลว้	 และตอ้งการเพิ่ม	 site	 หน่วยงาน

เขา้ไปในระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	 เพื่อใหส้ามารถด�าเนินการรับ-ส่งหนงัสือผา่นระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ได	้ ให้

ด�าเนินการ	ดงัน้ี

	 	 1.	พิมพ	์URL	:	http://iservice.mahidol		เพื่อเขา้สู่หนา้	IService	Site

	 	 2.	เลือกเมนูดา้นซา้ย	Document/Dowload	แบบฟอร์มต่าง	ๆ

	 	 3.	เลือก	“แบบฟอร์มขอเพิ่มไซตง์านระบบสารบรรณฯ

 3

 2

 1
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	 	 4.	คลิก	OK	เพ่ือยนืยนัการเปิดไฟล์

	 	 5.	คลิก	Cancel
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	 	 6.	โปรแกรม	MS	Excel	เปิดไฟลแ์บบฟอร์ม

	 	 รายละเอียดแบบฟอร์มประกอบดว้ย	(ดูรายละเอียดการกรอกแบบฟอร์มไดจ้ากตวัอยา่ง)

	 	 	 -	ช่ือหน่วยงาน	

	 	 	 -	ช่ือยอ่หน่วยงาน

	 	 	 -	เลขท่ีหนงัสือออก

	 	 	 -	ช่ือ-นามสกลุ

	 	 	 -	อีเมล์

	 	 7.	 หน่วยงานท�าหนงัสือแจง้ไปยงักองเทคโนโลยสีารสนเทศ	 เพื่อขอท�าการเพิ่มไซตง์านระบบสารบรรณ

อิเลก็ทรอนิกส์
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การ Export รายการหนังสือไปยงั Microsoft Excel

	 หากผูใ้ชร้ะบบตอ้งการ	Export	รายการหนงัสือไปแสดงในรูปแบบของ	Excel	ใหด้�าเนินการ	ดงัน้ี

	 	 1.	เลือกเมนู	“เอกสารเขา้”	หรือ	“เอกสารออก”	ระบบจะแสดงรายการหนงัสือเขา้หรือหนงัสือออกทั้งหมด

	 	 2.	คลิกปุ่ม	Actions	ดงัรูป	ระบบจะแสดงเมนูยอ่ย	เลือก	“Export	to	Spreadsheet”

	 	 3.	ระบบจะแสดงแถบใหเ้ปิดไฟล	์หรือบนัทึกลงในคอมพิวเตอร์



85

	 	 4.	 เม่ือเปิดไฟล	์ จากโปรแกรม	 Microsoft	 Excel	 จะไดร้ายการหนงัสือ	 ซ่ึงมีรายละเอียดเหมือนท่ีแสดงใน

ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์
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ปัญหา และแนวทางการแก้ไข
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	 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการปฏิบติังานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผ่านมา	 ผูจ้ดัท�าไดร้วบรวมจาก

ประสบการณ์ท่ีพบขณะปฏิบติังานและจากการสอบถามผูป้ฏิบติังานในงานบริหารเอกสาร	 กองบริหารงานทัว่ไป	 พร้อมทั้ง

แนวทางการแกไ้ขปัญหาและการเสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชนก์บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดศึ้กษาได	้ โดยแยกออกตามขั้นตอนหลกัใน

การปฏิบติังาน	ดงัน้ี	

 การก�าหนดรหัส และวเิคราะห์หมวดเอกสาร

  1. ประเดน็ปัญหา : หนังสือทีล่งทะเบียนรับแล้ว และส่งต่อไปยงักองทีม่ภีารกจิทีเ่กีย่วข้อง ต่อมากองดงักล่าว

ส่งหนังสือกลบัคนื และแจ้งว่าไม่ได้เป็นผู้รับผดิชอบในการด�าเนินการหนังสือฉบับนี ้จะด�าเนินการอย่างไร

  การแก้ปัญหาและการเสนอแนะ :	 การวเิคราะห์หนงัสือแลว้ส่งไปผดิกองนั้น	 อาจเกิดบางเร่ืองจะมีความ

เก่ียวขอ้งกบัภารกิจ	ความรับผดิชอบของกองมากกวา่	1	กอง	อาทิเช่น	เร่ืองงบประมาณเก่ียวขอ้งกบักองแผนงาน	หรือกองคลงั	

เร่ืองของนกัศึกษา/ทุนการศึกษา	เก่ียวขอ้งกบักองกิจการนกัศึกษา	กองบริหารการศึกษา	หรือกองวเิทศสมัพนัธ์	เร่ืองอตัราก�าลงั	

เก่ียวขอ้งกบักองทรัพยากรบุคคล	หรือกองแผนงาน	เป็นตน้	หรือบางคร้ังอาจจะมีการเปล่ียนแปลงมอบหมายภาระงานระหวา่ง

กองใหม่	และไม่ไดแ้จง้มายงังานบริหารเอกสาร	ท�าใหย้งัมีการวเิคราะห์และส่งหนงัสือไปกองเดิม	ดงันั้นหากไดรั้บหนงัสือส่ง

กลบัคืนมาใหด้�าเนินการ	ดงัน้ี

	 	 	 -	กรณีในเนือ้หามีการอ้างถึงหนังสือฉบับอ่ืน

	 	 	 	 1.	ในระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	เลือกเมนู	“หนงัสือเขา้”

	 	 	 	 2.	เลือกสญัลกัษณ์	...	เพื่อแสดงช่องแถบรับขอ้มูล	

	 	 	 	 3.	ระบุเลขท่ีหนงัสือท่ีอา้งถึงในช่องแถบรับขอ้มูล	“เลขท่ีหนงัสือ”

	 	 	 	 4.	 ดูในส่วนการปฏิบติัวา่ไดร้ะบุมอบหมายใหก้องไหนเป็นผูรั้บผดิชอบ	 ติดต่อไปยงักอง			

ดงักล่าว	เพื่อยนืยนัวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเร่ืองท่ีไดรั้บคืน

	 	 	 	 5.	ในเอกสาร	(กระดาษ)	ใหร้ะบุ	(1)	กองท่ีส่งหนงัสือคืน	และระบุ	(2)	กองใหม่ท่ีรับผดิชอบ

ด�าเนินการต่อไป	จากขอ้	4	ในบรรทดัต่อมา

	 	 	 	 6.	 ในระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	 ไปยงัเมนู	 “ติดตามการด�าเนินการ”	 ในแถบรับขอ้มูล	

“เลขท่ีหนงัสือ”	ระบุเลขท่ีหนงัสือท่ีไดรั้บคืนมา

	 	 	 	 7.	ในส่วนการปฏิบติั	กรอก	(1)	กองท่ีส่งคืนหนงัสือ	และกรอก	(2)	กองท่ีรับผดิชอบด�าเนิน

การต่อไป	จากขอ้	4

	 	 	 	 8.	แสกนหนงัสือน�าส่ง	แนบไฟลเ์พิ่มเติม

	 	 	 	 9.	ส่งเร่ืองไปยงั	(2)	กองใหม่ท่ีเป็นผูด้ �าเนินการต่อไป

   - กรณีไม่มีการอ้างถึงหนังสือฉบับอ่ืน

	 	 	 	 1.	ในระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	เลือกเมนู	“หนงัสือเขา้”

	 	 	 	 2.	เลือกสญัลกัษณ์	...	เพื่อแสดงช่องแถบรับขอ้มูล	

	 	 	 	 3.	ระบุค�าส�าคญั	หรือ	ช่ือเร่ือง	ในแถบขอ้มูล	“เร่ือง”

	 	 	 	 4.	พิจารณาดูรายการท่ีแสดงข้ึนมาวา่มีเร่ืองใดท่ีมีช่ือเร่ืองเหมือนหรือคลา้ยคลึงกบัเร่ืองท่ีได้

รับคืน

	 	 	 	 5.	เปิดเร่ืองท่ีมีช่ือเร่ืองเหมือนหรือคลา้ยคลึง	และดูไฟลเ์อกสารท่ีแนบเพื่อพิจารณาเน้ือหา

	 	 	 	 6.	ดูในส่วนการปฏิบติัวา่ไดร้ะบุมอบหมายใหก้องไหนเป็นผูรั้บผดิชอบ	ติดต่อไปยงักองดงั

กล่าว	เพื่อยนืยนัวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเร่ืองท่ีไดรั้บคืน

	 	 	 	 7.	ในเอกสาร	(กระดาษ)	ใหร้ะบุ	(1)	กองท่ีส่งหนงัสือคืน	และระบุ	(2)	กองใหม่ท่ีรับผดิชอบ
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ด�าเนินการต่อไป	จากขอ้	4	ในบรรทดัต่อมา

	 	 	 	 	 	 8.	 ในระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	 ไปยงัเมนู	 “ติดตามการด�าเนินการ”	

ในแถบรับขอ้มูล	“เลขท่ีหนงัสือ”	ระบุเลขท่ีหนงัสือท่ีไดรั้บคืนมา

	 	 	 	 	 	 9.	ในส่วนการปฏิบติั	กรอก	(1)	กองท่ีส่งคืนหนงัสือ	และกรอก	(2)	กองท่ี

รับผดิชอบด�าเนินการต่อไป	จากขอ้	4

	 	 	 	 	 	 10.	แสกนหนงัสือน�าส่ง	แนบไฟลเ์พิ่มเติม

	 	 	 	 	 	 11.	ส่งเร่ืองไปยงั	(2)	กองใหม่ท่ีเป็นผูด้ �าเนินการต่อไป

	 	 	 (ในกรณีท่ีเม่ือปฏิบติัตามขา้งตน้แลว้	 และไดรั้บการปฏิเสธจากกองต่าง	 ๆ	 วา่ไม่ไดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบ	

หรือไม่สามารถหาไดว้า่หนงัสือฉบบัท่ีไดรั้บคืนอยูใ่นความรับผดิชอบของกองไหน	 ใหเ้สนอหวัหนา้งานบริหารเอกสาร	 เพื่อ

น�าเสนอผูบ้ริหาร	เพื่อพิจารณาสัง่การต่อไป)
 

  ตวัอย่าง :	งานบริหารเอกสารไดรั้บหนงัสือจากกรมควบคุมโรค	เลขท่ี	สธ	0402/1954	เร่ือง	การปฏิบติัราชการ

ชดใชทุ้นของนางสาว......	 นกัเรียนทุกรัฐบาล	 ซ่ึงงานบริหารเอกสารไดว้เิคราะห์และส่งไปยงักองบริหารการศึกษาเพื่อด�าเนิน

การต่อไป	แต่ต่อมากองบริหารการศึกษาส่งเร่ืองคืน	พร้อมแจง้วา่ไม่ไดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบด�าเนินการในเร่ืองน้ี	ดงันั้นงานบริหาร

เอกสารจึงไดด้�าเนินการ	ดงัน้ี

	 	 	 เม่ือพิจารณารายละเอียดของหนงัสือ	พบวา่	 มีการอา้งถึงหนงัสือฉบบัอ่ืน	 งานบริหารเอกสารด�าเนิน

การคน้หาเร่ืองจากระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ตามเลขท่ีหนงัสือท่ีอา้งถึง	 เม่ือตรวจสอบพบวา่	 เป็นเร่ืองท่ีมอบหมายให้

กองทรัพยากรบุคคลเป็นผูด้ �าเนินการ	 จึงไดติ้ดต่อไปยงักองทรัพยากรบุคคล	 พร้อมแจง้ถึงรายละเอียดของหนงัสือท่ีไดรั้บคืน

จากกองบริหารการศึกษาวา่เป็นของกองทรัพยากรบุคคลด�าเนินการหรือไม่	 ซ่ึงไดรั้บแจง้วา่ใช่	ในเอกสาร	(กระดาษ)	ระบุ	(1)	

กองบริหารการศึกษา	และ	(2)	กองทรัพยากรบุคคล	ส�าหรับในระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	เปิดเลขท่ีหนงัสือท่ีไดรั้บคืน	ใน

ส่วนการปฏิบติั	ระบุ	(1)	กองบริหารการศึกษา	และ	(2)	กองทรัพยากรบุคคล	จากนั้นสแกนแนบไฟลเ์พิ่มเติม	และส่งต่อไปยงั

กองทรัพยากรบุคคลเพื่อด�าเนินการต่อไป

 หมายเหต ุ :	 ผูจ้ดัท�าไดร้วบรวมเร่ืองท่ีมกัเกิดความสบัสนในการวเิคราะห์เอกสาร	โดยจ�าแนกตามหมวดเอกสาร	 ซ่ึงมี

รายละเอียดตามตาราง	ดงัน้ี

หมวดใหญ่ หมวดย่อย เร่ือง หน่วยงานผู้รับผดิชอบ

1.	การเงิน															

งบประมาณ

1.1	เงินช่วยเหลือและ

เงินอุดหนุน

เบิกเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล		 กองทรัพยากรบุคคล

ขออนุมติัส่วนเกินวงเงินค่ารักษาพยาบาล

พนกังานมหาวทิยาลยั

กองทรัพยากรบุคคล

ขอรับเงินสงเคราะห์	กรณีพนกังานถึงแก่กรรม กองทรัพยากรบุคคล

ขออนุมติัเบิกเงินชดเชย	กรณีครบสญัญาจา้ง/

เกษียณอาย/ุเปล่ียนประเภทการจา้ง

กองทรัพยากรบุคคล

ทายาทขอรับเงินตามสิทธิ กองคลงั

1.2	บ�าเหน็จ	บ�านาญ บ�าเหน็จบ�านาญ	กรณีเปล่ียนสถานภาพ/เกษียณ

อาย/ุถึงแก่ความตาย	(อายไุม่เกิน	65	ปี)

กองทรัพยากรบุคคล

การสัง่จ่ายบ�าเหน็จด�ารงชีพ	กบข. กองทรัพยากรบุคคล

การขอรับบ�าเหน็จตกทอด กองทรัพยากรบุคคล

บ�าเหน็จบ�านาญ	บุคลากรอายเุกิน	65	ปี กองคลงั
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การงดเบิกเบ้ียหวดับ�านาญ กองคลงั

บ�าเหน็จลกูจา้งชาวต่างประเทศ กองคลงั

เบิกเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผูรั้บเบ้ียหวดั

บ�านาญ

กองคลงั

การโอนเงินคืนตามแบบขอเงินคืนจาก	กบข กองคลงั

ตรวจสอบขอ้มูลและเงินน�าส่งเกิน กองคลงั

1.3	เงินค่าตอบแทน เงินค่าตอบแทนอาจารย/์ผูช่้วยสอน กองบริหารการศึกษา

เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการกลัน่กรอง

หลกัสูตร

กองบริหารการศึกษา

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา	แพทย	์พยาบาล กองกิจการนกัศึกษา

เงินบ�ารุงหอพกั กองคลงั

เงินค่าตอบแทนเงินทุนวจิยั	NIH กองคลงั

1.6	เงินรายได้ การโอนเงินรายได้ กองคลงั

การโอนเงิน/เปล่ียนแปลงงบประมาณจากเงิน

รายได้

กองแผนงาน

1.7	การเงินทัว่ไป ชดใชทุ้นกรณีภาระผกูพนัการเป็นนกัศึกษา

หลกัสูตรผูช่้วยพยาบาล/ผูช่้วยทนัตแพทย์

กองกฏหมาย

ชดใชทุ้นกรณีภาระผกูพนัการเป็นนกัศึกษา

หลกัสูตรแพทยศาสตร์/ทนัตแพทยศาสตร์/

เภสชัศาสตร์/พยาบาลศาสตร์

กองบริหารการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(จากบณัฑิตวทิยาลยั) กองคลงั

5.	บุคลากร 5.5	บรรจุ	แต่งตั้ง แต่งตั้งอาจารยพ์ิเศษ กองบริหารการศึกษา

ผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นการเรียนการสอน กองบริหารการศึกษา

ประธานกรรมการ/ผูท้รงคุณวฒิุสอบ

วทิยานิพนธ์

กองบริหารการศึกษา

แต่งตั้งอาจารยอ์าคนัตุกะ กองทรัพยากรบุคคล

ขออนุมติัอตัราก�าลงั กองแผนงาน

5.3	การลา	ตาย	เกษียณ ลาพกัผอ่น	ลาคลอด	ลาป่วย	ลากิจ กองทรัพยากรบุคคล

รายงานการขาดงาน กองกฏหมาย

5.8	สวสัดิการและการ

ต่ออายุ

การขอวซ่ีาใหบุ้คลากรชาวต่างประเทศ กองทรัพยากรบุคคล

(*	กรณีการขอวซ่ีาใหน้กัศึกษาชาวต่างประเทศ	

ดู	หมวด	12)
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8.	ฝึกอบรม	ทุน	

บรรยาย	และดูงาน

8.3	ฝึกอบรม	ดูงานใน

ต่างประเทศ	ทุนรัฐบาล

ต่าง	ๆ

ทุน	ก.พ./กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองวเิทศสมัพนัธ์

ทุนศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก	(Mahidol-				

Liverpool	Stang	Mongkolsuk/Mahidol-					

Liverpool	Chamlong	Harinasuta)

กองวเิทศสมัพนัธ์

ทุนวจิยั/โครงการวจิยั/วทิยานิพนธ์ของ

นกัศึกษา

กองบริหารงานวจิยั

ทุนพฒันาก�าลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์ กองบริหารงานวจิยั

ทุนเครือข่ายเชิงกลยทุธ์	(สกอ.) กองบริหารงานวจิยั

ทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพฒันาอาจารย์

สาขาขาดแคลน

กองแผนงาน

ทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการผลิตและพฒันา

อาจารย/์	วทิยาเขตสารสนเทศ

กองแผนงาน

ทุนรัฐบาล	(สกอ.)	เพ่ือศึกษาวชิาในต่าง

ประเทศ

กองแผนงาน

ทุนเรียนดีดา้นวทิยาศาสตร์ กองกิจการนกัศึกษา

ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ กองทรัพยากรบุคคล

ทุนมหาวทิยาลยัมหิดล กองทรัพยากรบุคคล

โครงการแพทยห์น่ึงอ�าเภอหน่ึงทุน	(ODOD) กองบริหารการศึกษา

12.	นกัศึกษา ไปศึกษาดูงาน	(ส่วนหน่ึงของกิจกรรม) กองกิจการนกัศึกษา

ไปศึกษาดูงาน	(ส่วนหน่ึงของการเรียนการ

สอน)

กองบริหารการศึกษา

การขอวซ่ีาใหน้กัศึกษาชาวต่างประเทศ กองวเิทศสมัพนัธ์
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 การลงทะเบียนรับ

  2. ประเดน็ปัญหา : หนังสือภายในทีไ่ม่สามารถอ่านเลขทีห่นังสือได้ชัดเจน เน่ืองจากการเขยีนเลขไทยด้วย

ลายมอื อาจจะมคีวามคล้ายคลงึกนัระหว่างเลข ๔ กบัเลข ๘ หรือเลข ๗ กบัเลข ๙ จะด�าเนินการลงทะเบียนรับอย่างไร

  การแก้ปัญหาและการเสนอแนะ :	 การเขียนเลขท่ีหนงัสือดว้ยตวัเลขไทย	 ซ่ึงบางคร้ังผูเ้ขียนอาจเขียนดว้ย

ลายมือหวดัท�าใหบ้างคร้ังเกิดความไม่ชดัเจนการอ่านเลขท่ีหนงัสือ	โดยเฉพาะเลข	๔	กบัเลข	๘	และเลข	๗	กบัเลข	๙	ดงันั้นการ

ลงทะเบียนรับดว้ยเลขท่ีหนงัสือ	อาจตอ้งพิจารณาขอ้มูลอ่ืน	ๆ	ประกอบดว้ย	เช่น	วนัท่ีของหนงัสือ	ช่ือเร่ืองของหนงัสือ	เป็นตน้	

ในการด�าเนินการลงทะเบียนรับมีแนวทางการด�าเนินการ	ดงัน้ี

    แนวทางท่ี 1 

	 	 	 	 1.	เลือกเมนู	“รอลงทะเบียนรับหนงัสือ”	

	 	 	 	 2.	เลือกสญัลกัษณ์	...	เพื่อแสดงช่องแถบรับขอ้มูล	

	 	 	 	 3.	 ระบุช่ือส่วนงานในช่องแถบรับขอ้มูล	 “หน่วยงานท่ีส่ง”	 หรือเลขท่ีหนงัสือส่วนงานใน

ช่องแถบเลขท่ีหนงัสือ

	 	 	 	 4.	ระบบจะแสดงรายการหนงัสือทั้งหมดของส่วนงานนั้น

	 	 	 	 5.	เปรียบเทียบวนัท่ีของหนงัสือและช่ือเร่ืองหนงัสือของเอกสาร	(กระดาษ)	กบัรายการในระบบ

	 	 	 	 6.	ด�าเนินการลงทะเบียนรับ

	 	 	 	 7.	ในเอกสาร	(กระดาษ)	เขียนเลขใหช้ดัเจนก�ากบัไวบ้นเลขท่ีหนงัสือ

   แนวทางท่ี 2 

	 	 	 	 1.	เลือกเมนู	“รอลงทะเบียนรับหนงัสือ”	

	 	 	 	 2.	เลือกสญัลกัษณ์	...	เพื่อแสดงช่องแถบรับขอ้มูล	

	 	 	 	 3.	ระบุเลขท่ีหนงัสือในช่องแถบรับขอ้มูล	“เลขท่ีหนงัสือ”

	 	 	 	 4.	ระบบจะแสดงรายการหนงัสือตามเลขท่ีหนงัสือนั้น

	 	 	 	 5.	สงัเกตุ	ช่ือเร่ืองหนงัสือ	และวนัท่ีหนงัสือตรงกบัเอกสารหรือไม่

	 	 	 	 	 5.1	ถา้ตรง	ด�าเนินการลงทะเบียนรับ

	 	 	 	 	 5.2	ไม่ตรง	ใหร้ะบุเลขท่ีหนงัสืออีกเลขหน่ึง	ตามขั้นตอนท่ี	3

	 	 	 	 6.	ในเอกสาร	(กระดาษ)	เขียนเลขใหช้ดัเจนก�ากบัไวบ้นเลขท่ีหนงัสือ

  ตวัอย่าง :	 งานบริหารเอกสารไดรั้บหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั	 เลขท่ี	 ๐๕๑๗.๐๒/๐๒๔๓	 แต่จากลายมือท่ี

เขียน	ไม่แน่ใจวา่เป็นเลขท่ี	243	หรือ	283

   แนวทางท่ี 1 :	ระบุ	“บณัฑิตวทิยาลยั”	ในช่องแถบรับขอ้มูล	“หน่วยงานท่ีส่ง”	หรือ	ระบุ	*.02	ซ่ึงเป็น

เลขท่ีหนงัสือส่วนงานของบณัฑิตวทิยาลยัในช่องแถบรับขอ้มูล	 “เลขท่ีหนงัสือ”	 ระบบจะแสดงรายการหนงัสือของบณัฑิต

วทิยาลยัทั้งหมด	ใหเ้ลือกดูรายการเลขท่ี	243	และ	283	ใหส้งัเกตวนัท่ีและช่ือเร่ืองหนงัสือท่ีตรงกบัเอกสาร	เม่ือพบสามารถลง

ทะเบียนรับได	้และควรเขียนเลขท่ีใหช้ดัเจนก�ากบัไวใ้นเอกสาร	(กระดาษ)	ดว้ย

   แนวทางท่ี 2 : ระบุเลขท่ี	243	ในช่องแถบรับขอ้มูล	“เลขท่ีหนงัสือ”	ระบบจะแสดงรายการหนงัสือ

ตามเลขท่ี	243	ใหเ้ปรียบเทียบช่ือเร่ือง	และวนัท่ีของหนงัสือ	ถา้ตรงกบัเอกสารกส็ามารถด�าเนินการลงทะเบียนรับได	้แต่ถา้ไม่

ตรงใหร้ะบุเลขท่ี	 283	 ในช่องแถบรับขอ้มูล	 “เลขท่ีหนงัสือ”	 ระบบจะแสดงรายการหนงัสือตามเลขท่ี	 283	 ใหเ้ปรียบเทียบช่ือ

เร่ือง	และวนัท่ีของหนงัสือ	หากตรงกนักส็ามารถลงทะเบียนรับได	้และควรเขียนเลขท่ีใหช้ดัเจนก�ากบัไวใ้นเอกสาร	(กระดาษ)	

ดว้ย
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  3. ประเดน็ปัญหา : หนังสือภายในทีส่่งถงึมหาวทิยาลยัแต่ส่วนงานไม่ได้เขยีนเลขทีห่นังสือไว้ จะด�าเนินการ

ลงทะเบียนรับอย่างไร

  การแก้ปัญหาและการเสนอแนะ :	 ในกรณีน้ีหากไม่ปรากฏเลขท่ีหนงัสือ	 แต่ระบุวนัท่ีของหนงัสือ	 แสดงวา่	

ส่วนงานไดอ้อกเลขท่ีหนงัสือจากระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์แลว้	แต่ไม่ไดเ้ขียนเลขท่ีหนงัสือลงในเอกสาร	(กระดาษ)	ใน

การลงทะเบียนรับใหด้�าเนินการ	ดงัน้ี

    แนวทางท่ี 1 

	 	 	 	 1.	เลือกเมนู	“รอลงทะเบียนรับหนงัสือ”	

	 	 	 	 2.	เลือกสญัลกัษณ์	...	เพื่อแสดงช่องแถบรับขอ้มูล	

	 	 	 	 3.	 ระบุช่ือส่วนงานในช่องแถบรับขอ้มูล	 “หน่วยงานท่ีส่ง”	 หรือเลขท่ีหนงัสือส่วนงานใน

ช่องแถบเลขท่ีหนงัสือ

	 	 	 	 4.	ระบบจะแสดงรายการหนงัสือทั้งหมดของส่วนงานนั้น

	 	 	 	 5.	เปรียบเทียบวนัท่ีของหนงัสือและช่ือเร่ืองหนงัสือของเอกสาร(กระดาษ)	กบัรายการในระบบ

	 	 	 	 6.	เปิดรายการหนงัสือฉบบัดงักล่าว	เปิดไฟลเ์อกสารแนบ	เพื่อเปรียบเทียบวา่ตรงกบัเอกสาร	

(กระดาษ)	หรือไม่	หากตรงกนัใหดู้เลขท่ีหนงัสือท่ีแสดงในรายการ

	 	 	 	 7.	ในเอกสาร	(กระดาษ)	เขียนเลขท่ีหนงัสือท่ีไดจ้ากรายการในระบบฯ

	 	 	 	 8.	ด�าเนินการลงทะเบียนรับ	และสแกนแนบไฟลเ์พ่ิมเติมก่อนส่งไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป

   แนวทางท่ี 2

	 	 	 	 1.	ติดต่อไปยงังานสารบรรณของส่วนงานนั้น	ๆ

	 	 	 	 2.	สอบถามเลขท่ีหนงัสือของเอกสารฉบบันั้น	โดยแจง้ช่ือเร่ือง	และวนัท่ีออกเลขท่ีหนงัสือ

แก่ส่วนงาน

	 	 	 	 3.	 เม่ือไดเ้ลขท่ีหนงัสือแลว้	 ใหเ้ขียนลงในเอกสาร	 พร้อมทั้ง	 แสกนแนบไฟลเ์พิ่มเติม	 ก่อน

ส่งไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป

  ตวัอย่าง :	 งานบริหารเอกสารไดรั้บหนงัสือจากคณะพยาบาลศาสตร์	 เลขท่ีหนงัสือ	ศธ	0517.05/	 	ลงวนัท่ี	 6	

สิงหาคม	2557	เร่ือง	ผลการสรรหาหวัหนา้ภาควชิาการพยาบาลรากฐาน	แต่ส่วนงานไม่ไดเ้ขียนเลขท่ีหนงัสือไว	้

   แนวทางท่ี 1 

	 	 	 	 1.	เลือกเมนู	“รอลงทะเบียนรับหนงัสือ”	

	 	 	 	 2.	เลือกสญัลกัษณ์	...	เพื่อแสดงช่องแถบรับขอ้มูล	

	 	 	 	 3.	 ระบุช่ือส่วนงานในช่องแถบรับขอ้มูล	 “*คณะพยาบาล”	 หรือรหสัส่วนงานในช่องแถบ

เลขท่ีหนงัสือ	“*.05”

	 	 	 	 4.	ระบบจะแสดงรายการหนงัสือทั้งหมดของคณะพยาบาลศาสตร์

	 	 	 	 5.	 เปรียบเทียบวนัท่ีของหนงัสือและช่ือเร่ืองหนงัสือของเอกสาร(กระดาษ)	 กบัรายการใน

ระบบท่ีตรงกนั

	 	 	 	 6.	เปิดรายการหนงัสือฉบบัดงักล่าว	เปิดไฟลเ์อกสารแนบ	เพื่อเปรียบเทียบวา่ตรงกบัเอกสาร	

(กระดาษ)	หรือไม่	หากตรงกนัใหดู้เลขท่ีหนงัสือท่ีแสดงในรายการ	ท่ีในกรณีน้ีระบบแสดงเลขท่ีหนงัสือ	คือ	ศธ	0517.05/02417	

	 	 	 	 7.	ในเอกสาร	(กระดาษ)	เขียนเลข	02417	ไวท่ี้ต�าแหน่งของเลขท่ีหนงัสือ

	 	 	 	 8.	ด�าเนินการลงทะเบียนรับ	และสแกนแนบไฟลเ์พ่ิมเติมก่อนส่งไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป

   แนวทางท่ี 2

	 	 	 	 1.	ติดต่อไปยงัธุรการกลางของคณะพยาบาลศาสตร์

	 	 	 	 2.	แจง้ปัญหา	ระบุความตอ้งการเลขท่ีหนงัสือของคณะ	โดยแจง้ช่ือเร่ือง	คือ		ผลการสรรหา
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หวัหนา้ภาควชิาการพยาบาลรากฐาน	ลงวนัท่ี	6	สิงหาคม	2557	

	 	 	 	 3.	 เม่ือไดเ้ลขท่ีหนงัสือแลว้	 ใหเ้ขียนลงในเอกสาร	 พร้อมทั้ง	 สแกนแนบไฟลเ์พิ่มเติม	 ก่อน

ส่งไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป

  4. ประเดน็ปัญหา : หนังสือภายนอกทีไ่ม่สามารถอ่านเลขทีห่นังสือได้ชัดเจน เน่ืองจาก การเขยีนตวัหนังสือ

หวดั หรือเป็นการส่งหนังสือผ่านทางเคร่ืองโทรสารซ่ึงหมกึพมิพ์เลขทีห่นังสือไม่ชัดเจน หรือเกดิการฉีกขาดตรงต�าแหน่งของ

เลขทีห่นังสือของเอกสาร (กระดาษ) จะด�าเนินการลงทะเบียนรับอย่างไร

  การแก้ปัญหาและการเสนอแนะ :	 ส�าหรับการลงทะเบียนรับหนงัสือภายนอกท่ีส่งจากหน่วยงานภายนอกนั้น	

งานบริหารเอกสารตอ้งด�าเนินการกรอกขอ้มูลจากเอกสาร	 (กระดาษ)	 ลงในระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์เองทั้งหมด	 ซ่ึงจะ

แตกต่างกับหนังสือภายในท่ีงานบริหารเอกสารสามารถลงทะเบียนรับเอกสารท่ีส่วนงานส่งผ่านระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ไดเ้ลย	ในกรณีน้ีให้ด�าเนิการ	ดงัน้ี

	 	 	 1.	ติดต่อไปยงัหน่วยงานภายนอกเจา้ของหนังสือเพ่ือสอบถามเลขท่ีหนังสือ

	 	 	 2.	เขียนเลขท่ีหนังสือท่ีไดก้�ากบัลงบนเอกสารให้ชดัเจน

	 	 	 3.	เลือกเมนู	“	ลงทะเบียนรับ”	เพ่ือด�าเนินการลงทะเบียนรับต่อไป

  5. ประเดน็ปัญหา : ในขั้นตอนการลงทะเบียนรับหนังสือภายใน พบว่าเลขทีห่นังสือเดยีวกนั แต่รายละเอยีด

ในเอกสาร (กระดาษ) กบัรายละเอยีดทีแ่สดงในระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ไม่เหมอืนกนั จะด�าเนินการลงทะเบียนรับ

อย่างไร

  การแก้ปัญหาและการเสนอแนะ : ในกรณีน้ี	 มกัเกิดจากเม่ือคณะฯ	 ออกเลขท่ีหนงัสือจากระบบสารบรรณ

อิเลก็ทรอนิกส์แลว้	 แต่เขียนเลขท่ีหนงัสือลงในเอกสาร	 (กระดาษ)	 สลบักบัเอกสารอีกฉบบัหน่ึงหรือเขียนผดิ	 ท�าใหเ้ม่ือเรียก

เลขท่ีหนงัสือจากระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อด�าเนินการลงทะเบียนรับ	 จะพบวา่ช่ือเร่ืองท่ีแสดงในระบบจะไม่เหมือน

กบัช่ือเร่ืองท่ีแสดงในเอกสาร	(กระดาษ)	ดงันั้นการด�าเนินการลงทะเบียนรับใหด้�าเนินการ	ดงัน้ี

	 	 	 1.	เลือกเมนู	“รอลงทะเบียนรับหนงัสือ”	

	 	 	 2.	เลือกสญัลกัษณ์	...	เพื่อแสดงช่องแถบรับขอ้มูล	

	 	 	 3.	 ระบุช่ือส่วนงานในช่องแถบรับขอ้มูล	 “หน่วยงานท่ีส่ง”	 หรือเลขท่ีหนงัสือส่วนงานในช่องแถบ

เลขท่ีหนงัสือ

	 	 	 4.	ระบบจะแสดงรายการหนงัสือทั้งหมดของส่วนงานนั้น

	 	 	 	 4.1	 กรณีหนงัสือท่ีสลบักนัส่งมายงัมหาวทิยาลยัทั้ง	 2	 ฉบบั	 พบวา่จะมีช่ือเร่ืองของหนงัสือ

ทั้งสองฉบบัท่ีแสดงในรายการตรงกบัช่ือเร่ืองในเอกสาร	 (กระดาษ)	 แต่เลขท่ีหนงัสือไม่ตรงกนั	 ใหเ้ปิดดูไฟลเ์อกสารแนบมา

เพื่อเปรียบเทียบกบัเอกสาร	 (กระดาษ)	 หากตรงกนัใหแ้กไ้ขเลขท่ีหนงัสือในเอกสาร	 (กระดาษ)	 ใหต้รงกบัเลขท่ีหนงัสือใน

ระบบฯ	และแจง้ไปยงัส่วนงานเพื่อใหแ้กไ้ขเลขท่ีในส�าเนาเอกสาร	(กระดาษ)		ทั้ง	2	ฉบบั	ใหต้รงกบัในระบบฯ

	 	 	 	 4.2	 กรณีหนงัสือท่ีสลบักนัส่งไปยงัหน่วยงานอ่ืน	 จะพบวา่ไม่มีช่ือเร่ืองใดท่ีตรงกบัช่ือเร่ือง

ในเอกสาร	 (กระดาษ)	 เน่ืองจากเลขท่ีหนงัสือท่ีสลบันั้นส่งไปยงัหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่มหาวทิยาลยัมหิดล	 ดงันั้นในกรณีน้ีใน

ติดต่อไปยงัส่วนงานเจา้ของเร่ือง	 เพื่อแจง้ถึงปัญหาและขอทราบเลขท่ีหนงัสือท่ีถกูตอ้ง	 เพื่อเขียนลงในเอกสาร	 (กระดาษ)	 ให้

ถกูตอ้งต่อไป
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  6. ประเดน็ปัญหา : ในขั้นตอนการลงทะเบียนรับหนังสือ พบว่าหนังสือฉบับดงักล่าวไม่ได้แสกนไฟล์เอกสาร

แนบมาด้วย จะด�าเนินการอย่างไร 

  การแก้ปัญหาและการเสนอแนะ :	ตามประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล	เร่ือง	นโยบายและแนวทางการปฏิบติังาน

ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	 ในขอ้ท่ี	 1.2.1	 ระบุวา่ใหส่้วนงานออกเลขท่ีหนงัสือจากระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์และ

สแกนเอกสารในหนา้ท่ีมีเลขท่ีหนงัสืออก	จนถึงหนา้ท่ีมีลายเซ็นตผ์ูบ้ริหารของส่วนงานนั้น	ๆ	และแนบไฟลส่์งดว้ยทุกคร้ัง	ดงั

นั้นการลงทะเบียนรับหนงัสือตอ้งมีการสแกนหนา้หนงัสือน�าส่งเป็นไฟลแ์ละแนบมาทุกคร้ัง	 แต่หากพบวา่ไม่มีไฟลแ์นบมา

ดว้ยใหด้�าเนินการลงทะเบียนรับหนงัสือตามปกติ	เม่ือเขียนเลขทะเบียนรับลงบนเอกสารแลว้	ใหน้�าเอกสารมาสแกน	พร้อมตั้ง

ช่ือไฟลเ์ป็นเลขทะเบียนรับ	 จากนั้นด�าเนินการตาม	 “เทคนิคในการปฏิบติังานระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	 :	 การแนบไฟล์

เพิ่มเติม”	ดงัน้ี

	 	 	 1.	ไปยงัส่วนการด�าเนินการ	:	เลือก	ส่งออกหน่วยงานใน	ม.มหิดล

	 	 	 2.	เลือกหน่วยงานท่ีตอ้งการส่งหนงัสือ

	 	 	 3.		ท่ีแนบไฟลเ์อกสารเพิ่มเติม	คลิก	Browse...	

	 	 	 4.		เลือกไฟลเ์ลขทะเบียนรับท่ีแสกน

	 	 	 5.	คลิก	Add	และ	OK	เพ่ือส่งหนงัสือไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

	 	 (หมายเหต ุ :	 การแสกนหนงัสือน�าส่งจากส่วนงานและแนบไฟลม์าพร้อมกนันั้น	 จะเป็นประโยชนม์าก

ส�าหรับการติดตามเอกสาร	เน่ืองจากในระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	จะแสดงขอ้มูลคร่าว	ๆ 	ของหนงัสือฉบบันั้น	ๆ 	เช่น	เลข

ท่ีหนงัสือ	วนัท่ี	เร่ือง	เรียนถึง	แต่ไฟลห์นงัสือท่ีแนบมาจะเป็นการแสกนหนา้หนงัสือฉบบันั้นๆ	ท�าใหท้ราบรายละเอียดทั้งหมด	

ซ่ึงบางคร้ังอาจมีการตั้งช่ือเร่ืองท่ีเหมือนกนั	จึงตอ้งอาศยัไฟลท่ี์แนบมาเพื่อดูรายละเอียดของหนงัสือฉบบันั้น)	

  7. ประเดน็ปัญหา : เมือ่ท�าการลงทะเบียนรับหนังสือ และด�าเนินการส่งไปกองทีเ่กีย่วข้องต่อไปผ่านระบบ

สารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์แล้ว แต่พบว่ากรอกข้อมูลเลขทีห่นังสือผดิ จะด�าเนินการแก้ไขอย่างไร

  การแก้ปัญหาและการเสนอแนะ : ในระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์นั้น	 เม่ือลงทะเบียนรับหนงัสือแลว้	 เม่ือ

พบวา่มีการกรอกขอ้มูลผดิ	เช่น	เลขท่ีหนงัสือ	ศธ	0517.03/848	แต่กรอกเป็น	ศธ	0517.03/884	หากยงัไม่ไดส่้งหนงัสือดงักล่าว

ในระบบฯ	 ไปยงักองท่ีเก่ียวขอ้ง	 กย็งัสามารถแกไ้ขขอ้มูลได	้ (สงัเกตจากช่องบนัทึกขอ้มูลเป็นสีขาว	 และยงัสามารถลบขอ้มูล

ในช่องได)้	 แต่ถา้หากส่งหนงัสือดงักล่าวไปยงักองท่ีเก่ียวขอ้งแลว้	 กจ็ะไม่สามารถแกไ้ขรายละเอียดของหนงัสือนั้นได	้	

(สงัเกตจากช่องบนัทึกขอ้มูลเป็นสีเทา	และไม่สามารถด�าเนินการใด	ๆ	กบัขอ้มูลได)้	ดงันั้น	 เม่ือพบวา่กรอกขอ้มูลผดิ	และได้

ส่งต่อไปยงักองท่ีเก่ียวขอ้งผา่นระบบฯ	 ไปแลว้	 จ�าเป็นตอ้งยกเลิกการลงทะเบียนรับหนงัสือฉบบันั้น	 และด�าเนินการลง

ทะเบียนรับใหม่	ซ่ึงมีขั้นตอนในการด�าเนินการยกเลิกหนงัสือตาม	“เทคนิคในการปฏิบติังานระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	:	

การยกเลิกหนงัสือ”	ดงัน้ี

	 	 	 1.	เลือกเมนู	“ติดตามการด�าเนินการ”

	 	 	 2.	เลือกรายการหนงัสือท่ีจะยกเลิก

	 	 	 3.	ไปยงัส่วนการด�าเนินการ	เลือก	“ยกเลิก”	ระบบจะแสดงกล่องขอ้ความใหบ้นัทึก	เหตุผลการยกเลิก

หนงัสือ	และระบุวนัท่ีในการด�าเนินการยกเลิก	คลิก	ok

	 	 	 4.	ในระบบหนงัสือฉบบัน้ีจะปรากฏขอ้ความสีแดง	“ยกเลิกวนัท่ี	.......”	ซ่ึงหมายถึง	ขอยกเลิกเลขลง

ทะเบียนรับหนงัสือฉบบัน้ี

	 	 	 5.	ลบเลขท่ีลงทะเบียนรับในเอกสาร	(กระดาษ)	และด�าเนินการลงทะเบียนรับใหม่ต่อไป
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 การลงออกเลขทีห่นังสือ

  8. ประเดน็ปัญหา : หากมกีองต่าง ๆ โทรศัพท์มาขอเลขทีห่นังสือ โดยแจ้งว่าหนังสือทีต้่องออกเลขทีย่งัอยู่

ระหว่างด�าเนินการเสนอให้ผู้บริหารลงนามน้ัน จะด�าเนินการอย่างไร
 

  การแก้ปัญหาและการเสนอแนะ :	 การท่ีจะออกเลขท่ีหนงัสือไดน้ั้น	 หนงัสือฉบบันั้นตอ้งมีการลงนามของผู ้

บริหารก่อน	 จึงจะสามารถออกเลขท่ีหนงัสือได	้ แต่หากในกรณีเร่งด่วนท่ีกองต่าง	 ๆ	 จ�าเป็นตอ้งออกเลขท่ีหนงัสือเลย	 และ

หนงัสือฉบบัดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งการเสนอลงนามของผูบ้ริหาร	กอ็นุโลมออกเลขท่ีหนงัสือใหไ้ด	้โดยใหด้�าเนินการ	ดงัน้ี

	 	 	 1.	เลือกเมนู	“ลงทะเบียนส่ง”

	 	 	 2.	สอบถามรายละเอียดของหนงัสือ

	 	 	 	 -	ประเภทหนงัสือ	:	ทัว่ไป	หรือ	เวยีน

	 	 	 	 -		ช่ือหน่วยงานท่ีขอเลขท่ีหนงัสือ

	 	 	 	 -		ช่ือเร่ือง

	 	 	 	 -		เรียนถึง

	 	 	 3.	ก�าหนดหมวดเอกสารและการปฏิบติั

	 	 	 4.	คลิก	ok	เพื่อออกเลขท่ีหนงัสือ

	 	 	 เม่ือแจง้เลขท่ีหนงัสือ	และวนัท่ีออกเลขท่ีแลว้	ใหห้น่วยงานผูข้อเลขท่ีหนงัสือส่งส�าเนาหนงัสือฉบบั

นั้น	ส่งมายงังานบริหารเอกสาร	เพื่อด�าเนินการบนัทึกรายละเอียด	และแสกนเอกสารเขา้สู่ระบบต่อไป

  9. ประเดน็ปัญหา : ทุก ๆ ต้นเดอืน หรือช่วงต้นปีงบประมาณ มกัจะมกีองต่าง ๆ แจ้งว่ามคีวามจ�าเป็นทีต้่อง

ขอออกเลขทีห่นังสือย้อนหลงั ซ่ึงระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ไม่สามารถออกเลขทีย้่อนหลงัได้ จะด�าเนินการอย่างไร 

  การแก้ปัญหาและการเสนอแนะ :	 การออกเลขท่ีหนงัสือในระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์นั้น	 จะเป็นการ

ออกเลขท่ีตามวนัเวลาจริงท่ีเป็นปัจจุบนั	 (real	 time)	 ดงันั้นหากมีความตอ้งการออกเลขท่ีวนัเวลายอ้นหลงั	 ระบบไม่สามารถ

ด�าเนินการใหไ้ด	้ ในกรณีน้ีทุก	 ๆ	 ส้ินเดือน	 งานบริหารเอกสารจะติดต่อไปยงักองต่าง	 ๆ	 เพื่อสอบถามความตอ้งการเลขท่ี

หนงัสือท่ีลงวนัท่ี	 ณ	 วนัส้ินเดือน	 และสร้างเลขท่ีหนงัสือเผือ่ไวร้องรับในกรณีเม่ือวนัต่อมาซ่ึงเป็นเดือนใหม่	 หากมีกองใด	 ๆ	

ตอ้งการออกเลขท่ีหนงัสือของเดือนท่ีผา่นมากจ็ะมีเลขท่ีหนงัสือยอ้นหลงัรองรับได	้โดยใหด้�าเนินการ	ดงัน้ี

	 	 	 1.	เลือกเมนู	“ลงทะเบียนส่ง”

	 	 	 2.	รายละเอียดท่ีจ�าเป็นตอ้งใส่	(มีเคร่ืองหมายดอกจนัสีแดง	*)	คือ

	 	 	 	 -	จาก	:	ใหร้ะบุ	“วา่ง”

	 	 	 	 -	เร่ือง	:	ใหร้ะบุ	“วา่ง”

	 	 	 	 -	เรียน	:	ใหร้ะบุ	“วา่ง”

	 	 	 3.	คลิก	ok	เพื่อสร้างเลขท่ีหนงัสือ

	 	 	 4.	เลขท่ีหนงัสือน้ีจะอยูใ่นสถานะ	“รอด�าเนินการ”

	 	 	 เม่ือข้ึนเดือนใหม่หากมีกองใด	ๆ	ตอ้งการออกเลขท่ีหนงัสือท่ีลงวนัท่ีของเดือนท่ีแลว้	 ซ่ึงเป็นการขอ

ออกเลขท่ีหนงัสือยอ้นหลงั	ใหด้�าเนินการดงัน้ี

	 	 	 1.	เลือกเมนู	“รอด�าเนินการ”

	 	 	 2.	 ระบบฯ	 จะแสดงรายการหนงัสือท่ีรอด�าเนินการส่ง	 ใหเ้ลือกเลขท่ีหนงัสือของเดือนท่ีผา่นมา	 ท่ี

ระบุรายละเอียดวา่	“วา่ง”

	 	 	 3.	เขียนเลขท่ีหนงัสือและวนัท่ี	ลงในเอกสาร	(กระดาษ)	
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	 	 	 4.	ในระบบฯ	ใหก้รอกรายละเอียดของหนงัสือแทน	“วา่ง”		ก�าหนดหมวดเอกสาร	และส่งไปยงักอง

ท่ีร้องขอเพื่อด�าเนินการต่อไป

 การออกเลขทีค่�าส่ัง ออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคบั

  10. ประเดน็ปัญหา : หากมกีองต่าง ๆ โทรศัพท์มาขอเลขทีค่�าส่ัง ออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคบั โดยแจ้งว่า

เร่ืองยงัอยู่ระหว่างด�าเนินการเสนอให้ผู้บริหารลงนามน้ัน จะด�าเนินการอย่างไร 

  การแก้ปัญหาและการเสนอแนะ :	การท่ีจะออกเลขท่ีค�าสัง่	ออกประกาศ	ระเบียบ	หรือขอ้บงัคบัไดน้ั้น	ค �าสัง่	

ประกาศ	 ระเบียบ	 หรือขอ้บงัคบัฉบบันั้นตอ้งมีการลงนามของผูบ้ริหารก่อน	 จึงจะสามารถออกเลขท่ีค�าสัง่	 ออกประกาศ	

ระเบียบ	หรือขอ้บงัคบัได	้แต่หากในกรณีเร่งด่วนท่ีกองต่าง	ๆ	จ�าเป็นตอ้งออกเลขท่ีค�าสัง่	ออกประกาศ	ระเบียบ	หรือขอ้บงัคบั

เลย	และหนงัสือฉบบัดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งการเสนอลงนามของผูบ้ริหาร	กอ็นุโลมออกเลขท่ีค�าสัง่	ออกประกาศ	ระเบียบ	หรือ

ขอ้บงัคบัใหไ้ด	้โดยใหด้�าเนินการ	ดงัน้ี

	 	 	 1.	เลือกเมนู	“ค�าสัง่/ประกาศ/...”

	 	 	 2.	สอบถามรายละเอียด

	 	 	 	 -		ประเภทหนงัสือ	:	ค �าสัง่/ประกาศ/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั

	 	 	 	 -		ช่ือหน่วยงานท่ีร้องขอ

	 	 	 	 -		ช่ือเร่ือง

	 	 	 	 -		เรียนถึง

	 	 	 3.	ก�าหนดหมวดเอกสารและการปฏิบติั

	 	 	 4.	คลิก	ok	เพื่อออกเลขท่ีค�าสัง่	ออกประกาศ	ระเบียบ	หรือขอ้บงัคบั

	 	 	 เม่ือด�าเนินการเรียบร้อยแลว้	 แจง้ใหห้น่วยงานผูร้้องขอ	 ส่งส�าเนาค�าสัง่	 ประกาศ	 ระเบียบ	 ขอ้บงัคบั

ฉบบันั้น	ส่งมายงังานบริหารเอกสาร	เพื่อด�าเนินการบนัทึกรายละเอียด	และแสกนเอกสารเขา้สู่ระบบต่อไป
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 การเวยีนหนังสือ

  11. ประเดน็ปัญหา : ผู้บริหารส่ังการให้งานบริหารเอกสารเวยีนแจ้งหนังสือไปยงัส่วนงานทีเ่กีย่วข้อง แต่ไม่

ได้ระบุรายช่ือส่วนงานทีต้่องการเวยีน หรือเวยีนแจ้งถงึคณะท�างาน หรือบุคคล โดยไม่ระบุส่วนงาน จะด�าเนินการอย่างไร
 

  การแก้ปัญหาและการเสนอแนะ :	 การเวยีนเอกสารจากงานบริหารเอกสารถึงส่วนงานต่าง	 ๆ	 จะเวยีนผา่น

ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	 ตามการสัง่การของผูบ้ริหาร	 โดยปกติจะสัง่การใหช้ดัเจนวา่จะเวยีนหนงัสือไปยงัส่วนงาน

ไหนบา้ง	 เช่น	 สมควรเวยีนแจง้ทุกส่วนงาน	 	 หรือสมควรแจง้คณะ	 ......	 	 เป็นตน้	 แต่ในบางคร้ังผูบ้ริหารอาจสัง่การใหเ้วยีน

หนงัสือแจง้ไปยงัตวับุคคล	หรือคณะท�างานใด	ๆ	ซ่ึงไม่ไดร้ะบุวา่สงักดัอยูส่่วนงานไหน	และกองผูรั้บผดิชอบกไ็ม่ไดแ้นบราย

ช่ือส่วนของของคณะท�างานนั้น	 ๆ	 มาดว้ย	 ท�าใหง้านบริหารเอกสารไม่สามารถเวยีนหนงัสือฉบบัดงักล่าวได	้ ดงันั้นในการ

ด�าเนินการเวยีนหนงัสือผูด้ �าเนินการเวยีนหนงัสือตอ้งตรวจสอบขอ้มูลท่ีจ�าเป็นในการด�าเนินการ	ดงัน้ี

	 	 	 1.	การสัง่การของผูบ้ริหารวา่ตอ้งการเวยีนไปส่วนงานไหนบา้ง

	 	 	 2.	 หากมีการสัง่การใหเ้วยีนแจง้ถึงคณะท�างาน	 หรือตวับุคคล	 ใหต้รวจสอบวา่มีรายช่ือส่วนงานท่ี

ตอ้งการเวยีนแนบมาดว้ยหรือไม่

	 	 	 3.	หากไม่มีใหติ้ดต่อไปยงักองเจา้ของเร่ือง	เพื่อสอบถามถึงส่วนงานท่ีตอ้งการเวยีน

	 	 	 4.	 ก�าชบัต่อกองเจา้ของเร่ืองวา่ในกรณีการสัง่การถึงตวับุคคล	 หรือคณะท�างาน	 ใหแ้นบรายช่ือส่วน

งานท่ีตอ้งการเวยีนแจง้ต่อไปดว้ย

	 	 (หมายเหต ุ :	 ภายหลงัจากการพดูคุยกบักองถึงปัญหาการไม่แนบรายช่ือส่วนงานมาดว้ย	ท�าใหต้อ้งร้องขอใน

ภายหลงั	 เม่ือไดพ้ดูคุยก�าชบัต่อเจา้หนา้ท่ีซ่ึงรับทราบและเขา้ใจถึงขั้นตอนการเวยีนเอกสารของงานบริหารเอกสาร	 กย็งัไม่พบ

ปัญหาดงักล่าวอีก)

  ตวัอย่าง : กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มส่งหนงัสือขอเชิญเขา้ร่วมสมัมนาวชิาการ	เร่ือง	 รับมืออยา่งไรกบั

ภยัพิบติัทางธรรมชาติ	งานบริหารเอกสารลงทะเบียนรับเลขท่ี	13354	และส่งกองทรัพยากรบุคคลเพื่อด�าเนินการต่อไป	จากนั้น

กองทรัพยากรบุคคลไดเ้สนอรองอธิการบดีเพื่อพิจารณาสัง่การ	 ซ่ึงท่านสัง่การใหเ้วยีนหนงัสือถึงประธาน	BCM	 ทุกวทิยาเขต	

เพื่อพิจารณา	 แต่ในการเวยีนหนงัสือฉบบัน้ีพบวา่	 กองทรัพยากรบุคคลไม่ไดแ้นบรายช่ือส่วนงานของประธาน	BCM	ของทุก

วทิยาเขต	ท�าใหง้านบริหารเอกสารไม่สามารถเวยีนหนงัสือฉบบัน้ีได	้ จึงตอ้งติดต่อไปยงักองทรัพยากรบุคคล	 เพื่อสอบถามวา่	

BCM	ของทุกวทิยาเขตนั้น	เป็นส่วนงานไหนบา้ง	จึงสามารถเวยีนหนงัสือฉบบัน้ีได	้
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 การค้นหาหนังสือ

  12. ประเดน็ปัญหา : หากได้รับการร้องขอให้สืบค้นหนังสือเร่ืองหน่ึง แต่ผู้ร้องขอจ�าเลขทีห่นังสือไม่ได้ แต่

สามารถบอกรายละเอยีดของเนือ้หาคร่าว ๆ จะด�าเนินการสืบค้นหนังสือฉบับน้ันอย่างไรให้เจอ 

  การแก้ปัญหาและการเสนอแนะ :	เน่ืองจากระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์จดัเกบ็ขอ้มูลแยกเป็นปี	พ.ศ	คือ	

	 	 	 ปี	2553	มีแฟ้มเกบ็ขอ้มูล	2	แฟ้ม	(ขอ้มูลระหวา่งเดือนกรกฏาคม	–	ธนัวาคม	2553)	

	 	 	 	 -	แฟ้ม	“สารบรรณกลาง”	ขอ้มูลระหวา่งเดือนกรกฏาคม	–	ตุลาคม	2553

	 	 	 	 -	แฟ้ม	“สารบรรณกลาง(ส�านกังานอธิการบดี)”	ขอ้มลูระหวา่งเดือนพฤศจิกายน	-ธนัวาคม	2553

	 	 	 ปี	2554	มีแฟ้มเกบ็ขอ้มูล	3	แฟ้ม	(ขอ้มูลระหวา่งเดือนมกราคม	–	ธนัวาคม	2554)

	 	 	 	 -	แฟ้ม	“งานบริหารเอกสาร	(54-1)”	ขอ้มูลระหวา่ง	1	มกราคม	–	15	มีนาคม	2554

	 	 	 	 -	แฟ้ม	“งานบริหารเอกสาร	(54-2)”	ขอ้มูลระหวา่ง	16	มีนาคม	–	2	สิงหาคม	2554

	 	 	 	 -	แฟ้ม	“งานบริหารเอกสาร	(54-3)”	ขอ้มูลระหวา่ง	3	สิงหาคม	–	31	ธนัวาคม	2554

	 	 	 ปี	2555	มีแฟ้มเกบ็ขอ้มูล	4	แฟ้ม	(ขอ้มูลระหวา่งเดือนมกราคม	–	ธนัวาคม	2555)

	 	 	 	 -	แฟ้ม	“งานบริหารเอกสาร	(55-1)”	ขอ้มูลระหวา่ง	1	มกราคม	–	31	มีนาคม	2555

	 	 	 	 -	แฟ้ม	“งานบริหารเอกสาร	(55-2)”	ขอ้มูลระหวา่ง	1	เมษายน	–	1	กรกฏาคม	2555

	 	 	 	 -	แฟ้ม	“งานบริหารเอกสาร	(55-3)”	ขอ้มูลระหวา่ง	2	กรกฏาคม	–	31	ตุลาคม	2555

	 	 	 	 -	แฟ้ม	“งานบริหารเอกสาร	(55-4)”	ขอ้มูลระหวา่ง	1	พฤศจิกายน	–	31	ธนัวาคม	2555

	 	 	 	 ตั้งแต่ปี	2556	เป็นตน้ไป	มีแฟ้มเกบ็ขอ้มูลปีละ	1	แฟ้ม	(ขอ้มูลระหวา่งเดือนมกราคม	–	ธนัวาคม)

	 	 	 ดงันั้นเพื่อความรวดเร็วและถกูตอ้งในการสืบคน้	 จึงควรสอบถามตามล�าดบัความส�าคญัของการ

สืบคน้ท่ีจะท�าใหข้อบเขตของการสืบคน้แคบลง	โดยเร่ิมจาก	

	 	 	 	 1.	 วนัท่ีของหนงัสือวา่อยูใ่นช่วงเดือนใด	 ปีใด	 เน่ืองจากระบบฯ	 ไดแ้ยกเกบ็ขอ้มูลแยกเป็น

รายปี	และช่วงเดือน	ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้

	 	 	 	 2.	 ประเภทของหนงัสือวา่เป็นหนงัสือจากการลงทะเบียนรับ	 หนงัสือออกเลขท่ี	 ค �าสัง่	

ประกาศ	ระเบียบ	ขอ้บงัคบั

	 	 	 	 3.	 ช่ือเร่ือง	ดว้ยการคน้หาจากค�าส�าคญัของช่ือเร่ือง	ดว้ยการใชเ้คร่ืองหมาย	*	 (ดอกจนั)	น�า

หนา้ค�าส�าคญัท่ีตอ้งการคน้หา

	 	 	 	 4.	 เม่ือระบบฯ	 แสดงรายการหนงัสือท่ีไดจ้ากการสืบคน้แลว้	 ใหเ้ปิดดูไฟลเ์อกสารท่ีแนบ	

เพื่อยนืยนัขอ้มูลกบัผูร้้องขอวา่เป็นเร่ืองท่ีตอ้งการหรือไม่

	 	 	 	 5.	ส่งหนงัสือดงักล่าวไปยงักองท่ีร้องขอผา่นระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	เพ่ือด�าเนินการต่อไป

  ตวัอย่าง :	กองทรัพยากรบุคคลตอ้งการส�าเนาหนงัสือฉบบัหน่ึง	แต่จ�าเลขท่ีหนงัสือไม่ได	้ทราบเพียงช่ือเร่ือง	

คือ	 เร่ืองการกระจายอายขุองบุคลากรมหาวทิยาลยัมหิดล	 ดงันั้นไดส้อบถามขอ้มูลตามล�าดบัความส�าคญัของการสืบคน้	 เพื่อ

ใหสื้บคน้ไดร้วดเร็วและถกูตอ้ง	ตามขอ้มูล	ดงัน้ี

	 	 	 1.	เป็นหนงัสือในปี	2556	เปิดแฟ้มขอ้มูลในแฟ้ม	“งานบริหารเอกสาร	(56-1)”

	 	 	 2.	เป็นหนงัสือออกเลขท่ี	เลือกเมนู	“เอกสารออก”

	 	 	 3.	คน้หาจากช่ือเร่ือง	โดยระบุค�าส�าคญัของช่ือเร่ือง	“*การกระจายอาย”ุ

	 	 	 4.	ระบบฯ	แสดงรายการหนงัสือเลขท่ี	ศธ	0517/2092	ลงวนัท่ี	20	มีนาคม	2556	เร่ือง	การกระจายอายุ

ของบุคลากร	(Age	Distribution)	มหาวทิยาลยัมหิดล	

	 	 	 5.	 เปิดดูไฟลเ์อกสารแนบ	 แสดงรายละเอียดของหนงัสือแก่กองทรัพยากรบุคคล	 ซ่ึงกองทรัพยากร

บุคคลไดย้นืยนัวา่เป็นเร่ืองท่ีตอ้งการสืบคน้
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	 	 	 6.	 ส่งหนงัสือฉบบัดงักล่าวไปยงักองทรัพยากรบุคคลผา่นระบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	 เพื่อด�าเนิน

การต่อไป

  13. ประเดน็ปัญหา : หากมกีารร้องขอให้สืบค้นหนังสือเร่ืองหน่ึง แต่เป็นหนังสือทีด่�าเนินการในปีย้อนหลงั

จากปีพ.ศ. 2553  จะด�าเนินการสืบค้นหนังสือฉบับน้ันอย่างไรให้เจอ

  การแก้ปัญหาและการเสนอแนะ :	 เน่ืองจากระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	 ไดเ้ร่ิมใชต้ั้งแต่เดือนกรกฏาคม	

2553	เป็นตน้มา	ดงันั้นหนงัสือลงทะเบียนรับ	หนงัสืออกเลขท่ี	ค �าสัง่	ประกาศ	ระเบียบ	และขอ้บงัคบั	ต่าง	ๆ	ท่ีมีการด�าเนินการ

ก่อนเดือนกรกฏาคม	 2553	 จะไม่สามารถสืบคน้ไดจ้ากระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	 แต่ทั้งน้ีสามารถสืบคน้ไดจ้ากระบบ	

Lotus	 note	 ซ่ึงเป็นระบบอิเลก็ทรอนิกส์เดิมท่ีเคยใชใ้นการบริหารเอกสาร	 ท่ียงัคงเกบ็ขอ้มูล	 และสามารถสืบคน้ขอ้มูลได	้ ซ่ึง

การใชง้านระบบ	Lotus	note	น้ี	ตอ้งใช	้Password	ในการเขา้ใชง้าน	ดงันั้นจึงตอ้งเป็นผูมี้สิทธ์ิใชเ้ท่านั้น	โดยด�าเนินการ	ดงัน้ี

	 1.	เขา้ระบบ	Lotus	Note	โดยการคลิกท่ีไอคอน	Notes	บนหนา้จอคอมพิวเตอร์

	 2.	ระบบจะแสดงตูเ้อกสาร	ซ่ึงแบ่งออกตามประเภทของเอกสาร	ไดแ้ก่	หนงัสือทัว่ไป	ค�าสัง่	(รวมถึง	ประกาศ	ระเบียบ	

ขอ้บงัคบัดว้ย)	และหนงัสือเวยีน	โดยแยกตามปี	พ.ศ	

	 3.	เลือกประเภทเอกสารท่ีตอ้งการคน้หา	และปีท่ี	พ.ศ.	ท่ีตอ้งการคน้หา

	 4.	ระบุ	Password	เพ่ือเขา้ใชร้ะบบฯ

	 5.	ระบบจะแสดงรายการหนงัสือทั้งหมด

	 6.	ดา้นบนมีช่องใส่ขอ้มูลส�าหรับคน้หา	ใหร้ะบุค�าสืบคน้	และกด	enter

	 7.	ระบบจะแสดงรายช่ือหนงัสือท่ีสอดคลอ้งกบัค�าท่ีสืบคน้

	 8.	เลือกรายการหนงัสือท่ีตอ้งการ	ระบบจะแสดงรายละเอียดหนงัสือท่ีเลือก	พร้อมไฟลท่ี์แนบ

	 9.	double	click	ไฟลท่ี์แนบ	เลือก	view	เพื่อดูเอกสารท่ีแสกนไว้
 

	 	 อีกทางหน่ึงท่ีสามารถค้นหนังสือท่ีด�าเนินการในปียอ้นหลงัท่ีไม่สามารถสืบค้นจากระบบสารบรรณ

อิเลก็ทรอนิกส์ได	้คือ	การติดต่อคน้หาหนงัสือท่ีหน่วยจดัเกบ็เอกสาร	สงักดักองบริหารงานทัว่ไป	ซ่ึงส�าเนาหนงัสือทุกฉบบัจะ

ถกูจดัเกบ็ไวท่ี้หน่วยจดัเกบ็เอกสาร	โดยผูร้้องขอควารมีขอ้มูลพื้นฐานดว้ย	เช่น	ช่ือเร่ือง	วนัเดือนปีของเอกสาร	หรือจากหน่วย

งานใด	เป็นตน้	เพื่อความสะดวก	รวดเร็วในการคน้หา
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 การใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์

  14. ประเดน็ปัญหา : ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์เป็นระบบทีท่�างานผ่านเคร่ืองแม่ข่าย บนระบบ Intranet 

ของมหาวทิยาลยั  หากเคร่ืองแม่ข่ายมปัีญหา หรือไม่สามารถใช้งานอนิเทอร์เน็ตได้ จะท�าให้ไม่สามารถใช้งานระบบสารบรรณ

อเิลก็ทรอนิกส์ได้ แต่หากมเีอกสารทีจ่�าเป็นต้องด�าเนินการในช่วงทีร่ะบบมปัีญหา จะด�าเนินการอย่างไร

  การแก้ปัญหาและการเสนอแนะ : ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์เป็นระบบท่ีท�างานผา่นเคร่ืองแม่ข่าย	 หาก

ช่วงเวลาใดอินเตอร์เน็ต	หรือเคร่ืองแม่ข่ายมีปัญหา	 จะท�าใหไ้ม่สามารถใชง้านระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ได	้ ถา้มีเอกสาร

ท่ีจ�าเป็นเร่งด่วนตอ้งด�าเนินการในช่วงท่ีระบบมีปัญหาไม่สามารถเขา้ใชง้านไดใ้หด้�าเนินการ	ดงัน้ี

   แนวทางท่ี 1 กรณีจ�าเลขท่ีหนังสือล่าสุดได้

	 	 	 	 -	 ลงทะเบียนรับ	 หรือออกเลขท่ีหนงัสือดว้ยเลขท่ีหนงัสือล�าดบัต่อมาดว้ยมือ	 ลงในเอกสาร	

(กระดาษ)	พร้อมระบุวนัท่ี	เวลา	หมวดเอกสาร	หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ	และส�าเนาเกบ็ไว	้	เอกสารกส็ามารถด�าเนินการต่อไปได	้

และภายหลงัหากระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์พร้อมใชง้านใหด้�าเนินการลงทะเบียนรับ	 หรือออกเลขท่ีหนงัสือในระบบฯ	

ในเร่ืองท่ีส�าเนาเกบ็ไวก่้อน	 เพื่อใหเ้ลขท่ีหนงัสือตรงกนักบัเลขท่ีหนงัสือในเอกสาร	 (กระดาษ)	 และส่งต่อผา่นระบบฯไปยงั

หน่วยงานผูรั้บผดิชอบต่อไป

   แนวทางท่ี 2 กรณีจ�าเลขท่ีหนังสือล่าสุดไม่ได้

	 	 	 	 -	ติดต่อไปยงัผูดู้แลระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์	กองเทคโนโลยสีารสนเทศ	เพื่อสอบถาม

เลขท่ีล่าสุดจากฐานขอ้มูล	และด�าเนินการตามแนวทางท่ี	1	ต่อไป

	 กรณีน้ีโดยมากปัญหามกัเกิดจากเคร่ืองแม่ข่ายมีปัญหา	 ซ่ึงเป็นภารกิจของกองเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งด�าเนินการ

แกไ้ข	โดยจากการปรึกษาหารือ	กอง	IT	สามารถแกไ้ขระบบใหก้ลบัมาใชง้านตามปกติไดภ้ายใน	30	นาที	-	1	ชัว่โมง

	 จากประเดน็ปัญหาทั้ง	 14	 ประเดน็นั้น	 หากผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจในการใชง้านระบบฯ	 กจ็ะเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังาน	 สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว	 และช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบติังานได	้ เช่น	 การลงทะเบียนรับ	 ใชเ้วลา	

ไม่เกิน	 1	นาทีต่อเร่ือง	การออกเลขท่ีหนงัสือ	 ใชเ้วลาไม่เกิน	 2-3	นาทีต่อเร่ือง	และการสืบคน้หากมีขอ้มูลพื้นฐานท่ีเพียงพอก็

สามารถสืบคน้เร่ืองได	้ภายใน	30	วนิาที	เป็นตน้
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ภาคผนวก ก.
 	ระเบียบส�านกันายกรัฐมนตรี	วา่ดว้ยงาน

สารบรรณ	พ.ศ.	2526	และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม	(ฉบบัท่ี	2)	

พ.ศ.	2548

 เลขท่ีหนงัสือภายในส่วนงาน
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
------------------ 

 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๐๖ เสีย
ใหมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้๑

  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖ เปนตนไป๒

 ขอ ๓ ใหยกเลิก 
   ๓.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๐๖ 
   ๓.๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
   ๓.๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลงชื่อในหนังสือราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๑๖ 
 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และคําส่ังอ่ืนใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบ
นี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน เวนแตกรณีท่ีกลาวในขอ ๕ 
 ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการ 
 สวนราชการใดมีความจําเปนที่ตองปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ไดกําหนดไวใน
ระเบียบนี้ ใหขอทําความตกลงกบัผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

                                                           
๑ ความวรรคนี้ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  ความวา  

“โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อให
เหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันที่มีการปฏิบัติงานสารบรรณดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และเปนการสอดคลอง
กับการบริหารราชการแนวทางใหมที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ ความคุมคา และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สมควรวาง
ระบบงานสารบรรณใหเปนการดําเนินงานที่มีระบบ มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติ
ราชการ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้” 
๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๙ ง  วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘) 

 หนา ๑ 
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 ขอ ๕๓ ในกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวย
การรักษาความลับของทางราชการ กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไวเปนอยางอื่น ใหถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือระเบียบวาดวยการนั้น 
 ขอ ๖ ในระเบียบนี้ 
 “งานสารบรรณ”  หมายความวา งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ 
การสง การเกบ็รักษา การยืม จนถึงการทําลาย 
 “หนังสือ”  หมายความวา หนังสือราชการ 
 “อิเล็กทรอนิกส”๔  หมายความวา การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟา คล่ืนแมเหล็กไฟฟา
หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง วิธีการทาง
แมเหล็ก หรืออุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการประยุกตใชตางๆ เชนวานั้น 
 “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส”๕  หมายความวา การรับสงขอมูลขาวสารหรือหนังสือผาน
ระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 “สวนราชการ”  หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ ท้ังใน
ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ินหรือในตางประเทศ และ
ใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการใหปฏิบัติงานในเรื่อง
ใดๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะ
เดียวกัน 
 ขอ ๗ คําอธิบายซ่ึงกําหนดไวทายระเบียบ ใหถือวาเปนสวนประกอบที่ใชงานสารบรรณและให
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
 ขอ ๘ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดทําคําอธิบาย กับใหมี
หนาท่ีดําเนินการฝกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
 การตีความ การวินิจฉัยปญหา และการแกไขเพิ่มเติมภาคผนวก และคําอธิบายตามวรรคหนึ่ง ปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได 

                                                           
๓ ขอ ๕ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๓ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ใหใชความที่พิมพไวแทน 
๔ บทนิยามนี้เพิ่มเติมโดยขอ ๔ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๕ บทนิยามนี้เพิ่มเติมโดยขอ ๔ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 หนา ๒ 



106

เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กนัยายน  ๒๕๔๘ 

หมวด ๑ 
ชนิดของหนังสือ 

------------------ 
 ขอ ๙๖ หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
   ๙.๑ หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ 
   ๙.๒ หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือท่ีมีไปถึง
บุคคลภายนอก 
   ๙.๓ หนังสือท่ีหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงสวน
ราชการ 
   ๙.๔ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 
   ๙.๕ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
   ๙.๖ ขอมูลขาวสารหรือหนังสือท่ีไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 ขอ ๑๐ หนังสือ มี ๖ ชนิด คือ 
   ๑๐.๑ หนังสือภายนอก 
   ๑๐.๒ หนังสือภายใน 
   ๑๐.๓ หนังสือประทับตรา 
   ๑๐.๔ หนังสือส่ังการ 
   ๑๐.๕ หนังสือประชาสัมพันธ 
   ๑๐.๖ หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
 

สวนท่ี ๑ 
หนังสือภายนอก 
------------------ 

 ขอ ๑๑ หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปน
หนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ีมีถึง
บุคคลภายนอก ใหจัดทําตามแบบที่ ๑ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

                                                           
๖ ขอ ๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๓ 
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   ๑๑.๑ ท่ี ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามที่กําหนดไวใน
ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือสง สําหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะ
เพิ่มข้ึนไดตามความจําเปน 
   ๑๑.๒ สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่อสวนราชการ สถานที่ราชการหรือ
คณะกรรมการซึ่งเปนเจาของหนังสือนั้น และโดยปกติใหลงที่ตั้งไวดวย 
   ๑๑.๓ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ท่ีออกหนังสือ 
   ๑๑.๔ เรื่อง ใหลงเรื่องยอท่ีเปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เปน
หนังสือตอเนื่องโดยปกติใหลงเร่ืองของหนังสือฉบับเดิม 
   ๑๑.๕ คําขึ้นตน ใหใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตน
สรรพนาม และคําลงทาย ท่ีกําหนดไวในภาคผนวก ๒ แลวลงตําแหนงของผูท่ีหนังสือนั้นมีถึง หรือช่ือ
บุคคลในกรณีท่ีมีถึงตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาท่ี 
   ๑๑.๖ อางถึง (ถามี) ใหอางถึงหนังสือท่ีเคยมีติดตอกันเฉพาะหนังสือท่ีสวนราชการผูรับ
หนังสือไดรับมากอนแลว จะจากสวนราชการใดก็ตาม โดยใหลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือและเลขที่
หนังสือ วนัที่ เดือน ปพุทธศักราชของหนังสือนั้น 
    การอางถึง ใหอางถึงหนังสือฉบับสุดทายที่ติดตอกันเพียงฉบับเดียว เวนแตมีเรื่อง
อ่ืนที่เปนสาระสําคัญตองนํามาพิจารณา จึงอางถึงหนังสือฉบับอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะใหทราบ
ดวย 
   ๑๑.๗ ส่ิงที่สงมาดวย (ถามี) ใหลงชื่อส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสารที่สงไปพรอมกับ
หนังสือนั้น ในกรณีท่ีไมสามารถสงไปในซองเดียวกันไดใหแจงดวยวาสงไปโดยทางใด 
   ๑๑.๘ ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงค
หลายประการใหแยกเปนขอๆ 
   ๑๑.๙ คําลงทาย ใหใชคําลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตน 
สรรพนาม และคําลงทาย ท่ีกําหนดไวในภาคผนวก ๒ 
   ๑๑.๑๐ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือเจาของหนังสือ และใหพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือ
ไวใตลายมือช่ือ ตามรายละเอยีดที่กําหนดไวในภาคผนวก ๓ 
   ๑๑.๑๑ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของเจาของหนงัสือ 
   ๑๑.๑๒ สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออก
หนังสือ ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับการะทรวงหรือทบวง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง
ท้ังระดับกรมและกอง ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมลงมาใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง
เพียงระดับกองหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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   ๑๑.๑๓ โทร.  ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่
ออกหนังสือ และหมายเลขภายในตูสาขา (ถามี) ไวดวย 
   ๑๑.๑๔ สําเนาสง (ถามี) ในกรณีท่ีผูสงจัดทําสําเนาสงไปใหสวนราชการหรือบุคคลอื่น
ทราบ และประสงคจะใหผูรับทราบวาไดมีสําเนาสงไปใหผูใดแลว ใหพิมพช่ือเต็มหรือช่ือยอของสวน
ราชการหรือช่ือบุคคลที่สงสําเนาไปให เพื่อใหเปนที่เขาใจระหวางผูสงและผูรับ ถาหากมีรายช่ือท่ีสงมากให
พิมพวาสงไปตามรายชื่อที่แนบและแนบรายชื่อไปดวย 

 
สวนท่ี ๒ 

หนังสือภายใน 
------------------ 

 ขอ ๑๒ หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก เปน
หนังสือติดตอภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ และใหจัดทําตาม
แบบที่ ๒ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๑๒.๑ สวนราชการ ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ 
โดยมีรายละเอียดพอสมควร โดยปกติถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมขึ้นไปใหลงชื่อสวน
ราชการเจาของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับต่ํากวากรมลงมา ใหลง
ช่ือสวนราชการเจาของเรื่องเพียงระดับกอง หรือสวนราชการเจาของเรื่องพรอมทั้งหมายเลขโทรศัพท (ถามี) 
   ๑๒.๒ ท่ี ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามที่กําหนดไวใน
ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือสง สําหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะ
เพิ่มข้ึนไดตามความจําเปน 
   ๑๒.๓ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออก
หนังสือ 
   ๑๒.๔ เรื่อง ใหลงเรื่องยอท่ีเปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีเปน
หนังสือตอเนื่องโดยปกติใหลงเร่ืองของหนังสือฉบับเดิม 
   ๑๒.๕ คําขึ้นตน ใหใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตน 
สรรพนาม และคําลงทาย ท่ีกําหนดไวในภาคผนวก ๒ แลวลงตําแหนงของผูท่ีหนังสือนั้นมีถึง หรือช่ือ
บุคคลในกรณีท่ีมีถึงตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาท่ี 
   ๑๒.๖ ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงค
หลายประการ ใหแยกเปนขอๆ ในกรณีท่ีมีการอางถึงหนังสือท่ีเคยมีติดตอกันหรือมีส่ิงที่สงมาดวย ใหระบุ
ไวในขอนี้ 
   ๑๒.๗ ลงชื่อและตําแหนง ใหปฏิบัติตามขอ ๑๑.๑๐ และขอ ๑๑.๑๑ โดยอนุโลม 
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 ในกรณีท่ีกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดใดประสงคจะกําหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะเพื่อใชตาม
ความเหมาะสมกใ็หกระทําได 
 

สวนท่ี ๓ 
หนังสือประทบัตรา 

------------------ 
 ขอ ๑๓ หนังสือประทับตรา คือ หนังสือท่ีใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา 
 หนังสือประทับตราใหใชไดท้ังระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับ
บุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ีไมใชเร่ืองสําคัญ ไดแก 
   ๑๓.๑ การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
   ๑๓.๒ การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
   ๑๓.๓ การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญหรือการเงิน 
   ๑๓.๔ การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
   ๑๓.๕ การเตือนเรื่องที่คาง 
   ๑๓.๖ เร่ืองซ่ึงหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเปนคําส่ังใหใช
หนังสือประทับตรา 
 ขอ ๑๔ หนังสือประทับตรา ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๓ ทายระเบียบ โดย
กรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๑๔.๑ ท่ี ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามที่กําหนดไวใน
ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบยีนหนังสือสง 
   ๑๔.๒ ถึง ใหลงชื่อสวนราชการ หนวยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง 
   ๑๔.๓ ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย 
   ๑๔.๔ ช่ือสวนราชการที่สงหนังสือออก ใหลงชื่อสวนราชการที่สงหนังสือออก 
   ๑๔.๕ ตราชื่อสวนราชการ ใหประทับตราชื่อสวนราชการตามขอ ๗๒ ดวยหมึกแดง 
และใหผูรับผิดชอบลงลายมือช่ือยอกํากับตรา 
   ๑๔.๖ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือนและตัวเลขของปพุทธศักราช
ท่ีออกหนังสือ 
   ๑๔.๗ สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่ออก
หนังสือ 
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   ๑๔.๘ โทร. หรือที่ตั้ง ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่องและ
หมายเลขภายในตูสาขา (ถามี) ดวย ในกรณีท่ีไมมีโทรศัพท ใหลงที่ตั้งของสวนราชการเจาของเรื่องโดยให
ลงตําบลที่อยูตามความจําเปน และแขวงไปรษณีย (ถามี) 
 

สวนท่ี ๔ 
หนังสือส่ังการ 
------------------ 

 ขอ ๑๕ หนังสือส่ังการ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบ
ไวโดยเฉพาะ 
 หนังสือส่ังการมี ๓ ชนิด ไดแก คําส่ัง ระเบียบ และขอบังคับ 
 ขอ ๑๖ คําส่ัง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย ใช
กระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๔ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๑๖.๑ คําส่ัง ใหลงชื่อสวนราชการหรือตําแหนงของผูมีอํานาจที่ออกคําส่ัง 
   ๑๖.๒ ท่ี ใหลงเลขที่ท่ีออกคําส่ัง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข ๑ เรียงเปนลําดับไปจนสิ้นป
ปฏิทิน ทับเลขปพุทธศักราชที่ออกคําส่ัง 
   ๑๖.๓ เร่ือง ใหลงชื่อเรื่องที่ออกคําส่ัง 
   ๑๖.๔ ขอความ ใหอางเหตุท่ีออกคําส่ัง และอางถึงอํานาจที่ใหออกคําส่ัง (ถามี) ไวดวย 
และจึงลงขอความที่ส่ัง และวันใชบังคับ 
   ๑๖.๕ ส่ัง ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ท่ีออกคําส่ัง  
   ๑๖.๖ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือผูออกคําส่ัง และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใต
ลายมือช่ือ 
   ๑๖.๗ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกคําส่ัง 
 ขอ ๑๗ ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย
หรือไมก็ได เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑและใหจัดทําตามแบบที่ ๕ ทาย
ระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๑๗.๑ ระเบียบ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกระเบียบ 
   ๑๗.๒ วาดวย ใหลงชื่อของระเบียบ 
   ๑๗.๓ ฉบับที่ ถาเปนระเบียบที่กลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น ไมตองลงวาเปนฉบับที่
เทาใด แตถาเปนระเบียบเร่ืองเดียวกันที่มีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปน ฉบับที่ ๒ และที่ถัดๆ ไปตามลําดับ 
   ๑๗.๔ พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
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   ๑๗.๕ ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอ เพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกระเบียบและ
อางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกระเบียบ (ถามี) 
   ๑๗.๖ ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชเปนระเบียบเปนขอๆ โดยใหขอ ๑ เปนชื่อระเบียบ ขอ 
๒ เปนวันใชบังคับกําหนดวาใหใชบังคับตั้งแตเมื่อใด และขอสุดทาย เปนขอผูรักษาการ ระเบียบใดถามีมาก
ขอหรือหลายเรื่องจะแบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด ๑ 
   ๑๗.๗ ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
   ๑๗.๘ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือผูออกระเบียบ และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใต
ลายมือช่ือ 
   ๑๗.๙ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกระเบียบ 
 ขอ ๑๘ ขอบังคับ คือ บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายที่บัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๖ ทายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียด ดงันี้ 
   ๑๘.๑ ขอบังคับ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขอบังคับ 
   ๑๘.๒ วาดวย ใหลงชื่อของขอบังคับ 
   ๑๘.๓ ฉบับที่ ถาเปนขอบังคับที่กลาวถึงเปนคร้ังแรกในเรื่องนั้น ไมตองลงวาเปนฉบับที่
เทาใด แตถาเปนขอบังคับเรื่องเดียวกันที่มีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปนฉบับที่ ๒ และที่ถัด ๆ ๆไปตามลําดับ 
   ๑๘.๔ พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกขอบังคับ 
   ๑๘.๕ ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอเพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกขอบังคับและ
อางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกขอบังคับ 
   ๑๘.๖ ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชบังคับเปนขอๆ โดยให ขอ ๑ เปนชื่อขอบังคับ ขอ ๒ 
เปนวันที่ใชบังคับกําหนดวาใหใชบังคับตั้งแตเมื่อใด และขอสุดทายเปนขอผูรักษาการ ขอบังคับใดถามีมาก
ขอหรือหลายเรื่องจะแบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด ๑ 
   ๑๘.๗ ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกขอบังคับ 
   ๑๘.๘ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือผูออกขอบังคับ และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไว
ใตลายมือช่ือ 
   ๑๘.๙ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกขอบังคับ 
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สวนท่ี ๕ 
หนังสือประชาสัมพันธ 

------------------ 
 ขอ ๑๙ หนังสือประชาสัมพันธ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมาย
กําหนดแบบไวโดยเฉพาะ 
 หนังสือประชาสัมพันธมี ๓ ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว 
 ขอ ๒๐ ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหทราบ หรือแนะแนวทาง
ปฏิบัติ ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๗ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๐.๑ ประกาศ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกประกาศ 
   ๒๐.๒ เร่ืองใหลงชื่อเรื่องที่ประกาศ 
   ๒๐.๓ ขอความ ใหอางเหตุผลท่ีตองออกประกาศและขอความที่ประกาศ 
   ๒๐.๔ ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกประกาศ 
   ๒๐.๕ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือผูออกประกาศ และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใต
ลายมือช่ือ 
   ๒๐.๖ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกประกาศ 
 ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหทําเปนแจงความ ใหเปล่ียนคําวาประกาศ เปน แจงความ 
 ขอ ๒๑ แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของทาง
ราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใดๆ ใหทราบขัดเจนโดยทั่วกัน ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบ
ท่ี ๘ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๑.๑ แถลงการณ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ 
   ๒๑.๒ เร่ือง ใหลงชื่อเรื่องที่ออกแถลงการณ 
   ๒๑.๓ ฉบับที่ ใชในกรณีท่ีจะตองออกแถลงการณหลายฉบับในเรื่องเดียวท่ีตอเนื่องกัน 
ใหลงฉบับที่เรียงตามลําดับไวดวย 
   ๒๑.๔ ขอความ ใหอางเหตุผลท่ีตองออกแถลงการณและขอความที่แถลงการณ 
   ๒๑.๕ สวนราชการที่ออกแถลงการณ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ 
   ๒๑.๖ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ท่ีออกแถลงการณ 
 ขอ ๒๒ ขาว คือ บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ ใหจัดทําตามแบบที่ ๙ 
ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๒.๑ ขาว ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขาว 
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   ๒๒.๒ เร่ือง ใหลงชื่อเรื่องที่ออกขาว 
   ๒๒.๓ ฉบับที่ ใชในกรณีท่ีจะตองออกขาวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ตอเนื่องกัน ใหลง
ฉบับที่เรียงตามลาํดับไวดวย 
   ๒๒.๔ ขอความ ใหลงรายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองของขาว 
   ๒๒.๕ สวนราชการที่ออกขาว ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขาว 
   ๒๒.๖ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ท่ีออกขาว 
 

สวนท่ี ๖ 
หนังสือท่ีเจาหนาที่ทําขึ้นหรอืรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

------------------ 
 ขอ ๒๓ หนังสือท่ีเจาหนาที่ทําขึ้นรับไวเปนหลักฐานในราชการ คือ หนังสือท่ีทางราชการทําข้ึน
นอกจากที่กลาวมาแลวขางตน หรือหนังสือท่ีหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอกมมีาถึง
สวนราชการ และสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ มี ๔ ชนิด คือ หนังสือรับรองรายงานการ
ประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน 
 ขอ ๒๔ หนังสือรับรอง คือ หนังสือท่ีสวนราชการออกใหเพื่อรับรองแก บุคคลนิติบุคคล หรือ
หนวยงาน เพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยท่ัวไปไมจําเพราะเจาะจง ใชกระดาษ
ตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๑๐ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๔.๑ เลขที่ ใหลงที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแตเลขที่ ๑ เรียงเปนลําดับไป
จนถึงส้ินปปฏิทิน ทับเลขปพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง หรือลงเลขที่ของหนังสือท่ัวไปตามแบบ
หนังสือภายนอกอยางหนึ่งอยางใด 
   ๒๔.๒ สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่อของสวนราชการซึ่งเปนเจาของหนังสือนั้น 
และจะลงสถานที่ตั้งของสวนราชการเจาของหนังสือดวยก็ได 
   ๒๔.๓ ขอความ ใหลงขอความขึ้นตนวา หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา แลวตอดวย
ช่ือบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานที่ทางราชการรับรอง ในกรณีเปนบุคคลใหพิมพช่ือเต็ม โดยมีคํานําหนา
นาม ช่ือ นามสกุล ตําแหนงหนาที่ และสังกัดหนวยงานที่ผูนั้นทํางานอยูอยางชัดแจง แลวจึงลงขอความที่
รับรอง 
   ๒๔.๔ ใหไว ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง 
   ๒๔.๕ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือหัวหนาสวนราชการผูออกหนังสือหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใตลายมือช่ือ 
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   ๒๔.๖ ตําแหนง ใหลงตําแหนง ของผูลงลายมือช่ือในหนังสือ 
   ๒๔.๗ รูปถายและลายมือช่ือผูไดรับการรับรอง ในกรณีท่ีการรับรองเปนเรื่องสําคัญที่
ออกใหแกบุคคลใหติดรูปถายของผูท่ีไดรับการรับรอง ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร หนาตรง ไมสวมหมวก 
ประทับตราชื่อสวนราชการที่ออกหนังสือบนขอบลางดานขวาของรูปถายคาบตอลงบนแผนกระดาษ และ
ใหผูนั้นลงลายมือช่ือไวใตรูปถายพรอมทั้งพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใตลายมือช่ือดวย 
 ขอ ๒๕ รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติ
ของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน ใหจัดทําตามแบบที่ ๑๑ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๕.๑ รายงานการประชุม ใหลงชื่อคณะที่ประชุมหรือช่ือการประชุมนั้น 
   ๒๕.๒ ครั้งที่ ใหลงครั้งที่ประชุม 
   ๒๕.๓ เมื่อ ใหลงวันเดือนปท่ีประชุม 
   ๒๕.๔ ณ ใหลงสถานที่ท่ีประชุม 
   ๒๕.๕ ผูมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะที่ประชุมซ่ึง
มาประชุมในกรณีท่ีมีผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน และลงวามาประชุมแทนผูใดหรือตําแหนง
ใด 
   ๒๕.๖ ผูไมมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่
ประชุมซ่ึงมิไดมาประชุมพรอมทั้งเหตุผล (ถามี) 
   ๒๕.๗ ผูเขารวมประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูท่ีมิไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่
ประชุมซ่ึงไดเขารวมประชุม (ถามี) 
   ๒๕.๘ เร่ิมประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เร่ิมประชุม 
   ๒๕.๙ ขอความ ใหบันทึกขอความที่ประชุม โดยปกติใหเริ่มตนดวยประธานกลาวเปด
ประชุมและเรื่องที่ประชุม กับมติหรือขอสรุปของที่ประชุมในแตละเรื่องตามลําดับ 
   ๒๕.๑๐ เลิกประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เลิกประชุม 
   ๒๕.๑๑ ผูจดรายงานการประชุม ใหลงชื่อผูจดรายงานการประชุมครั้งนั้น 
 ขอ ๒๖ บันทึก คือ ขอความซ่ึงผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาส่ังการ
แกผูใตบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาท่ีหรือหนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกันใน
การปฏิบัติราชการ โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ และใหมีหัวขอดังตอไปนี้ 
   ๒๖.๑ ช่ือตําแหนงที่บันทึกถึง โดยใชคําขึ้นตนตามที่กาํหนดไวภาคผนวก ๒ 
   ๒๖.๒ สาระสําคัญของเรื่อง ใหลงใจความของเรื่องที่บันทึก ถามีเอกสารประกอบก็ให
ระบุไวดวย 
   ๒๖.๓ ช่ือและตําแหนง ใหลงลายมือช่ือและตําแหนงของผูบันทึก และในกรณีท่ีไมใช
กระดาษบันทึกขอความ ใหลงวันเดือนปท่ีบันทึกไวดวย 

 หนา ๑๑ 
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 การบันทึกตอเนื่อง โดยปกติใหผูบันทึกระบุคําขึ้นตน ใจความบันทึก และลงชื่อเชนเดียวกับที่ได
กลาวไวขางตน และใหลงวัน เดือน ป กํากับใตลายมือช่ือผูบันทึก หากไมมีความเห็นใดเพิ่มเติมใหลงชื่อและ
วัน เดือน ป กํากับเทานั้น 
 ขอ ๒๗๗ หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
เพื่อเปนหลักฐานในราชการ ซ่ึงรวมถึงภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และส่ือกลางบันทึก
ขอมูลดวย หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ท่ียื่นตอเจาหนาที่ และเจาหนาที่ไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือ
ของทางราชการแลว มีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม จะกําหนดขึ้นใชตามความเหมาะสม เวนแตมี
แบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องใหทําตามแบบ เชน โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวน
และสอบสวน และคํารอง เปนตน 
 ส่ือกลางบันทึกขอมูลตามวรรคหนึ่ง หมายความถึง ส่ือใดๆ ท่ีอาจใชบันทึกขอมูลไดดวยอุปกรณ
ทางอิเล็กทรอนิกส เชน แผนบันทึกขอมูล เทปแมเหล็ก จานแมเหล็ก แผนซีดี-อานอยางเดียว หรือแผนดิจิทัล
อเนกประสงค เปนตน 
 

สวนท่ี ๗ 
บทเบ็ดเตล็ด 

------------------ 
 ขอ ๒๘ หนังสือท่ีตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ เปนหนังสือท่ีตองจัดสงและดําเนินการทางสารบรรณ
ดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ แบงเปน ๓ ประเภท คือ 
   ๒๘.๑ ดวนที่สุด ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติในทันทีท่ีไดรับหนังสือนั้น 
   ๒๘.๒ ดวนมาก ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติโดยเร็ว 
   ๒๘.๓ ดวน ใหเจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติ เทาท่ีจะทําได 
 ใหระบุช้ันความเร็วดวยตัวอักษรสีแดงขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพโปง ๓๒ พอยท ใหเห็นชัดบน
หนังสือและบนซอง ตามที่กําหนดไวในแบบที่ ๑ แบบที่ ๒ แบบที่ ๓ และแบบที่ ๑๕ ทายระเบียบ โดยให
ระบุคําวา ดวนที่สุด ดวนมาก หรือดวน สําหรับหนังสือตามขอ ๒๘.๑ ขอ ๒๘.๒ และขอ ๒๘.๓ แลวแต
กรณี 
 ในกรณีท่ีตองการใหหนังสือสงถึงผูรับภายในเวลาที่กําหนด ใหระบุคําวา ดวนภายในแลวลงวัน 
เดือน ป และกําหนดเวลาที่ตองการใหหนังสือนั้นไปถึงผูรับ กับใหเจาหนาที่สงถึงผูรับซ่ึงระบุบนหนาซอง
ภายในเวลาที่กําหนด 

                                                           
๗ ขอ ๒๗ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๖ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๒ 
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 ขอ ๒๙๘ การติดตอราชการนอกจากจะดําเนินการโดยหนังสือท่ีเปนเอกสารสามารถดําเนินการ
ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสได 
 ในกรณีท่ีติดตอราชการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหผูสงตรวจสอบผลการสงทุกครั้งและ
ใหผูรับแจงตอบรับ เพื่อยืนยันวาหนังสือไดจัดสงไปยังผูรับเรียบรอยแลว และสวนราชการผูสงไมตองจัดสง
หนังสือเปนเอกสาร เวนแตกรณีเปนเรื่องสําคัญจําเปนตองยืนยันเปนเอกสาร ใหทําเอกสารยืนยันตามไป
ทันที 
 การสงขอความทางเครื่องมือส่ือสาร เชน โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ โทรศัพท วิทยุส่ือสาร 
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน เปนตน ใหผูรับปฏิบัติเชนเดียวกับไดรับหนังสือ ในกรณีท่ีจะเปนตอง
ยืนยันเปนหนังสือ ใหทําหนังสือยืนยันตามไปทนัที 
 การสงขอความทางเครื่องมือส่ือสารซ่ึงไมมีหลักฐานปรากฏชัดแจง เชน ทางโทรศัพท วิทยุสื่อสาร 
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน เปนตน ใหผูสงและผูรับบันทึกขอความไวเปนหลักฐาน 
 ขอ ๓๐ หนังสือท่ีจัดทําข้ึนโดยปกติใหมีสําเนาคูฉบับเก็บไวท่ีตนเรื่อง ๑ ฉบับ และใหมีสําเนาเก็บ
ไวท่ีหนวยงานสารบรรณกลาง ๑ ฉบับ 
 สําเนาคูฉบับใหผูลงชื่อลงลายมือช่ือหรือลายมือช่ือยอ และใหผูราง ผูพิมพ และผูตรวจลงลายมือช่ือ
หรือลายมือช่ือยอไวท่ีขางทายขอบลางดานขวาของหนังสือ 
 ขอ ๓๑ หนังสือท่ีเจาของหนังสือเห็นวามีสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของควรไดรับทราบดวย โดยปกติ
ใหสงสําเนาไปใหทราบโดยทําเปนหนังสือประทับตรา 
 สําเนาหนังสือนี้ใหมีคํารับรองวา สําเนาถูกตอง โดยใหเจาหนาท่ีตั้งแตระดับ ๒ หรือเทียบเทาข้ึนไป 
ซ่ึงเปนเจาของเรื่องลงลายมือช่ือรับรอง พรอมทั้งลงชื่อตัวบรรจงและตําแหนงที่ขอบลางของหนังสือ 
 ขอ ๓๒ หนังสือเวียน คือ หนังสือท่ีมีถึงผูรับเปนจํานวนมาก มีใจความอยางเดียวกัน ใหเพิ่มรหัส
ตัวพยัญชนะ ว หนาเลขทะเบียนหนังสือสง ซ่ึงกําหนดเปนเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแตเลข ๑ 
เรียงเปนลําดับไปจนถึงส้ินปปฏิทิน หรือใชเลขที่ของหนังสือท่ัวไปตามแบบหนังสือภายนอกอยางหนึ่งอยาง
ใด 
 เมื่อผูรับไดรับหนังสือเวียนแลวเห็นวาเรื่องนั้นจะตองใหหนวยงานหรือบุคคลในบังคับบัญชาใน
ระดับตางๆ ไดรับทราบดวย ก็ใหมีหนาที่จัดทําสําเนาหรือจัดสงใหหนวยงานหรือบุคคลเหลานั้นโดยเร็ว 
 ขอ ๓๓ สรรพนามที่ใชในหนังสือ ใหใชตามฐานะแหงความสัมพันธระหวางเจาของหนังสือและ
ผูรับหนังสือตามภาคผนวก ๒ 
 ขอ ๓๔ หนังสือภาษาตางประเทศ ใหใชกระดาษตราครุฑ 

                                                           
๘ ขอ ๒๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๓ 
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 หนังสือท่ีเปนภาษาอังกฤษ ใหทําตามแบบที่กําหนดไวในภาคผนวก ๔ 
 สําหรับหนังสือท่ีเปนภาษาอื่นๆ ซ่ึงมิใชภาษาอังกฤษ ใหเปนไปตามประเพณีนิยม 
 

หมวด ๒ 
การรับและสงหนังสือ 

------------------ 
สวนท่ี ๑ 

การรับหนังสือ 
------------------ 

 ขอ ๓๕๙ หนังสือรับ คือ หนังสือท่ีไดรับเขามาจากภายนอก ใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณ
กลางปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 
 การรับหนังสือที่มีช้ันความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ให
ผูใชงานหรือผูปฏิบัติงานที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาถึงเอกสารลับแตละระดับ เปนผูรับผานระบบการรักษา
ความปลอดภัย โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
 ขอ ๓๖ จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือเพื่อดําเนินการกอนหลังและใหผูเปด
ซองตรวจเอกสาร หากไมถูกตองใหติดตอสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ เพื่อ
ดําเนินการใหถูกตอง หรือบันทึกขอบกพรองไวเปนหลักฐาน แลวจึงดําเนินการเรื่องนั้นตอไป 
 ขอ ๓๗ ประทับตรารับหนังสือตามแบบที่ ๑๒ ทายระเบียบ ท่ีมุมบนดานขวาของหนังสือ โดย
กรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๓๗.๑ เลขรับ ใหลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียน 
   ๓๗.๒ วันที่ ใหลงวันเดือนปท่ีรับหนังสือ 
   ๓๗.๓ เวลา ใหลงเวลาที่รับหนังสือ 
 ขอ ๓๘ ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับตามแบบที่ ๑๓ ทายระเบียบโดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
   ๓๘.๑ ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ใหลงวันเดือนปท่ีลงทะเบยีน 
   ๓๘.๒ เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลําดับติดตอกันไป
ตลอดปปฏิทิน เลขทะเบียนของหนังสือรับจะตองตรงกับเลขที่ในตรารบัหนังสือ 
   ๓๘.๓ ท่ี ใหลงเลขที่ของหนังสือท่ีรับเขามา 

                                                           
๙ ขอ ๓๕ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๘ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และใหใชความที่พิมพไวแทน 
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   ๓๘.๔ ลงวันที่ ใหลงวันเดือนป ของหนังสือท่ีรับเขามา 
   ๓๘.๕ จาก ใหลงตําแหนงเจาของหนังสือหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลในกรณีท่ี
ไมมีตําแหนง 
   ๓๘.๖ ถึง ใหลงตําแหนงของผูท่ีหนังสือนั้นมีถึงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลใน
กรณีท่ีไมมีตําแหนง 
   ๓๘.๗ เร่ือง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีไมมีช่ือเรื่องใหลงสรุปเร่ืองยอ 
   ๓๘.๘ การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏิบัตเิกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
   ๓๗.๙ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๓๙ จัดแยกหนังสือท่ีลงทะเบียนรับแลวสงใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการโดยใหลงชื่อ
หนวยงานที่รับหนังสือนั้นในชอง การปฏิบัติ ถามีช่ือบุคคลหรือตําแหนงที่เกี่ยวของกับการรับหนังสือ ใหลง
ช่ือหรือตําแหนงไวดวย 
 การสงหนังสือท่ีลงทะเบียนรับแลวไปใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตามวรรคหนึ่ง จะสง
โดยใชสมุดสงหนังสือตามขอ ๔๘ หรือใหผูรับหนังสือลงชื่อและวันเดือนปท่ีรับหนังสือไวเปนหลักฐานใน
ทะเบียนรับหนังสือก็ได 
 การดําเนินการตามขั้นตอนนี้จะเสนอผานผูบังคับบัญชาผูใดหรือไม ใหเปนไปตามที่หัวหนาสวน
ราชการกําหนด 
 ถาหนังสือรับนั้นจะตองดําเนินเรื่องในหนวยงานนั้นเองจนถึงข้ันไดตอบหนังสือไปแลว ให
ลงทะเบียนวาไดสงออกไปโดยหนังสือท่ีเทาใด วันเดือนปใด 
 ขอ ๔๐ การรับหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน เมื่อผูรับไดรับหนังสือจากหนวยงานสาร
บรรณกลางแลว ใหปฏิบัติตามวิธีการที่กลาวขางตนโดยอนุโลม 
 

สวนท่ี ๒ 
การสงหนังสือ 
------------------ 

 ขอ ๔๑๑๐ หนังสือสง คือ หนังสือท่ีสงออกไปภายนอก ใหปฏิบัตติามที่กําหนดไวในสวนนี ้
 การสงหนังสือที่มีช้ันความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ให
ผูใชงานหรือผูปฏิบัติงานที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาถึงเอกสารลับแตละระดับ เปนผูสงผานระบบการรักษา
ความปลอดภัย โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 

                                                           
๑๐ ขอ ๔๑ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๕ 



119

เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กนัยายน  ๒๕๔๘ 

 ขอ ๔๒ ใหเจาของเรื่องตรวจความเรียบรอยของหนังสือ รวมทั้งส่ิงท่ีจะสงไปดวยใหครบถวน 
แลวสงเรื่องใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางเพื่อสงออก 
 ขอ ๔๓ เมื่อเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางไดรับเร่ืองแลว ใหปฏิบัติดังนี้ 
   ๔๓.๑ ลงทะเบียนหนังสือในทะเบียนหนังสือสงตามแบบที่ ๑๔ ทายระเบียบโดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
    ๔๓.๑.๑ ทะเบียนหนังสือสง วันที่ เดือน พ.ศ. ใหลงวันเดือนปท่ีลงทะเบยีน 
    ๔๓.๑.๒ เลขทะเบียนสง ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือลงเรียงลําดับ
ติดตอกันไปตลอดปปฏิทิน 
    ๔๓.๑.๓ ท่ี ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของสวนราชการเจาของเรื่อง
ในหนังสือท่ีจะสงออก ถาไมมีท่ีดังกลาวชองนี้จะวาง 
    ๔๓.๑.๔ ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปท่ีจะสงหนังสือนั้นออก 
    ๔๓.๑.๕ จาก ใหลงตําแหนงเจาของหนังสือหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคล
ในกรณีท่ีไมมีตําแหนง 
    ๔๓.๑.๖ ถึง ใหลงตําแหนงของผูท่ีหนังสือนั้นมีถึงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือ
บุคคลในกรณีท่ีไมมีตําแหนง 
    ๔๓.๑.๗ เรื่อง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีไมมีช่ือเรื่องใหลง
สรุปเรือ่งยอ 
    ๔๓.๑.๘ การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏิบัตเิกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
    ๔๓.๑.๙ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
   ๔๓.๒ ลงเลขที่และวันเดือนปในหนังสือท่ีจะสงออกทั้งในตนฉบับ และสําเนาคูฉบับ 
ใหตรงกับเลขทะเบียนสงและวันเดือนปในทะเบียนหนังสือสงตามขอ ๔๓.๑.๒ และขอ ๔๓.๑.๔ 
 ขอ ๔๔ กอนบรรจุซองใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางตรวจความเรียบรอยของ
หนังสือ ตลอดจนสิ่งที่สงไปดวยอีกครั้งหนึ่ง แลวปดผนึก 
 หนังสือท่ีไมมีความสําคัญมากนัก อาจสงไปโดยวิธีพับยึดติดดวยแถบกาว กาว เย็บดวยลวด หรือวิธี
อ่ืนแทนการบรรจุซอง 
 ขอ ๔๕ การจาหนาซองใหปฏิบัติตามแบบที่ ๑๕ ทายระเบียบ 
 สําหรับหนังสือท่ีตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ ใหปฏิบัติตามขอ ๒๘ 
 ในกรณีท่ีไมใชสมุดสงหนังสือ ใหมีใบรับหนังสือตามขอ ๔๙ แนบติดซองไปดวย 
  ขอ ๔๖ การสงหนังสือโดยทางไปรษณีย  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่
การสื่อสารแหงประเทศไทยกําหนด 

 หนา ๑๖ 
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 การสงหนังสือซ่ึงมิใชเปนการสงโดยทางไปรษณีย เมื่อสงหนังสือใหผูรับแลว ผูสงตองใหผูรับลง
ช่ือรับในสมุดสงหนังสือหรือใบรับ แลวแตกรณี ถาเปนใบรับใหนําใบรบันั้นมาผนึกติดไวท่ีสําเนาคูฉบับ 
 ขอ ๔๗ หนังสือท่ีไดลงทะเบียนสง ในกรณีท่ีเปนการตอบหนังสือซ่ึงรับเขามาใหลงทะเบียนวา
หนังสือนั้นไดตอบตามหนงัสือรับที่เทาใด วันเดือนปใด 
  ขอ ๔๘ สมุดสงหนังสือใหจัดทําตามแบบที่ ๑๖ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
   ๔๘.๑ เลขทะเบียน ใหลงเลขทะเบียนหนังสือสง 
   ๔๘.๒ จาก ใหลงตําแหนงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลที่เปนเจาของหนงัสือ 
   ๔๘.๓ ถึง ใหลงตําแหนงของผูท่ีหนังสือนั้นมีถึงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลใน
กรณีท่ีไมมีตําแหนง 
   ๔๘.๔ หนวยรับ ใหลงชื่อสวนราชการที่รับหนังสือ 
   ๔๘.๕ ผูรับ ใหผูรับหนังสือลงช่ือท่ีสามารถอานออกได 
   ๔๘.๖ วันและเวลา ใหผูรับหนังสือลงวันเดือนปและเวลาที่รับหนังสือ 
   ๔๘.๗ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๔๙ ใบรับหนังสือ ใหจัดทําตามแบบที่ ๑๗ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้  
   ๔๙.๑ ท่ี ใหลงเลขที่ของหนังสือฉบับนั้น 
   ๔๙.๒ ถึง ใหลงตําแหนงของผูท่ีหนังสือนั้นมีถึงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลใน
กรณีท่ีไมมีตําแหนง 
   ๔๙.๓ เร่ือง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีไมมีช่ือเรื่องใหลงสรุปเร่ืองยอ 
   ๔๙.๔ รับวันที่ ใหผูรับหนังสือลงวันเดือนปท่ีรับหนังสือ 
   ๔๙.๕ เวลา ใหผูรับหนังสือลงเวลาที่รับหนังสือ 
   ๔๙.๖ ผูรับ ใหผูรับหนังสือลงช่ือท่ีสามารถอานออกได 
 

สวนท่ี ๓ 
บทเบ็ดเตล็ด 

------------------ 
 ขอ ๕๐ เพื่อใหการรับและสงหนังสือดําเนินไปโดยสะดวกเรียบรอยและรวดเร็ว สวนราชการจะ
กําหนดหนาที่ของผูปฏิบัติตลอดจนแนวทางปฏิบัตินั้นไวดวยก็ได ท้ังนี้ ใหมีการสํารวจทะเบียนหนังสือรับ
เปนประจําวาหนังสือตามทะเบียนรับนั้นไดมีการปฏิบัติไปแลวเพียงใดและใหมีการติดตามเรื่องดวย ในการ
นี้ สวนราชการใดเห็นสมควรจะจัดใหมีบัตรตรวจคนสําหรับหนังสือรับและหนังสือสงเพื่อความสะดวกใน
การคนหาก็ไดตามความเหมาะสม 
 ขอ ๕๑ บัตรตรวจคน ใหจัดทําตามแบบที่ ๑๘ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 

 หนา ๑๗ 
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   ๕๑.๑ เร่ือง รหัส ใหลงเร่ืองและรหัสตามหมวดหมูของหนังสือ 
   ๕๑.๒ เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนตามที่ปรากฏในทะเบียนหนังสือรับ 
   ๕๑.๓ ท่ี ใหลงเลขที่ของหนังสือ 
   ๕๑.๔ ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปของหนังสือ 
   ๕๑.๕ รายการ ใหลงเร่ืองยอของหนงัสือเพื่อใหทราบวา หนังสือนั้นมาจากทีใ่ด เร่ืองอะไร 
   ๕๑.๖ การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏบัิตเิกี่ยวกับหนังสือนั้นเพื่อใหทราบวาสงไปที่ใดเมื่อใด 
 

หมวด ๓ 
การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ 

------------------ 
สวนท่ี ๑ 

การเกบ็รักษา 
------------------ 

 ขอ ๕๒ การเก็บหนังสือแบงออกเปน การเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว และการ
เก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ 
 ขอ ๕๓ การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบ
ของเจาของเรื่องโดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
 ขอ ๕๔ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลวและไมมีอะไร
ท่ีจะตองปฏิบัติตอไปอีก ใหเจาหนาที่ของเจาของเรื่องปฏิบัติดังนี้ 
   ๕๔.๑  จัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บตามแบบที่ ๑๙ ทายระเบียบ อยางนอยใหมีตนฉบับและ
สําเนาคูฉบับสําหรับเจาของเรื่องและหนวยเก็บเก็บไวอยางละฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
    ๔๕.๑.๑  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือท่ีเก็บ 
    ๕๔.๑.๒  ท่ี ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๔.๑.๓  ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๔.๑.๔  เรื่อง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีท่ีไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๕๔.๑.๕  อายุการเก็บหนังสือ ใหลงวันเดือนปท่ีจะเก็บถึง ในกรณีใหเก็บไว
ตลอดไป ใหลงคําวา หามทําลาย 
    ๕๔.๑.๖  หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
   ๕๔.๒  สงหนังสือและเรื่องปฏิบัติท้ังปวงที่เกียวของกับหนังสือนั้น พรอมทั้งบัญชี
หนังสือสงเก็บไปใหหนวยเก็บที่สวนราชการนั้นๆ กาํหนด 

 หนา ๑๘ 
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 ขอ ๕๕ เมื่อไดรับเรื่องจากเจาของเรื่องตามขอ ๕๔ แลว ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บ
หนังสือปฏิบัติดังนี้ 
   ๕๕.๑ ประทับตรากําหนดเก็บหนังสือตามขอ ๗๓ ไวท่ีมุมลางดานขวาของกระดาษแผน
แรกของหนังสือฉบับนั้น และลงลายมือช่ือยอกํากับตรา 
    ๕๕.๑.๑  หนังสือท่ีตองเก็บไวตลอดไป ใหประทับตราคําวา หามทําลาย ดวย
หมึกสีแดง 
    ๕๕.๑.๒  หนังสือท่ีเก็บโดยมีกําหนดเวลา ใหประทับตราคําวา เก็บถึง พ.ศ. …. 
ดวยหมึกสีน้ําเงิน และลงเลขของปพุทธศักราชที่ใหเก็บถึง 
   ๕๕.๒ ลงทะเบียนหนังสือเก็บไวเปนหลักฐานตามแบบที่ ๒๐ ทายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
    ๕๕.๒.๑  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือท่ีเก็บ 
    ๕๕.๒.๒  วันเก็บ ใหลงวันเดือนปท่ีนําหนังสือนั้นเขาทะเบียนเก็บ 
    ๕๕.๒.๓  เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๕.๒.๔  ท่ี ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๕.๒.๕  เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีท่ีไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๕๕.๒.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
    ๕๕.๒.๗  กําหนดเวลาเก็บ ใหลงระยะเวลาการเก็บตามที่กําหนดในตรากําหนด
เก็บหนังสือตามขอ ๕๕.๑ 
    ๕๕.๒.๘  หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๕๖ การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว แต
จําเปนจะตองใชในการตรวจสอบเปนประจํา ไมสะดวกในการสงไปเก็บยังหนวยเก็บของสวนราชการตาม
ขอ ๕๔ ใหเจาของเรื่องเก็บเปนเอกเทศ โดยแตงตั้งเจาหนาที่ข้ึนรับผิดชอบก็ได เมื่อหมดความจําเปนที่
จะตองใชในการตรวจสอบแลว ใหจัดสงหนังสือนั้นไปยังหนวยเก็บของสวนราชการโดยใหถือปฏิบัติตาม
ขอ ๕๔ และขอ ๕๕ โดยอนุโลม 
 ขอ ๕๗๑๑  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา ๑๐ ป เวนแตหนังสือดังตอไปนี ้
   ๕๗.๑ หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวาดวยการ
รักษาความปลอดภยัแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 

                                                           
๑๑ ขอ ๕๗ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๑๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๙ 
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   ๕๗.๒ หนังสือท่ีเปนหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวน
หรือหนังสืออ่ืนใดที่ไดมีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกําหนดไวเปนพิเศษแลว การเก็บใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบแบบแผนวาดวยการนั้น 
   ๕๗.๓ หนังสือท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรทุกสาขาวิชา และมีคุณคาตอการศึกษา
คนควา วิจัย ใหเก็บไวเปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติตลอดไป หรือตามที่สํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ กรมศิลปากร กําหนด 
   ๕๗.๔ หนังสือท่ีไดปฏิบัติงานเสร็จส้ินแลว และเปนคูสําเนาที่มีตนเรื่องจะคนไดจากที่
อ่ืน ใหเก็บไวไมนอยกวา ๕ ป 
   ๕๗.๕ หนังสือท่ีเปนเรื่องธรรมดาสามัญซ่ึงไมมีความสําคัญ และเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเปน
ประจําเมื่อดําเนินการแลวเสร็จใหเก็บไวไมนอยกวา ๑ ป 
   ๕๗.๖ หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการเงิน การจายเงิน หรือการกอหน้ีผูกพันทาง
การเงินที่ไมเปนหลักฐานแหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิในทางการเงิน รวมถึง
หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทางการเงินที่หมดความจําเปนใน
การใชเปนหลักฐานแหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิในทางการเงินเพราะไดมี
หนังสือหรือเอกสารอื่นที่สามารถนํามาใชอางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกลาวแลว เมื่อ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบแลวไมมีปญหา และไมมีความจําเปนตองใชประกอบการ
ตรวจสอบหรือเพื่อการใดๆ อีก ใหเก็บไวไมนอยกวา ๕ ป 
 หนังสือท่ีเกี่ยวกับการเงิน ซ่ึงเห็นวาไมมีความจําเปนตองเก็บไวถึง ๑๐ ป หรือ ๕ ป แลวแตกรณีให
ทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
 ขอ ๕๘๑๒ ทุกปปฏิทินใหสวนราชการจัดสงหนังสือท่ีมีอายุครบ ๒๐ ป นับจากวันที่ไดจัดทําข้ึน ท่ี
เก็บไว ณ สวนราชการใด พรอมทั้งบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปถัดไป เวนแตหนังสือดังตอไปนี้ 
   ๕๘.๑ หนังสือท่ีตองสงวนเปนความลับใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
   ๕๘.๒ หนังสือท่ีมีกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบที่ออกใชเปนการทั่วไปกําหนดไวเปน
อยางอ่ืน 
   ๕๘.๓ หนังสือท่ีสวนราชการมีความจําเปนตองเก็บไวท่ีสวนราชการนั้นใหจัดทําบัญชี
หนังสือครบ ๒๐ ปท่ีขอเก็บเอง สงมอบใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 

                                                           
๑๒ ขอ ๕๘ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๑๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๒๐ 
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 ขอ ๕๙๑๓ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป และบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปท่ีขอเก็บเอง อยางนอยให
มีตนฉบับและสําเนาคูฉบับ เพื่อใหสวนราชการผูมอบและสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ผูรับ
มอบยึดถือไวเปนหลักฐานฝายละฉบับ 
   ๕๙.๑ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ใหจัดทําตามแบบที่ ๒๑ ทายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
    ๕๙.๑.๑  ช่ือบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ประจําป ใหลงตัวเลขของป
พุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๑.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๑.๓  วันที่ ใหลงวัน เดือน ปท่ีจัดทําบัญชี 
    ๕๙.๑.๔  แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
    ๕๙.๑.๕  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือท่ีสงมอบ 
    ๕๙.๑.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
    ๕๙.๑.๗  ท่ี ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๑.๘  ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๑.๙  เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๑.๑๐  เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีท่ีไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๕๙.๑.๑๑  หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
    ๕๙.๑.๑๒  ลงชื่อผูมอบ ใหผูมอบลงลายมือช่ือและวงเล็บชื่อและนามสกุลดวยตัว
บรรจง พรอมทั้งลงตําแหนงของผูมอบ 
    ๕๙.๑.๑๓  ลงชื่อผูรับมอบ ใหผูรับมอบลงลายมือช่ือและวงเล็บชื่อและนามสกุล
ดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูรับมอบ 
   ๕๙.๒ บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ท่ีขอเก็บเอง ใหจัดทําตามแบบที่ ๒๒ ทายระเบียบ โดย
กรอกรายละเอียดดังนี้ 
    ๕๙.๒.๑  ช่ือบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ท่ีขอเก็บเองประจําป ใหลงตัวเลขของป
พุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๒.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๒.๓  วันที่ ใหลงวัน เดือน ปท่ีจัดทําบัญชี 

                                                           
๑๓ ขอ ๕๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๑๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๒๑ 
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    ๕๙.๒.๔  แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
    ๕๙.๒.๕  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือท่ีขอเก็บเอง 
    ๕๙.๒.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
    ๕๙.๒.๗  ท่ี ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๒.๘  ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๒.๙  เรื่อง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีท่ีไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๕๙.๒.๑๐  หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๖๐ หนังสือที่ยังไมถึงกําหนดทําลายซ่ึงสวนราชการเห็นวาเปนหนังสือท่ีมีความสําคัญและ
ประสงคจะฝากใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เก็บไว ใหปฏิบัติดังนี้ 
   ๖๐.๑ จัดทําบัญชีฝากหนังสือตามแบบที่ ๒๓ ทายระเบียบ อยางนอยใหมีตนฉบับและ
สําเนาคูฉบับ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
    ๖๐.๑.๑  ช่ือบัญชีฝากหนังสือประจําป ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่จัดทํา
บัญชี 
    ๖๐.๑.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
    ๖๐.๑.๓  วันที่ ใหลงวัน เดือน ปท่ีจัดทําบัญชี 
    ๖๐.๑.๔  แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
    ๖๐.๑.๕  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือ 
    ๖๐.๑.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
    ๖๐.๑.๗  ท่ี ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๖๐.๑.๘  ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 
    ๖๐.๑.๙  เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
    ๖๐.๑.๑๐  เรื่อง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีท่ีไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๖๐.๑.๑๑  หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
    ๖๐.๑.๑๒  ลงชื่อผูฝาก ใหผูฝากลงลายมือช่ือและวงเล็บชื่อและนามสกุลดวยตัว
บรรจง พรอมทั้งลงตําแหนงของผูฝาก 
    ๖๐.๑.๑๓  ลงชื่อผูรับฝาก ใหผูรับฝากลงลายมือช่ือและวงเล็บชื่อและนามสกุล
ดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูรับฝาก 
   ๖๐.๒ สงตนฉบับและสําเนาคูฉบับบัญชีฝากหนังสือพรอมกับหนังสือท่ีจะฝากใหกอง
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 

 หนา ๒๒ 
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   ๖๐.๓ เมื่อกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ตรวจหนังสือและรับฝากหนังสือแลว 
ใหลงนามในบัญชีฝากหนังสือ แลวคืนตนฉบับใหสวนราชการผูฝากเก็บไวเปนหลักฐาน 
 หนังสือท่ีฝากเก็บไวท่ีกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ใหถือวาเปนหนังสือของสวนราชการ
ผูฝาก หากสวนราชการผูฝากตองการใชหนังสือหรือขอคืน ใหทําไดโดยจัดทําหลักฐานตอกันไวใหชัดแจง 
 เมื่อถึงกําหนดการทําลายแลว ใหสวนราชการผูฝากดําเนินการตามขอ ๖๖ 
 ขอ ๖๑ การรักษาหนังสือ ใหเจาหนาที่ระมัดระวังรักษาหนังสือใหอยูในสภาพใชราชการไดทุก
โอกาส หากชํารุดเสียหายตองรีบซอมใหใชราชการไดเหมือนเดิม หากสูญหายตองหาสําเนามาแทน ถาชํารุด
เสียหายจนไมสามารถซอมแซมใหคงสภาพเดิมได ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบและใหหมายเหตุไวใน
ทะเบียนเก็บดวย 
 ถาหนังสือท่ีสูญหายเปนเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือสําคัญท่ีเปนการแสดงเอกสารสิทธิ
ใหดําเนินการแจงความตอพนักงานสอบสวน 
 

สวนท่ี ๒ 
การยืม 

------------------ 
 ขอ ๖๒ การยืมหนังสือท่ีสงเก็บแลว ใหปฏิบัติดังนี้ 
   ๖๒.๑ ผูยืมจะตองแจงใหทราบวาเรื่องที่ยืมนั้นจะนําไปใชในราชการใด 
   ๖๒.๒ ผูยืมจะตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาที่เก็บ แลวลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไวใน
บัตรยืมหนังสือ และใหเจาหนาที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืม เรียงลําดับวันเดือนปไวเพื่อติดตามทวงถาม 
สวนบัตรยืมหนังสือนั้นใหเก็บไวแทนที่หนังสือท่ีถูกยืมไป 
   ๖๒.๓ การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนา
สวนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
   ๖๒.๔ การยืมหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปน
หัวหนาสวนราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 ขอ ๖๓ บัตรยืมหนังสือใหจัดทําตามแบบที่ ๒๔ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๖๓.๑ รายการ ใหลงชื่อเรื่องหนังสือท่ีขอยืมไปพรอมดวยรหัสของหนังสือนั้น 
   ๖๓.๒ ผูยืม ใหลงชื่อบุคคล ตําแหนง หรือสวนราชการที่ยืมหนังสือนั้น 
   ๖๓.๓ ผูรับ ใหผูรับหนังสือนั้นลงลายมือช่ือ และวงเล็บชื่อกํากับพรอมดวยตําแหนงใน
บรรทัดถัดไป 
   ๖๓.๔ วันยืม ใหลงวันเดือนปท่ียืมหนังสือนั้น 
   ๖๓.๕ กําหนดสงคืน ใหลงวันเดือนปท่ีจะสงหนังสือนั้นคืน 
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   ๖๓.๖ ผูสงคืน ใหผูสงคืนลงลายมือช่ือ 
   ๖๓.๗ วันสงคืน ใหลงวันเดือนปท่ีสงหนังสือคืน 
 ขอ ๖๔ การยืมหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จหรือหนังสือที่เก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบใหถือ
ปฏิบัติตามขอ ๖๒ โดยอนุโลม 
 ขอ ๖๕ การใหบุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทํามิได เวนแตจะใหดูหรือคัดลอกหนังสือ ท้ังนี้ 
จะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสวนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผูท่ีไดรับมอบหมายกอน 
 

สวนท่ี ๓ 
การทําลาย 

------------------ 
 ขอ ๖๖ ภายใน ๖๐ วันหลังจากวันส้ินปปฏิทิน ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือสํารวจ
หนังสือท่ีครบกําหนดอายุการเก็บในปนั้น ไมวาจะเปนหนังสือท่ีเก็บไวเองหรือท่ีฝากเก็บไวท่ีกองจดหมาย
เหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แลวจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายเสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อ
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทะลายหนังสือ 
 บัญชีหนังสือขอทําลายใหจัดทําตามแบบที่ ๒๕ ทายระเบียบ อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคู
ฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๖๖.๑ ช่ือบัญชีหนังสือขอทําลาย ประจําป ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 
   ๖๖.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
   ๖๖.๓ วันที่ ใหลงวัน เดือน ปท่ีจัดทําบัญชี 
   ๖๖.๔ แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
   ๖๖.๕ ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือ 
   ๖๖.๖ รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
   ๖๖.๗ ท่ี ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
   ๖๖.๘ ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 
   ๖๖.๙ เลขทะเบียนรับ ใหลงทะเบยีนรับของหนังสือแตละฉบับ 
   ๖๖.๑๐ เร่ือง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีท่ีไมมีช่ือเรื่องใหลงสรุปเร่ืองยอ 
   ๖๖.๑๑ การพิจารณา ใหคณะกรรมการทําลายหนังสือเปนผูกรอก 
   ๖๖.๑๒ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๖๗ ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือประกอบดวย
ประธานกรรมการ และกรรมการอีกอยางนอยสองคน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ ๓ หรือ
เทียบเทาขึ้นไป 

 หนา ๒๔ 



128

เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กนัยายน  ๒๕๔๘ 

 ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทํา
หนาท่ีประธาน 
 มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถากรรมการผูใดไมเห็นดวยใหทําบันทึกความเห็นแยงไว 
 ขอ ๖๘ คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหนาที่ดังนี้ 
   ๖๘.๑ พิจารณาหนังสือท่ีจะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย 
   ๖๘.๒ ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือฉบับใดไมควรทําลายและควรจะ
ขยายเวลาการเก็บไว ใหลงความเห็นวาจะขยายเวลาการเก็บไวถึงเมื่อใด ในชองการพิจารณา ตามขอ ๖๖.๑๑ 
ของบัญชีหนังสือขอทําลาย แลวใหแกไขอายุการเก็บหนังสือในตรากําหนดเก็บหนังสือโดยใหประธาน
กรรมการทําลายหนังสือลงลายมือช่ือกํากับการแกไข 
   ๖๘.๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือเร่ืองใดควรใหทําลายใหกรอก
เครื่องหมายกากบาท (X) ลงในชอง การพิจารณา ตามขอ ๖๖.๑๑ ของบัญชีหนังสือขอทําลาย 
   ๖๘.๔ เสนอรายงานผลการพิจารณาพรอมทั้งบันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ 
(ถามี) ตอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพือ่พิจารณาสั่งการตามขอ ๖๙ 
   ๖๘.๕ ควบคุมการทําลายหนังสือซ่ึงผูมีอํานาจอนุมัติใหทําลายไดแลว โดยการเผาหรือ
วิธีอ่ืนใดที่จะไมใหหนังสือนั้นอานเปนเรื่องได และเมื่อทําลายเรียบรอยแลวใหทําบันทึกลงนามรวมกัน
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติทราบ 
 ขอ ๖๙ เมื่อหัวหนาสวนราชการระดับกรมไดรับรายงานตามขอ ๖๘.๔ แลวใหพิจารณาสั่งการ
ดังนี้ 
   ๖๙.๑ ถาเห็นวาหนังสือเรื่องใดยังไมควรทําลาย ใหส่ังการใหเก็บหนังสือนั้นไวจนถึง
เวลาการทําลายงวดตอไป 
   ๖๙.๒ ถาเห็นวาหนังสือเร่ืองใดควรทําลาย ใหสงบัญชีหนังสือขอทําลายใหกองจดหมาย
เหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณากอน เวนแตหนังสือประเภทที่สวนราชการนั้นไดขอทําความตกลงกับ
กรมศิลปากรแลว ไมตองสงไปใหพิจารณา 
 ขอ ๗๐ ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชีหนังสือขอทําลายแลว
แจงใหสวนราชการที่สงบัญชีหนังสือขอทําลายทราบดังนี้ 
   ๗๐.๑ ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบดวย ใหแจงใหสวนราชการ
นั้นดําเนินการทําลายหนังสือตอไปได หากกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไมแจงใหทราบอยางใด
ภายในกําหนดเวลา ๖๐ วัน นับแตวันที่สวนราชการนั้นไดสงเรื่องใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
ใหถือวากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไดใหความเห็นชอบแลว และใหสวนราชการทําลาย
หนังสือได  
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   ๗๐.๒ ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นวาหนังสือฉบับใดควรจะขยาย
เวลาการเก็บไวอยางใดหรือใหเก็บไวตลอดไป ใหแจงใหสวนราชการนั้นทราบ และใหสวนราชการนัน้ๆ ทํา
การแกไขตามที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แจงมา หากหนังสือใดกองจดหมายเหตุแหงชาติ 
กรมศิลปากร เห็นควรใหสงไปเก็บไวท่ีกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ก็ใหสวนราชการนั้นๆ 
ปฏิบัติตาม 
 เพื่อประโยชนในการนี้ กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร จะสงเจาหนาที่มารวมตรวจสอบ
หนังสือสวนราชการนั้นก็ได 
 

หมวด ๔ 
มาตรฐานตรา แบบพิมพ และซอง 

------------------ 
 ขอ ๗๑ ตราครุฑสําหรับแบบพิมพ ใหใชตามแบบที่ ๒๖ ทายระเบียบ มี ๒ ขนาด คือ  
   ๗๑.๑ ขนาดตัวครุฑสูง ๓ เซนติเมตร 
   ๗๑.๒ ขนาดตัวครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร 
 ขอ ๗๒ ตราช่ือสวนราชการใหใชตามแบบที่ ๒๗ ทายระเบียบ มีลักษณะเปนรูปวงกลมสองวง
ซอนกันเสนผาศูนยกลางวงนอก ๔.๕ เซนติเมตร วงใน ๓.๕ เซนติเมตร ลอมครุฑตามขอ ๗๑.๑ ระหวาง
นอกและวงในมีอักษรไทยชื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรม 
หรือจังหวัดอยูขอบลางของตรา 
 สวนราชการใดที่มีการติดตอกับตางประเทศ จะใหมีช่ือภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้นดวยก็ได โดยให
อักษรไทยอยูขอบบนและอักษรโรมันอยูขอบลางของตรา  
 ขอ ๗๓ ตรากําหนดเก็บหนังสือ คือ ตราที่ใชประทับบนหนังสือเก็บเพื่อใหทราบกําหนดระยะเวลา
การเกบ็หนังสือนั้นมีคําวา เก็บถึง พ.ศ. …. หรือคําวา หามทําลาย ขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพ ๒๔ พอยท 
 ขอ ๗๔ มาตรฐานกระดาษและซอง 
   ๗๔.๑ มาตรฐานกระดาษโดยปกติใหใชกระดาษปอนดขาว น้ําหนัก ๖๐ กรัม ตอตาราง
เมตร มี ๓ ขนาด คือ  
    ๗๔.๑.๑  ขนาดเอ ๔ หมายความวา ขนาด ๒๑๐ มิลลิเมตร x ๒๙๗ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๑.๒  ขนาดเอ ๕ หมายความวา ขนาด ๑๔๘ มิลลิเมตร x ๒๑๐ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๑.๓  ขนาดเอ ๘ หมายความวา ขนาด ๕๒ มิลลิเมตร x ๗๔ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๒  มาตรฐานซอง โดยปกติใหใชกระดาษสีขาวหรือสีน้ําตาล น้ําหนัก ๘๐ 
กรัมตอตารางเมตร เวนแตซองของขนาด ซี ๔ ใหใชกระดาษน้ําหนัก ๑๒๐ กรัมตอตอรางเมตร มี ๔ ขนาด 
คือ  
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    ๗๔.๒.๑  ขนาดซี ๔ หมายความวา ขนาด ๒๒๙ มิลลิเมตร x๓๒๔ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๒.๒  ขนาดซี ๕ หมายความวา ขนาด ๑๖๒ มิลลิเมตร x๒๒๙ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๒.๓  ขนาดซี ๖ หมายความวา ขนาด ๑๑๕ มิลลิเมตร x๑๖๒ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๒.๔  ขนาดดีแอล หมายความวา ขนาด ๑๑๐ x ๒๒๐ มิลลิเมตร 
 ขอ ๗๕ กระดาษตราครุฑใหใชกระดาษขนาดเอ ๔ พิมพครุฑตามขอ ๗๑.๑ ดวยหมึกสีดํา หรือทํา
เปนครุฑดุน ท่ีกึ่งกลางสวนบนของกระดาษตามแบบที่ ๒๘ ทายระเบียบ 
 ขอ ๗๖ กระดาษบันทึกขอความ ใหใชกระดาษขนาด เอ ๔ หรือ ขนาด เอ ๕ พิมพครุฑตาม ขอ 
๗๑.๒ ดวยหมึกสีดําที่มุมบนดานซาย ตามแบบที่ ๒๙ ทายระเบียบ 
 ขอ ๗๗ ซองหนังสือใหพิมพครุฑตามขอ ๗๑.๒ ดวยหมึกสีดําที่มุมบนดานซายของซอง 
   ๗๗.๑ ขนาดซี ๔ ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ โดยไมตองพับมีชนิด
ธรรมดาและขยายขาง  
   ๗๗.๒ ขนาดซี ๕ ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๒ 
   ๗๗.๓ ขนาดซี ๖ ใชสําหรับกระดาษตราครุฑพับ ๔ 
   ๗๗.๔ ขนาดดีแอล ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๓ 
 สวนราชการใดมีความจําเปนตองใชซองสําหรับสงทางไปรษณียอาอากาศโดยเฉพาะ อาจใชซอง
พิเศษสําหรับสงทางไปรษณียอากาศและพิมพตราครุฑตามที่กลาวขางตนไดโดยอนุโลม 
 ขอ ๗๘ ตรารับหนังสือ คือ ตราที่ใชประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือตามแบบที่ 
๑๒ ทายระเบียบ มีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ขนาด ๒.๕ เซนติเมตร x ๕ เซนติเมตร มีช่ือสวนราชการ
อยูตอนบน 
 ขอ ๗๙ ทะเบียนหนังสือรับ ใชสําหรับลงรายการหนังสือท่ีไดรับเขาเปนประจําวันโดยเรียงลําดับ
ลงมาตามเวลาที่ไดรับหนังสือ มีขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลมและชนิดเปนแผน 
ตามแบบที่ ๑๓ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๐ ทะเบียนหนังสือสง ใชสําหรับลงรายการหนังสือท่ีไดสงออกเปนประจําวันโดยเรียงลําดับ
ลงมาตามเวลาที่ไดสงหนังสือ มีขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลมและชนิดเปนแผน 
ตามแบบที่ ๑๔ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๑ สมุดสงหนังสือและใบรับหนังสือ ใชสําหรับลงรายการละเอียดเกี่ยวกับการสงหนังสือ 
โดยใหผูนําสงถือกํากับไปกับหนังสือเพื่อใหผูเซ็นรับแลวรับกลับคืนมา 
   ๘๑.๑ สมุดสงหนังสือ เปนสมุดสําหรับใชลงรายการสงหนังสือ มีขนาดเอ ๕ พิมพสอง
หนา ตามแบบที่ ๑๖ ทายระเบียบ 
   ๘๑.๒ ใบรับหนังสือ ใชสําหรับกํากับไปกับหนังสือท่ีนําสงโดยใหผูรับเซ็นชื่อรับแลว
รับกลับคืนมา มีขนาดเอ ๘ พิมพหนาเดียว ตามแบบที่ ๑๘ ทายระเบียบ 

 หนา ๒๗ 
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 ขอ ๘๒ บัตรตรวจคน เปนบัตรกํากับหนังสือแตละรายการเพื่อใหทราบวาหนังสือนั้นๆ ไดมีการ
ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนอยางใด จนกระทั่งเสร็จส้ิน บัตรนี้เก็บเรียงลําดับกันเปนชุดในที่เก็บโดยมี
กระดาษติดเปนบัตรดรรชนี ซ่ึงแบงออกเปนตอนๆ เพื่อสะดวกแกการตรวจคน มีขนาดเอ ๕ พิมพสองหนา 
ตามแบบที่ ๑๘ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๓ บัญชีหนังสือสงเก็บ ใชสําหรับลงรายการหนังสือท่ีจะสงเก็บ มีขนาดเอ ๔ พิมพหนาเดียว 
ตามแบบที่ ๑๙ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๔ ทะเบียนหนังสือเก็บ เปนทะเบียนที่ใชลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา 
มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลม และชนิดเปนแผน ตามแบบที่ ๒๐ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๕ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๕ ป เปนบัญชีท่ีใชลงรายการหนังสือท่ีมีอายุครบ ๒๕ ป สง
มอบเก็บไวท่ีกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบ
ท่ี ๒๑ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๖ บัญชีหนังสือครบ ๒๕ ป ท่ีขอเก็บเอง เปนบัญชีท่ีใชลงรายการหนังสือท่ีมีอายุครบ ๒๕ ป 
ซ่ึงสวนราชการนั้นมีความประสงคจะเก็บไวเอง มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบที่ 
๒๒ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๗ บัญชีฝากหนังสือ เปนบัญชีท่ีใชลงรายการหนังสือท่ีสวนราชการนําฝากไวกับกอง
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบที่ ๒๓ ทาย
ระเบียบ 
 ขอ ๘๘ บัตรยืมหนังสือ ใชสําหรับเปนหลักฐานแทนหนังสือท่ีใหยืมไป มีขนาดเอ ๔ พิมพหนา
เดียว ตามแบบที่ ๒๔ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๙ บัญชีหนังสือขอทําลาย เปนบัญชีท่ีลงรายการหนังสือท่ีครบกําหนดเวลาการเก็บมีลักษณะ
เปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบที่ ๒๕ ทายระเบียบ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา ๒๘ 
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บทเฉพาะกาล 
------------------ 

ขอ ๙๐ แบบพิมพ และซอง ซ่ึงมีอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนกวาจะหมด 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๒๖๑๔

พลเอก เปรม  ติณสูลานนท 
นายกรัฐมนตร ี

๑๔ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๔๘   พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร   นายกรัฐมนตร ี

หนา ๒๙ 
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สารบัญ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

------------------ 
 
เรื่อง  ขอ หนา 
 
การใชบังคับ ๔-๕ ๑ 
นิยามความหมาย ๖ ๒ 
หนังสือราชการ : ความหมาย ๙ ๓ 
งานสารบรรณ : งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร  ๖ ข้ันตอน 
๑. การจัดทํา 
 หนังสือราชการ : ชนิดของหนังสือ  (๖ ชนดิ) ๑๐ ๓ 
 ๑) หนังสือภายนอก ๑๑ ๓ 
 ๒) หนังสือภายใน ๑๒ ๕ 
 ๓) หนังสือประทบัตรา ๑๓-๑๔ ๖ 
 ๔) หนังสือส่ังการ  (๓  ชนิด) ๑๕ ๗ 
  - คําส่ัง ๑๖ ๗
  - ระเบียบ ๑๗ ๗ 
  - ขอบังคับ ๑๘ ๘ 
 ๕) หนังสือประชาสัมพันธ  (๓ ชนิด) ๑๙ ๙ 
  - ประกาศ ๒๐ ๙ 
  - แถลงการณ ๒๑ ๙ 
  - ขาว ๒๒ ๙ 
 ๖) หนังสือท่ีเจาหนาที่ทําขึ้นหรอืรับไวเปนหลักฐานในราชการ  (๔ ชนิด) ๒๓ ๑๐ 
  - หนังสือรับรอง ๒๔ ๑๐ 
  - รายงานการประชุม ๒๕ ๑๑ 
  - บันทึก ๒๖ ๑๑ 
  - หนังสืออ่ืน ๒๗ ๑๒ 

 หนา ๓๐ 
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เรื่อง  ขอ หนา 
 
 บทเบ็ดเตล็ด 
 ๑) หนังสือท่ีตองปฏิบัติเร็วกวาปกติ ๒๘ ๑๒ 
 ๒) การติดตอราชการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ๒๙ ๑๓ 
 ๓) สําเนาคูฉบับ ๓๐ ๑๓ 
 ๔) หนังสือเวยีน ๓๒ ๑๓ 

๒. การรับ ๓๕-๔๐ ๑๔ 
๓. การสง ๔๑-๕๑ ๑๕ 
๔. การเก็บรักษา ๕๒-๖๑ ๑๘ 
๕. การยืม ๖๒-๖๕ ๒๓ 
๖. การทําลาย ๖๖-๗๐ ๒๔ 
มาตรฐานตรา แบบพิมพ และซอง ๗๑-๘๙ ๒๖ 
บทเฉพาะกาล ๙๐ ๒๙ 
 
 

 หนา ๓๑ 
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การกําหนดเลขที�หนังสือภายในส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2556)

ลําดับ ส่วนงาน กอง/ภาควิชา รหัส

มหาวิทยาลัยมหิดล ศธ 0517/

1 สํานักงานอธิการบดี ศธ 0517.01/

1.1 กองบริหารงานทั�วไป ศธ 0517.011/ 

1.2 กองคลัง ศธ 0517.012/

1.3 กองทรัพยากรบุคคล ศธ 0517.013/

1.4 กองกิจการนักศึกษา ศธ 0517.014/

1.5 กองบริหารการศึกษา ศธ 0517.015/ 

1.6 กองบริหารงานวิจัย ศธ 0517.016/

1.7 กองแผนงาน ศธ 0517.017/

1.8 กองวิเทศสัมพันธ์ ศธ 0517.018/

1.9 กองกฎหมาย ศธ 0517.019/

1.10 ศูนย์บริหารจัดการความเสี�ยง ศธ 0517.0111/

1.11 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศธ0517.0116/

1.12 โครงการจัดตั�งวิทยาเขตนครสวรรค์ ศธ 0517.0118/

1.13 กองพัฒนาคุณภาพ ศธ 0517.0119/                    

1.14 ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา ศธ 0517.0122/

1.15 ศูนย์พัฒนาปัญญาคม ศธ 0517.0123/

1.16 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ศธ 0517.0124/

1.17 กองกายภาพและสิ�งแวดล้อม ศธ 0517.0125/

1.18 ศูนย์บริหารสินทรัพย์ ศธ 0517.0126/

1.19 โครงการจัดตั�งวิทยาเขตอํานาจเจริญ ศธ 0517.0127/

1.20 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ศธ 0517.0128/

1.21 ศูนย์ตรวจสอบภายใน ศธ 0517.0129/

1.22 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและการวิจัยในคน ศธ 0517.0130/

1.23 โครงการจัดตั�งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ศธ 0517.0131/

1.24 โครงการจัดตั�งศูนย์ข้อมูลเพื�อการจัดการด้านยุทธศาสตร์และการบริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล ศธ 0517.0312/

1.25 โครงการจัดตั�งโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  ศธ 0517.0133/

2 บัณฑิตวิทยาลัย ศธ 0517.02/

2.1 สํานักงานคณบดี ศธ 0517.021/

3 คณะทันตแพทยศาสตร์ ศธ 0517.03/

3.1 สํานักงานคณบดี ศธ 0517.031/

3.2 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ศธ 0517.032/
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ลําดับ ส่วนงาน กอง/ภาควิชา รหัส

3.3 ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก ศธ 0517.033/

3.4 ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ศธ 0517.034/

3.5 ภาควิชาเภสัชวิทยา ศธ 0517.035/

3.6 ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก ศธ 0517.036/

3.7 ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ศธ 0517.037/

3.8 ภาควิชาทันตกรรมชุมชน ศธ 0517.038/

3.9 ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี�ยว ศธ 0517.039/

3.10 ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ศธ 0517.0310/

3.11 ภาควิชาทันตกรรมทั�วไปขั�นสูง ศธ 0517.0311/

3.12 ภาควิชาทันตกรรมเด็ก ศธ 0517.0312/

3.13 ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ศธ 0517.0313/

3.14 ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ศธ 0517.0314/

3.15 ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ศธ 0517.0315/

3.16 ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ศธ 0517.0316/

3.17 โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ ศธ 0517.0317/

3.18 สํานักงานการศึกษาและวิชาการ ศธ 0517.0318/

3.19 สํานักงานการวิจัย ศธ 0517.0319/

3.20 ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศธ 0517.0320/

3.21 สํานักงานยุทธศาสตร์ ศธ 0517.0321/

3.22 สํานักงานตรวจสอบภายใน ศธ 0517.0322/

3.23 สํานักงานบริหารความเสี�ยง ศธ 0517.0323/

3.24 โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิริธร ศธ 0517.0324/

4 คณะเทคนิคการแพทย์ ศธ 0517.04/

4.1 สํานักงานคณบดี ศธ 0517.041/

4.2 ภาควิชาเคมีคลินิก ศธ 0517.042/

4.3 ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ ศธ 0517.043/

4.4 ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ศธ 0517.044/

4.5 ภาควิชาปรสิตวิทยาและสุขภาพชุมชน ศธ 0517.045/

4.6 ภาควิชารังสีเทคนิค ศธ 0517.046/

4.7 สถานเวชศาสตร์ชันสูตร ศธ 0517.047/

4.8 ศูนย์ความเป็นเลิศการบริการสุขภาพและมาตรฐานวิชาชีพ ศธ 0517.048/

4.9 ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ ศธ 0517.049/

4.10 ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ศธ 0517.0410/
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4.11 ศูนย์เหมืองข้อมูลและชีวการแพทย์สารสนเทศ ศธ 0517.0411/

5 คณะพยาบาลศาสตร์ ศธ 0517.05/

5.1 สํานักงานคณบดี ศธ 0517.051/

5.2 ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ศธ 0517.052/

5.3 ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ศธ 0517.053/

5.4 ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ศธ 0517.054/

5.5 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ ศธ 0517.055/

5.6 ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ศธ 0517.056/

5.7 ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ศธ 0517.057/

5.8 ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ศธ 0517.058/

5.9 สํานักงานการศึกษา ศธ 0517.059/

5.10 สํานักงานวิจัยและบริการวิชาการ ศธ 0517.0510/

5.11 สํานักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา ศธ 0517.0511/

6 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศธ 0517.06/

6.1 สํานักงานคณบดี ศธ 0517.061/

6.2 โรงพยาบาลรามาธิบดี ศธ 0517.062/

6.3 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ศธ 0517.063/

6.4 ภาควิชาจักษุวิทยา ศธ 0517.064/

6.5 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ศธ 0517.065/

6.6 ภาควิชาพยาธิวิทยา ศธ 0517.066/

6.7 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ ศธ 0517.067/

6.8 ภาควิชารังสีวิทยา ศธ 0517.068/

6.9 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ศธ 0517.069/

6.10 ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ศธ 0517.0610/

6.11 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื�นฟู ศธ 0517.0611/

6.12 ภาควิชาศัลยศาสตร์ ศธ 0517.0612/

6.13 ภาควิชาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา ศธ 0517.0613/

6.14 ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา ศธ 0517.0614/

6.15 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ศธ 0517.0615/

6.16 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ศธ 0517.0616/

6.17 สํานักงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรม ศธ 0517.0617/

6.18 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ศธ 0517.0618/

6.19 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศธ 0517.0619/
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6.20 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื�อความหมายและความผิดปกติของการสื�อความหมาย ศธ 0517.0620/

6.21 กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาและชีวสถิติ ศธ 0517.0621/

6.22 กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ ศธ 0517.0622/

6.23 สํานักงานการศึกษา ศธ 0517.0623/

6.24 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ศธ 0517.0624/

6.25 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ� ศธ 0517.0625/

6.26 สถาบันจักรีนฤบดินทร์ ศธ 0517.0626/

6.27 ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ ศธ 0517.0627/

7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศธ 0517.07/

7.1 สํานักงานคณบดี ศธ 0517.071/

7.2 โรงพยาบาลศิริราช ศธ 0517.072/

7.3 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ศธ 0517.073/

7.4 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ศธ 0517.074/

7.5 ภาควิชาจักษุวิทยา ศธ 0517.075/

7.6 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ศธ 0517.076/

7.7 ภาควิชาจุลชีววิทยา ศธ 0517.077/

7.8 ภาควิชาชีวเคมี ศธ 0517.078/

7.9 ภาควิชาตจวิทยา ศธ 0517.079/

7.10 ภาควิชานิติเวชศาสตร์ ศธ 0517.0710/

7.11 ภาควิชาปรสิตวิทยา ศธ 0517.0711/

7.12 ภาควิชาพยาธิวิทยา ศธ 0517.0712/

7.13 ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก ศธ 0517.0713/

7.14 ภาควิชาเภสัชวิทยา ศธ 0517.0714/

7.15 ภาควิชารังสีวิทยา ศธ 0517.0715/

7.16 ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน ศธ 0517.0716/

7.17 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ศธ 0517.0717/

7.18 ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด ศธ 0517.0718/

7.19 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ศธ 0517.0719/

7.20 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื�นฟู ศธ 0517.0720/

7.21 ภาควิชาศัลยศาสตร์ ศธ 0517.0721/

7.22 ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบําบัด ศธ 0517.0722/

7.23 ภาควิชาสรีรวิทยา ศธ 0517.0723/

7.24 ภาควิชาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา ศธ 0517.0724/
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7.25 ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ศธ 0517.0725/

7.26 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ศธ 0517.0726/

7.27 สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ศธ 0517.0727/

7.28 สถานส่งเสริมการวิจัย ศธ 0517.0728/

7.29 ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ศธ 0517.0729/

7.30 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศธ 0517.0730/

7.31 โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ศธ 0517.0731/

7.32 โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ศธ 0517.0732/

7.33 สถานวิทยามะเร็งศิริราช ศธ 0517.0733/

7.34 สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศธ 0517.0734/

7.35 ศูนย์โรคหัวใจ The Heart by Siriraj ศธ 0517.0735/

8 คณะเภสัชศาสตร์ ศธ 0517.08/

8.1 สํานักงานคณบดี ศธ 0517.081/

8.2 ภาควิชาจุลชีววิทยา ศธ 0517.082/

8.3 ภาควิชาชีวเคมี ศธ 0517.083/

8.4 ภาควิชาเภสัชกรรม ศธ 0517.084/

8.5 ภาควิชาเภสัชเคมี ศธ 0517.085/

8.6 ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ ศธ 0517.086/

8.7 ภาควิชาเภสัชวิทยา ศธ 0517.087/

8.8 ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย ศธ 0517.088/

8.9 ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม ศธ 0517.089/

8.10 ภาควิชาสรีรวิทยา ศธ 0517.0810/

8.11 ภาควิชาอาหารเคมี ศธ 0517.0811/

8.12 สํานักงานข้อมูลสมุนไพร ศธ 0517.0812/

8.13 สํานักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา ศธ 0517.0813/

8.14 สํานักงานวิชาการและกิจการนักศึกษา ศธ 0517.0814/

8.15 สํานักงานวิจัยและบริการวิชาการ ศธ 0517.0815/

9 คณะวิทยาศาสตร์ ศธ 0517.09/

9.1 สํานักงานคณบดี ศธ 0517.091/

9.2 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ศธ 0517.092/

9.3 ภาควิชาคณิตศาสตร์ ศธ 0517.093/

9.4 ภาควิชาเภสัชวิทยา ศธ 0517.094/

9.5 ภาควิชาเคมี ศธ 0517.095/
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9.6 ภาควิชาจุลชีววิทยา ศธ 0517.096/

9.7 ภาควิชาชีวเคมี ศธ 0517.097/

9.8 ภาควิชาชีววิทยา ศธ 0517.098/

9.9 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ศธ 0517.099/

9.10 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ศธ 0517.0910/

9.11 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา ศธ 0517.0911/

9.12 ภาควิชาฟิสิกส์ ศธ 0517.0912/

9.13 ภาควิชาสรีรวิทยา ศธ 0517.0913/

9.14 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ศธ 0517.09/0914

10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศธ 0517.10/

10.1 สํานักงานคณบดี ศธ 0517.101/

10.2 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ศธ 0517.102/

10.3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื�องกล ศธ 0517.103/

10.4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศธ 0517.104/

10.5 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศธ 0517.105/

10.6 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ�งแวดล้อม ศธ 0517.106/

10.7 ศูนย์ข้อมูลและวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ ศธ 0517.107/

10.8 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ศธ 0517.108/

10.9 ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ ศธ 0517.109/

10.10 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ศธ 0517.1010/

10.11 กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ ศธ 0517.1011/

10.12 สํานักงานประกันคุณภาพ ศธ 0517.1012/

10.13 ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ ศธ 0517.1013/

11 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ศธ 0517.11/

11.1 สํานักงานคณบดี ศธ 0517.111/

11.2 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ศธ 0517.112/

11.3 ภาควิชากีฎวิทยาการแพทย์ ศธ 0517.113/

11.4 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน ศธ 0517.114/

11.5 ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี ศธ 0517.115/

11.6 ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ ศธ 0517.116/

11.7 ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว ศธ 0517.117/

11.8 ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน ศธ 0517.118/

11.9 ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร ศธ 0517.119/



142

ลําดับ ส่วนงาน กอง/ภาควิชา รหัส

11.10 ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน ศธ 0517.1110/

11.11 ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ�งแวดล้อม ศธ 0517.1111/

11.12 ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน ศธ 0517.1112/

11.13 ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน ศธ 0517.1113/

11.14 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ศธ 0517.1114/

11.15 สํานักงานบริหารการศึกษา ศธ 0517.1115/

11.16 สํานักงานบริการการวิจัย ศธ 0517.1116/

11.17 สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ศธ 0517.1117/

11.18 ศูนย์ทดสอบวัคซีน(The Vaccine Trial Centre(VTC) ศธ 0517.1118/

11.19 ศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข ศธ 0517.1119/

Center of Excellence for Biomedical and Public Health Informatics (BIOPHICS)

11.20 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี ศธ 0517.1120/

Center of Excellence for Antibody research (CEAR)

11.21 ศูนย์วิจัยมาลาเรีย ศธ 0517.1121/

12 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศธ 0517.12/

12.1 สํานักงานคณบดี ศธ 0517.121/

12.2 ภาควิชามนุษยศาสตร์ ศธ 0517.122/

12.3 ภาควิชาศึกษาศาสตร์ ศธ 0517.123/

12.4 ภาควิชาสังคมศาสตร์ ศธ 0517.124/

12.5 ภาควิชาสังคมและสุขภาพ ศธ 0517.125/

12.6 ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม ศธ 0517.126/

12.7 ศูนย์กฎหมายการแพทย์สาธารณสุขสิ�งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ ศธ 0517.127/

13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศธ 0517.13/

13.1 สํานักงานคณบดี ศธ 0517.131/

13.2 ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ ศธ 0517.132/

13.3 ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข ศธ 0517.133/

13.4 โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ศธ 0517.134/

13.5 โรงพยาบาลสัตว์ปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน ศธ 0517.135/

13.6 ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ ศธ 0517.136/

13.7 ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ�นและสัตว์อพยพ  ศธ 0517.137/

14 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศธ 0517.14/

14.1 สํานักงานคณบดี ศธ 0517.141/

14.2 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ศธ 0517.142/
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14.3 ภาควิชาจุลชีววิทยา ศธ 0517.143/

14.4 ภาควิชาชีวสถิติ ศธ 0517.144/

14.5 ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ศธ 0517.145/

14.6 ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ศธ 0517.146/

14.7 ภาควิชาโภชนวิทยา ศธ 0517.147/

14.8 ภาควิชาระบาดวิทยา ศธ 0517.148/

14.9 ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยและสิ�งแวดล้อม ศธ 0517.149/

14.10 ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ศธ 0517.1410/

14.11 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ศธ 0517.1411/

14.12 ภาควิชาอนามัยและครอบครัว ศธ 0517.1412/

14.13 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศธ 0517.1413/

14.14 ภาควิชาอนามัยชุมชน ศธ 0517.1414/

14.15 ศูนย์ประสานงานวิทยาเขตภูมิภาค ศธ 0517.1415/

14.16 ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม ศธ 0517.1416/

15 คณะสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ศธ 0517.15/

15.1 สํานักงานคณบดี ศธ 0517.151/

15.2 กลุ่มวิชา ศธ 0517.152/

15.3 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื�นที�ชุ่มนํ�า ศธ 0517.153/

15.4 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม ศธ 0517.154/

15.5 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ�งแวดล้อมและทรัพยากร ศธ 0517.155/

15.6 ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ศธ 0517.156/

16 วิทยาลัยราชสุดา ศธ 0517.16/

16.1 สํานักงานคณบดี ศธ 0517.161/

16.2 ภาควิชาฟื�นฟูสมรรถภาพคนพิการ ศธ 0517.162/

16.3 สํานักงานบริการวิชาการ ศธ 0517.163/

16.4 ภาควิชาหูหนวกศึกษา ศธ 0517.164/

17 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ศธ 0517.17/

17.1 สํานักงานคณบดี ศธ 0517.171/

17.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ศธ 0517.172/

17.3 สํานักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกําลังกาย ศธ 0517.173/

18 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ศธ 0517.18/

18.1 สํานักงานผู้อํานวยการ ศธ 0517.181/

18.2 กลุ่มสาขาวิชาระบบสุขภาพ ศธ 0517.182/
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18.3 สํานักงานวิชาการ ศธ 0517.183/

19 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ศธ 0517.19/

19.1 สํานักงานผู้อํานวยการ ศธ 0517.191/

19.2 กลุ่มสาขาวิชาประชากรศาสตร์ ศธ 0517.192/

19.3 กลุ่มสาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ศธ 0517.193/

19.4 กลุ่มสาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ ศธ 0517.194/

19.5 กลุ่มสาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม ศธ 0517.195/

19.6 ศูนย์อ้างอิงข้อมูลทางประชากร ศธ 0517.196/

19.7 ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ�น มหิดล ศธ 0517.197/

19.8 ศูนย์ปฏิบัติการกาญจนบุรี ศธ 0517.198/

20 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ศธ 0517.20/

20.1 สํานักงานผู้อํานวยการ ศธ 0517.201/

20.2 กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื�อสารและการพัฒนา ศธ 0517.202/

20.3 ศูนย์ศึกษาและฟื�นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤติ ศธ 0517.203/

20.4 ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา ศธ 0517.204/

20.5 ศูนย์บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศธ 0517.205/

20.6 ศูนย์ภารตะศึกษา ศธ 0517.206/

21 สถาบันโภชนาการ ศธ 0517.21/

21.1 สํานักงานผู้อํานวยการ ศธ 0517.211/

21.2 กลุ่มวิชาอาหาร ศธ 0517.212/

21.3 กลุ่มวิชาโภชนาการ ศธ 0517.213/

21.4 ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื�อโภชนาการ ศธ 0517.214/

22 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ศธ 0517.22/

22.1 สํานักงานผู้อํานวยการ ศธ 0517.221/

22.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ ศธ 0517.222/

22.3 กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ศธ 0517.223/

22.4 กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ ศธ 0517.224/

22.5 ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย ศธ 0517.225/

22.6 ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ ศธ 0517.226/

22.7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน ศธ 0517.227/

23 สถาบันแห่งชาติเพื�อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ศธ 0517.23/

23.1 สํานักงานผู้อํานวยการ ศธ 0517.231/

23.2 กลุ่มวิชาพัฒนาการมนุษย์ ศธ 0517.232/
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23.3 กลุ่มวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ศธ 0517.233/

23.4 งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น ศธ 0517.234/

23.5 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ศธ 0517.235/

23.6 ศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวชน (YC) ศธ 0517.236/

24 ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ศธ 0517.25/

24.1 สํานักงานผู้อํานวยการ ศธ 0517.251/

24.2 สํานักงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านกีฬา ศธ 0517.252/

24.3 สํานักงานห้องปฏิบัติการวิจัยและบริการ ศธ 0517.253/

25 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ศธ 0517.28/

25.1 สํานักงานผู้อํานวยการ ศธ 0517.281/

25.2 สํานักงานบริการวิชาการ ศธ 0517.282/

25.3 สํานักงานประกันคุณภาพ ศธ 0517.283/

25.4 สํานักงานการสัตวแพทย์สัตว์ทดลอง ศธ 0517.284/

26 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศธ 0517.29/

26.1 สํานักงานผู้อํานวยการ ศธ 0517.291/

26.2 สํานักงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีห้องสมุด ศธ 0517.292/

26.3 สํานักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด ศธ 0517.293/

27 วิทยาลัยนานาชาติ ศธ 0517.30/

27.1 สํานักงานคณบดี ศธ 0517.301/

27.2 กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ศธ 0517.302/

27.3 กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม ศธ 0517.303/

27.4 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ศธ 0517.304/

27.5 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ศธ 0517.305/

27.6 กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ศธ 0517.306/

27.7 กลุ่มสาขาวิชาการจัดการท่องเที�ยวและบริการ ศธ 0517.307/

27.8 ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ ศธ 0517.308/

27.9 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน ศธ 0517.309/

28 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ศธ 0517.31/

28.1 สํานักงานคณบดี ศธ 0517.311/

28.2 กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ศธ 0517.312/

28.3 สํานักงานการศึกษาและวิจัย ศธ 0517.313/

28.4 สํานักงานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ศธ 0517.314/

28.5 ศูนย์ศึกษาดนตรีสําหรับบุคคลทั�วไป ศธ 0517.315/
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29 วิทยาลัยการจัดการ ศธ 0517.32/

29.1 สํานักงานคณบดี ศธ 0517.321/

29.2 กลุ่มสาขาวิชา ศธ 0517.322/

30 วิทยาลัยศาสนศึกษา ศธ 0517.33/

30.1 สํานักงานคณบดี ศธ 0517.331/

30.2 กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา ศธ 0517.332/

30.3 สํานักงานวิจัยและบริการวิชาการ ศธ 0517.333/

31 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ศธ 0517.34/

31.1 สํานักงานผู้อํานวยการ ศธ 0517.341/

31.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา ศธ 0517.342/

31.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสื�อการเรียนการสอน ศธ 0517.343/

31.4 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ศธ 0517.344/

32 คณะศิลปศาสตร์ ศธ 0517.35/

32.1 สํานักงานคณบดี ศธ 0517.351/

32.2 กลุ่มสาขาวิชา ศธ 0517.352/

33 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร ศธ 0517.36/

33.1 สํานักงานคณบดี ศธ 0517.361/

33.2 กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศธ 0517.362/

33.3 สํานักงานบริหารการศึกษา ศธ 0517.363/

33.4 สํานักงานสนับสนุนเทคโนโลยี ศธ 0517.364/

33.5 ศูนย์วิจัย ICT เพื�อนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศธ 0517.065/

34 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ศธ 0517.37/

35 วิทยาเขตกาญจนบุรี ศธ 0517.38/

35.1 สํานักงานวิทยาเขตกาญจนบุรี ศธ 0517.381/

35.2 สํานักวิชาสหวิทยาการ ศธ 0517.382/

36 คณะกายภาพบําบัด ศธ 0517.39/

36.1 สํานักงานคณบดี ศธ 0517.391/

36.2 กลุ่มสาขาวิชากายภาพบําบัด ศธ0517.392/

36.3 กลุ่มสาขาวิชากิจกรรมบําบัด ศธ 0517.393/

36.4 ศูนย์กายภาพบําบัด ศธ 0517.394/

37 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยและสิ�งแวดล้อมพิษวิทยาและการบริหารจัดการสารเคมี ศธ 0517.43/

38 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ศธ 0517.44/

39 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ศธ 0517.45/
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