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ในระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร (MUSIS)
งานบริหารเอกสาร กองบริหารงานทัว่ ไป
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การจัดท�ำคู่มือปฏิบตั ิงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MUSIS) งานบริ หารเอกสาร  
เล่มนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อต้องการให้บุคลากรผูร้ ับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานสารบรรณของงานบริ หารเอกสาร กองบริ หารงานทัว่ ไป
ได้รับความรู ้ ความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการปฏิบตั ิงานสารบรรณโดยใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน มีความถูกต้อง และรวดเร็ วในการปฏิบตั ิงานด้านเอกสารต่าง ๆ อีกทั้งสามารถตรวจสอบ ติดตามเอกสารได้
ง่ายขึ้น
ส�ำหรับบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานสารบรรณในส่ วนงานอื่น ๆ ที่สนใจคู่มือฉบับนี้น้ นั เนื่องจากงานบริ หารเอกสาร กอง
บริ หารงานทัว่ ไป ส�ำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของการบริ หารงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยมหิ ดล อาจมี
กระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบตั ิงานสารบรรณมีความแตกต่างไปจากงานสารบรรณของส่ วนงานอื่น ๆ บ้าง แต่ท้ งั นี้        
ขั้นตอนหลัก ๆ ในการปฏิบตั ิงานสารบรรณนั้นยังมีแนวทางการปฏิบตั ิที่เหมือนกัน เช่น การลงทะเบียนรับเอกสาร การออก
เลขที่หนังสื อ หรื อการเวียนหนังสื อ เป็ นต้น ดังนั้นผูจ้ ดั ท�ำหวังไว้อย่างยิง่ ว่าคู่มือปฏิบตั ิงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MUSIS) งานบริ หารเอกสาร กองบริ หารงานทัว่ ไป ฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ในการใช้เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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บทนำ�

ความเป็ นมา
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ ซึ่งหมายถึง การน�ำสื่ ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
การบริ หารงานของรัฐและการให้บริ การของรัฐแก่ประชาชน หรื อ electronic government (e-Government) เพื่อมุ่งไปสู่สงั คม
แห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้(knowledge-based society) สร้างระบบบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (good governance)
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (competitiveness) อันจะน�ำไปสู่คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนของคนในสังคม
ไทย โดยมีเป้ าหมายที่ครอบคลุมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐทั้งในการบริ หารราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค
และการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นโดยเป้ าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐหลักอันหนึ่ งคือการพัฒนาระบบ
บริ หาร (back office) ซึ่งประกอบด้วย งานสารบรรณ งานพัสดุ งานบุคลากรงานการเงินและบัญชีและงานงบประมาณ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร ดังนั้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารจึงได้จดั ท�ำโครงการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ
โดยใช้มาตรฐานข้อมูล
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้นตามแนวทางของ TH e-GIF ระยะที่ 1 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิ ดลเป็ นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับ
เชิญเข้าร่ วมสัมมนาน�ำเสนอผลการด�ำเนินโครงการดังกล่าว
มหาวิทยาลัยมหิ ดลเล็งเห็นความส�ำคัญในการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุ ง และสนับสนุน
การด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยได้กำ� หนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไว้ คือ การสร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารเป็ นพื้นฐาน (ICT-based University) ซึ่งในการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ นั้น ไม่วา่ จะ
เป็ นด้านการบริ หาร ด้านการศึกษา ด้านการวิจยั และด้านอื่น ๆ หรื อแม้แต่กต็ ิดต่อประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วย
งานภายนอก ต้องมีความเกี่ยวข้องกับหนังสื อเอกสารต่าง ๆ ไม่มากก็นอ้ ย งานสารบรรณซึ่งเป็ นงานที่เกี่ยวกับการบริ หารงาน
เอกสาร ที่เริ่ มตั้งแต่การจัดท�ำ  การรับ การส่ ง การเก็บรักษา การยืม และการท�ำลายเอกสาร ดังนั้นงานสารบรรณจึงเป็ นเครื่ อง
มือที่มีความส�ำคัญที่ใช้ในการบริ หารงานในองค์การ ที่ใช้เป็ นสื่ อในการติดต่อท�ำความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน หนังสื อ
เอกสารต่าง ๆ ที่จดั ท�ำขึ้นเป็ นเสมือนเครื่ องเตือนความทรงจ�ำ  และเป็ นหลักฐานอ้างอิงในการติดต่อหรื อท�ำความตกลงต่าง ๆ
ระหว่างหน่วยงาน
งานบริ หารเอกสาร กองบริ หารงานทัว่ ไป ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล ถือเป็ นศูนย์กลางการบริ หารงาน
ทางด้านงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยซึ่งมีภารกิจหลักในการให้บริ การด้านงานสารบรรณแก่ส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
มหิ ดล โดยจ�ำแนกลักษณะงานออกเป็ น การรับเอกสาร การออกเลขที่หนังสื อ การออกค�ำสัง่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ การ
เวียนเอกสาร การจัดส่ งเอกสารต่าง ๆ ไปยังส่ วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยในแต่ละปี จะมีปริ มาณของ
เอกสารที่ตอ้ งรับเข้า       เวียนหนังสื อ การออกเลขที่ต่าง ๆ มีจำ� นวนมากกว่า 30,000 ฉบับ การน�ำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้เป็ นเครื่ องมือช่วยในการสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ ว
คล่องตัว และลดขั้นตอนมากขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยได้จดั จ้างบริ ษทั เอกชน เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและ
การด�ำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยมหิ ดล (MUSIS: Mahidol University Shared Information Service System) ซึ่งประกอบด้วย  
13  ระบบงาน โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็ นระบบงานที่อยูใ่ นการพัฒนาในระยะแรก และเป็ นระบบน�ำร่ อง ซึ่ง
ได้เริ่ ม Implement ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ปฏิบตั ิงานร่ วมกับระบบเดิม คือ โปรแกรม Lotus note ตั้งแต่วนั ที่ 1
กรกฎาคม 2553 เป็ นต้นมา โดยได้มีการพัฒนาปรับปรุ งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิ ทธิภาพ และสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และนับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นมา มหาวิทยาลัยได้มีนโยบาย
ให้ทุกส่ วนงานใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพียงระบบเดียว ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานสารบรรณ จึงจ�ำเป็ นต้องมีความ
รู ้ ความเข้าใจในการกระบวนการปฏิบตั ิงานสารบรรณในขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งสามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งจะเป็ นเครื่ องมือหลักที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานสารบรรณ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ ว และเกิดประสิ ทธิภาพมากขึ้น
10

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างคู่มือการปฏิบตั ิงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS) ในงานบริ หารเอกสาร กองบริ หารงานทัว่ ไป
ส�ำนักงานอธิการบดี

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

ผูป้ ฏิบตั ิงานสารบรรณมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการท�ำงานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ
สามารถใช้เป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ขอบเขตของคู่มอื

ขอบเขตของขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
1. การก�ำหนดรหัส และวิเคราะห์หมวดเอกสาร
2. การลงทะเบียนรับ
3. การหักเรื่ อง
4. การออกเลขที่หนังสื อ
5. การออกเลขที่คำ� สัง่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
6. การเวียนหนังสื อ
7. การส่ งเก็บหนังสื อที่ดำ� เนินการแล้วเสร็ จ
ขอบเขตของเอกสารเข้าสู่ระบบ
เอกสารที่ส่งถึง
- มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- อธิการบดี
- รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ

นิยามศัพท์ เฉพาะ

งานบริหารเอกสาร หมายถึง งานบริ หารเอกสาร สังกัดกองบริ หารงานทัว่ ไป ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล

งานสารบรรณ  หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริ หารงานเอกสาร ได้แก่ การรับเอกสาร การออกเลขที่หนังสื อ การออก
ค�ำสัง่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ การเวียนเอกสาร การจัดส่ งเอกสารต่าง ๆ ของงานบริ หารเอกสาร กองบริ หารงานทัว่ ไป
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ระบบจัดเก็บส�ำเนาเอกสารให้เป็ นดิจิตอลและสามารถเรี ยกดูได้จากเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ และสามารถตรวจสอบติดตามสถานะเอกสารได้ ส�ำหรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในมหาวิทยาลัย
มหิ ดล คือ ระบบ Mahidol University Shared Information Service System : MUSIS
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ภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบ

13

ข้ อมูลหน่ วยงาน
งานบริหารเอกสาร กองบริหารงานทัว่ ไป ส� ำนักงานอธิการบดี
งานบริ หารเอกสาร เดิมคือแผนกสารบรรณ สังกัดกองกลาง ในปี พ.ศ.2505 ซึ่งขณะนั้นยังเป็ นมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ และอยูใ่ นความรับผิดชอบของเลขาธิการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2512 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ได้รับการสถาปนาเป็ น “มหาวิทยาลัยมหิ ดล” มีส่วนราชการส�ำนักงานอธิการบดี แผนกสารบรรณยังคงอยูใ่ นสังกัดกองกลาง
อยูเ่ ช่นเดิม ในปี พ.ศ. 2519 คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐได้กำ� หนดขอบข่ายงานเป็ นสายงาน แทนการแบ่งเป็ น
แผนก โดยเพิ่มงานจัดเก็บเอกสารให้รวมอยูใ่ นงานด้านสารบรรณ  
      
ภายหลังจากมหาวิทยาลัยมหิ ดล ออกนอกระบบราชการ เป็ นหน่วยงานในก�ำกับของรัฐ (ตามประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 68 ก ลงวันที่ 16  ตุลาคม 2550) มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง การแบ่ง
หน่วยงานภายในของส�ำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2552 และมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 428 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
2552 ให้เปลี่ยนชื่อ กองกลาง เป็ น กองบริ หารงานทัว่ ไป ต่อมา ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิ ดล  ในการประชุมครั้งที่ 441 เมื่อ
วันที่ 18 สิ งหาคม 2553 ก�ำหนดให้มีการแบ่งงานในหน่วยงานภายในส�ำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2553 โดยเปลี่ยนชื่อจากงาน
สารบรรณ สังกัดกองบริ หารงานทัว่ ไป เป็ นงานบริ หารเอกสาร  

ผูอ้ ำ� นวยการ
กองบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารเอกสาร

งานเลขานุการกิจ
และสภาคณาจารย์

งานสื่ อสารองค์กร

โครงสร้ างการบริ หารกองบริ หารงานทั่วไป
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งานบริ การกลาง
และยานพาหนะ

ภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบของงานบริหารเอกสาร กองบริหารงานทัว่ ไป
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลงานสารบรรณของส่ วนงานในมหาวิทยาลัย การรับ-ส่ งเอกสาร ให้บริ การ
เกี่ยวกับงานสารบรรณที่อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย การจัดเก็บเอกสารของทางราชการ ให้บริ การค้นหา ยืม
เอกสารและท�ำลายเอกสาร ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ นงานหลัก ๆ ดังนี้
1. การรับ-ส่ งหนังสื อ
• รับ-ส่ งเอกสารภายในมหาวิทยาลัย ทางเมล์มหาวิทยาลัย
• รับ-ส่ งเอกสารภายนอกมหาวิทยาลัยและทางไปรษณี ย ์
• รับ-ส่ งเอกสารภายในส�ำนักงานอธิการบดี
2. การรับและลงทะเบียนรับหนังสื อ
• ก�ำหนดเลขที่ลงทะเบียนรับหนังสื อ
• วิเคราะห์เอกสารที่เข้ามาจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ก�ำหนดหมวดเอกสาร  พร้อมบันทึกและน�ำ
ส่ งทางระบบอิเลคทรอนิกส์
• บริ การสื บค้น ติดตามเรื่ องที่อยูใ่ นระหว่างด�ำเนินการ
• ให้คำ� ปรึ กษา ตอบข้อหารื อ และเสนอแนะแนวทางปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ
3. การออกเลขทีห่ นังสื อ ค�ำสั่ ง ประกาศ ข้ อบังคับ และลงทะเบียนส่ งทางระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ และเมล์
มหาวิทยาลัย
• ก�ำหนดเลขที่หนังสื อส่ งออก
• ก�ำหนดเลขที่คำ� สัง่ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
• จัดท�ำส�ำเนาหนังสื อและค�ำสัง่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ พร้อมด�ำเนินการส่ งหน่วยงานทั้งภายนอกและ
ภายในมหาวิทยาลัย
• บันทึก/คัดแยกเอกสาร ตามที่ผบู ้ ริ หารสัง่ การ และจัดท�ำบัญชีเอกสารเพื่อการส่ งเก็บ
4. การเวียนแจ้ งเอกสารทางระบบอิเลคทรอนิกส์ และเมล์ มหาวิทยาลัย
• ด�ำเนินการเวียนแจ้งเอกสารตามสัง่ การ ทางระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ (MUSIS)
• จัดท�ำเอกสารเพื่อด�ำเนินการเวียนแจ้ง ตามสัง่ การ ทางเมล์มหาวิทยาลัย
5. การจัดเก็บและรักษาเอกสาร บริการให้ ยมื ค้ นหา ติดตามเอกสารและการท�ำลายเอกสาร
• ด�ำเนินการส�ำรวจ วิเคราะห์ และคัดเลือกเอกสารเพื่อการท�ำลาย
• ด�ำเนินการจัดเตรี ยมการน�ำเสนอเรื่ องการขอท�ำลายหนังสื อของส่ วนงานในมหาวิทยาลัย
• ให้คำ� แนะน�ำ ปรึ กษา และสาธิตการจัดเก็บเอกสาร และการท�ำลายให้หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย
• เป็ นศูนย์กลางในการจัดเก็บและรักษาเอกสารของมหาวิทยาลัย ในรู ปแบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็คทรอ
นิคส์
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เอกสารเข้าจากส่ วนงานภายในมหาวิทยาลัยและจากไปรษณี ย  ์
ส่ งผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย
(อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ)

									
ลงทะเบียนรับเอกสารด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ผูบ้ ริ หาร/หน่วยงานในส�ำนักงาน
อธิการบดี
งานบริ หารเอกสาร
หักเรื่ อง
จ่ายงาน
ด�ำเนินการด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

ออกเลขที่
หนังสื อ

ออกค�ำสัง่ /ประกาศ/
ระเบียบ/ข้อบังคับ

เวียนหนังสื อผ่าน
ระบบ MUSIS

ถ่ายส�ำเนาเอกสารผ่านเครื่ องส�ำเนา
เอกสาร

ขออนุมตั ิ      
แจ้งส่ วนงาน

หน่วยงานภายนอก/ส่ วนงานภายใน/งานจัดเก็บเอกสาร
แผนภูมทิ ี่ 1 เส้ นทางการปฏิบัตงิ านสารบรรณของงานบริหารเอกสาร กองบริหารงานทัว่ ไป
16

1. งานบริ หารเอกสารรับเอกสารต่าง ๆ ที่ส่งถึงผูบ้ ริ หาร (อธิการบดี และ          
รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ) จากส่ วนงานภายใน และหน่วยงานภายนอก

									

2. ลงทะเบียนรับเอกสาร ด้วยการบันทึกรายละเอียดของเอกสารเข้าสู่ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. ส่ งเอกสารถึงผูบ้ ริ หาร หรื อหน่วยงานในส�ำนักงานอธิการบดีที่มีภารกิจ
เกี่ยวข้องกับเอกสารเพื่อด�ำเนินการต่อไป
4. งานบริ หารเอกสารรับเรื่ องคืนจากผูบ้ ริ หาร/หน่วยงานในส�ำนักงาน
อธิการบดีที่ผบู ้ ริ หารสัง่ การให้ดำ� เนินการต่อไป

5. งานบริ หารเอกสารพิจารณาการด�ำเนินงานกับเอกสารที่สง่ั การแล้ว

6.1 ด�ำเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการออกเลขที่หนังสื อ
เลขที่คำ� สัง่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งการเวียนเอกสารผ่านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
6.2 การถ่ายส�ำเนาเอกสารส�ำหรับเอกสารที่ผบู ้ ริ หารอนุมตั ิแล้วและส่ งให้   
ส่ วนงานต่อไป

7. ส่ งเอกสารไปยังหน่วยงานตามค�ำสัง่ การ และส่ งต้นฉบับหรื อส�ำเนา
เอกสารคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่ อง หรื องานจัดเก็บเอกสาร เพื่อจัดเก็บเป็ น
เอกสารอ้างอิงต่อไป
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แนวทางและวิธีการปฏิบัตงิ าน
 การก�ำหนดรหัส และวิเคราะห์หมวดเอกสาร
 การลงทะเบียนรับ
 การหักเรื่ อง
 การออกเลขที่หนังสื อ
 การออกเลขที่คำ� สัง่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
 การเวียนหนังสื อ
 การส่ งเก็บหนังสื อที่ดำ� เนินการแล้วเสร็ จ
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้
1. การก�ำหนดรหัส และวิเคราะห์หมวดเอกสาร
2. การลงทะเบียนรับ
3. การหักเรื่ อง
4. การออกเลขที่หนังสื อ
5. การออกเลขที่คำ� สัง่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
6. การเวียนหนังสื อ
7. การส่ งเก็บหนังสื อที่ดำ� เนินการแล้วเสร็ จ

อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการปฏิบัตงิ าน
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ที่จำ� เป็ น ดังนี้
1.1 โปรแกรม Web Browser   เช่น โปรแกรม Internet Exploer, Mozila Firefox, Google Chome เป็ นต้น
ส�ำหรับใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS) โดยใช้งานผ่านเว็บไซต์   http://dcumusis.mahidol/ (เป็ น URL ของ
งานบริ หารเอกสาร) และผูใ้ ช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตอ้ ง log in ก่อนเข้าใช้งาน
1.2 โปรแกรมส�ำหรับสแกนเอกสาร เช่น โปรแกรม Paper Port, Capture Perfect เป็ นต้น ส�ำหรับสแกน
เอกสารเป็ นไฟล์ pdf  เพื่อใช้เป็ นไฟล์แนบพร้อมเรื่ องที่ดำ� เนินการ
1.3 โปรแกรม Acrobat Reader ส�ำหรับอ่านไฟล์เอกสาร (ไฟล์ pdf)
2. เครื่องสแกนเอกสาร
3. เครื่องพิมพ์ผล
4. เครื่องอัดส� ำเนา
5. โทรสาร
6. ตรายางประเภทต่ าง ๆ ได้แก่ ตรายางมหาวิทยาลัยมหิ ดล วันที่ และชื่อ/ต�ำแหน่งผูบ้ ริ หาร ชั้นความเร่ งด่วน ชั้นความ
ลับ เป็ นต้น
7. แท่ นประทับตรา พร้ อมหมึกสี น�ำ้ เงิน สี แดง
8. ปากกาเมจิกสี ดำ�
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การเข้ าสู่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS) ของงานบริหารเอกสาร กองบริหารงานทัว่ ไป
1. เปิ ดโปรแกรม Web Browser อาทิ Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome เป็ นต้น
2. พิมพ์ http://dcumusis.mahidol/  ที่ช่อง Address  
3. ระบบจะให้ผใู ้ ช้งาน log in โดยให้ระบุ ดังนี้
ช่องบน :  ระบุ mahidol\ ตามด้วย username
ช่องล่าง : ระบุ password

4. Web Browser จะแสดงหน้าหลักของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเลือกการใช้งานต่อไป

5. ระบบจะแสดงรายชื่อผูใ้ ช้งานที่มุมขวาด้านบน

6. เลือกแถบปี ปัจจุบนั (งานบริ หารเอกสาร(.....)) เพื่อด�ำเนินการต่อไป

(หมายเหตุ : เมนูหน้าหลักของงานบริ หารเอกสาร อาจจะมีความแตกต่างกันไปจากเมนูของหน่วยงานอื่น ๆ)
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7. ระบบจะแสดงหน้าปฏิบตั ิงาน ซึ่งมีเมนูหลักในการปฏิบตั ิงาน 3 ส่ วน ประกอบด้วย

เมนูการปฏิบัตงิ านเกีย่ วกับ
-ลงทะเบียนรับเอกสาร

เมนูการปฏิบัตงิ านเกีย่ วกับ
- การออกเลขทีห่ นังสื อ
- การออกเลขทีค่ ำ� สั่ ง/ประกาศ/
ระเบียบ/ข้ อบังคับ

เมนูการปฏิบัตงิ านเกีย่ วกับ
- การดูรายงานต่ าง ๆ
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ส่ วนทีแ่ สดงรายการเอกสารในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
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เมนูการปฏิบัตงิ านเกีย่ วกับการลงทะเบียนรับเอกสาร
เมนู “เอกสารเข้ า” เป็ นส่ วนของการลงทะเบียนรับเอกสารที่ส่งถึงมหาวิทยาลัย เมื่อ
คลิก จะแสดงรายการเอกสารเข้าทั้งหมด โดยประกอบด้วยเมนูยอ่ ย ดังนี้
- ลงทะเบียนรับ : เมนูสำ� หรับการลงทะเบียนรับเอกสารจากหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องกรอกข้อมูลของเอกสารตามฟอร์ม “หนังสื อเข้า (ลง
ทะเบียนรับ) ทั้งหมด
- รอลงทะเบียนรับหนังสื อ : เมนูแสดงรายการหนังสื อจากส่ วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย ที่ส่งมายังมหาวิทยาลัยผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- รอลงทะเบียนรับค�ำสั่ ง/... : เมนูแสดงรายการค�ำสัง่ /ประกาศ/ระเบียบ/ข้อ
บังคับจากส่ วนงานภายในมหาวิทยาลัย ที่ส่งมายังมหาวิทยาลัย
- รอด�ำเนินการ : เมนูแสดงรายการหนังสื อที่มหาวิทยาลัยลงทะเบียนรับ
แล้ว แต่ยงั ไม่ได้ส่งหนังสื อไปยังหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง เพื่อด�ำเนินการต่อไป
- ติดตามการด�ำเนินการ : เมนูแสดงรายการหนังสื อที่มหาวิทยาลัยลง
ทะเบียนรับแล้ว และส่ งหนังสื อไปยังหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง เพื่อด�ำเนินการ
ต่อไปแล้ว
- หนังสื อเวียน : เมนูแสดงรายการหนังสื อที่มหาวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้ว
และได้เวียนแจ้งหนังสื อไปยังส่ วนงานภายในมหาวิทยาลัย
(หมายเหตุ : ส�ำหรับส่ วนงานจะมีเมนู “เสร็ จสิ้ นการด�ำเนินการ” หมายถึง หนังสื อที่
ไม่ตอ้ งการด�ำเนินการ หรื อกระท�ำการใดๆ เกี่ยวกับหนังสื อฉบับนั้น หรื อได้ดำ� เนิน
การเรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการบริ หารจัดการเอกสาร แต่กย็ งั สามารถ
ด�ำเนินการกับเอกสารในสถานะนี้ได้ )
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เมนูการปฏิบัตงิ านเกีย่ วกับการออกเลขทีห่ นังสื อ เลขทีค่ ำ� สั่ ง ประกาศ
ระเบียบ ข้ อบังคบ
เมนู “เอกสารออก”  เป็ นส่ วนของการออกเลขที่หนังสื อ ค�ำสัง่ ประกาศ ระเบียบ
ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย  เมื่อคลิกจะแสดงรายการหนังสื อออกทั้งหมด โดยประกอบ
ด้วยเมนูยอ่ ย ดังนี้
- ลงทะเบียนส่ ง : เมนูสำ� หรับการออกเลขที่มหาวิทยาลัย (ศธ 0517/
หรื อศธ 0517/ว) ซึ่งต้องกรอกข้อมูลของเอกสารตามฟอร์ม “หนังสื อออก (ลงทะเบียน
ส่ ง)” ทั้งหมด
- ค�ำสัง่ /ประกาศ/... : เมนูสำ� หรับการออกเลขที่คำ� สัง่ ประกาศ ระเบียบ
ข้อบังคับ ซึ่งต้องกรอกข้อมูลของเอกสารตามฟอร์ม “ค�ำสัง่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ”
ทั้งหมด
- รอด�ำเนินการ : เมนูแสดงรายการหนังสื อที่มหาวิทยาลัยออกเลขที่
ค�ำสัง่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ส่งหนังสื อไปยัง
หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง เพื่อด�ำเนินการต่อไป
- ติดตามการด�ำเนินการ : เมนูแสดงรายการหนังสื อที่มหาวิทยาลัยออก
เลขที่ ค�ำสัง่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแล้ว และส่ งหนังสื อไปยัง
หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง เพื่อด�ำเนินการต่อไปแล้ว
- หนังสื อเวียน : เมนูแสดงรายการหนังสื อที่มหาวิทยาลัยออกเลขที่ ค�ำ
สัง่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแล้ว และได้เวียนแจ้งหนังสื อไปยังส่ วน
งานภายในมหาวิทยาลัย
(หมายเหตุ : ส�ำหรับส่ วนงานจะมีเมนู “เสร็ จสิ้ นการด�ำเนินการ” หมายถึง หนังสื อที่ไม่
ต้องการด�ำเนินการ หรื อกระท�ำการใดๆ เกี่ยวกับหนังสื อฉบับนั้น หรื อได้ดำ� เนินการ
เรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการบริ หารจัดการเอกสาร แต่กย็ งั สามารถด�ำเนิน
การกับเอกสารในสถานะนี้ได้ )
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เมนู “รายงานต่ าง ๆ”  เป็ นส่ วนของการแสดงรายการข้อมูลหนังสื อต่าง
ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้ดำ� เนินการลงทะเบียนรับ ออกเลขที่หนังสื อ ค�ำสัง่ ประกาศ
ระเบียบ ข้อบังคับ โดยจ�ำแนกตามประเภทต่าง ๆ ตามเมนูยอ่ ย ดังนี้
- รายงานเอกสารเข้ า จ�ำแนกตาม
		• ผู้ลงทะเบียนรั บ : แสดงสถิติการลงทะเบียนรับ โดยจ�ำแนก
ตามผูด้ ำ� เนินการลงทะเบียนรับหนังสื อ ซึ่งสามารถระบุช่วงเวลาที่ตอ้ งการได้
		• ตามเลขทะเบียนรั บ : แสดงรายการหนังสื อที่ลงทะเบียนรับ
แล้ว โดยแสดงล�ำดับตามเลขที่ทะเบียนรับล่าสุ ด
		• ตามหน่ วยงานที่ ส่ง : แสดงรายการหนังสื อที่ลงทะเบียนรับ
แล้ว โดยจ�ำแนกตามหน่วยงานที่ส่งหนังสื อมายังมหาวิทยาลัย
		• ตามส่ วนงานที่ ปฏิบัติ : แสดงสถิติของการลงทะเบียนรับ โดย
จ�ำแนกตามส่ วนงานที่รับหนังสื อไปด�ำเนินการต่อไป ซึ่งสามารถระบุช่วงเวลาที่
ต้องการได้
		• ตามหมวดเอกสาร : แสดงรายการหนังสื อที่ลงทะเบียนรับแล้ว
โดยจ�ำแนกตามหมวดเอกสาร
		• ตามผู้ลงรั บหนังสื อ : แสดงรายการหนังสื อที่ลงทะเบียนรับ
แล้ว โดยจ�ำแนกตามผูล้ งทะเบียนรับหนังสื อ
- รายงานเอกสารออก จ�ำแนกตาม
• เลขที่ หนังสื อออก : แสดงรายการหนังสื อออกเลขที่แล้ว โดย
แสดงล�ำดับตามเลขที่หนังสื อล่าสุ ด
		• ส่ วนงานที่ ปฏิบัติ : แสดงสถิติการออกเลขที่หนังสื อ โดย
จ�ำแนกตามส่ วนงานที่สง่ั การออกเลขที่หนังสื อ
ซึ่งสามารถระบุช่วงเวลาที่
ต้องการได้
		• หมวดเอกสาร : แสดงรายการหนังสื อออกเลขที่แล้ว โดย
จ�ำแนกตามหมวดเอกสาร
• ผู้สร้ างหนังสื อออก : แสดงรายการหนังสื อออกเลขที่แล้ว โดย
จ�ำแนกตามผูอ้ อกเลขที่หนังสื อ
• เลขที่ คำ� สั่ง : แสดงรายการหนังสื อออกเลขที่คำ� สัง่ โดยล�ำดับ
ตามค�ำสัง่ ที่ออกเลขที่คำ� สัง่ ล่าสุ ด
• เลขที่ ประกาศ : แสดงรายการหนังสื อออกเลขที่ประกาศ โดย
ล�ำดับตามประกาศที่ออกเลขที่ล่าสุ ด
• เลขที่ ระเบียบ : แสดงรายการหนังสื อออกเลขที่ระเบียบ โดย
ล�ำดับตามระเบียบที่ออกเลขที่ล่าสุ ด
• เลขที่ ข้อบังคับ : แสดงรายการหนังสื อออกเลขที่ขอ้ บังคับ โดย
ล�ำดับตามข้อบังคับที่ออกเลขที่ล่าสุ ด
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- รายงานเอกสารทั้งหมด แสดงรายการเอกสารทั้งหมด โดยจ�ำแนกตามประเภท
ของเอกสาร ได้แก่ เอกสารเข้า เอกสารออก ค�ำสัง่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสื อ
เวียน
- รายงานแสดงจ�ำนวนทะเบียนรับ ส่ ง หนังสื อเวียน ค�ำสัง่ ประกาศ ระเบียบ ข้อ
บังคับ แสดงสถิติของหนังสื อประเภทต่าง ๆ ซึ่งสามารถระบุช่วงเวลาที่ตอ้ งการได้
- รายงานตามชื่อผูล้ งทะเบียนรับ เปรี ยบเทียบ ส่ วนงานที่ปฏิบตั ิ แสดงสถิติของ
การลงทะเบียนรับเอกสาร จ�ำแนกตามผูล้ งทะเบียนรับ เปรี ยบเทียบกับส่ วนงานที่รับ
เอกสารไปด�ำเนินการต่อไป ซึ่งสามารถระบุช่วงเวลาที่ตอ้ งการได้

ตัวอย่างรายงาน : จ�ำแนกตามประเภทหนังสื อ

ตัวอย่างรายงาน : สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานสารบรรณ ปี 2558
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แนวทางและวิธีการปฏิบัตงิ านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
การก�ำหนดรหัส วิเคราะห์ หมวดเอกสาร ตามบัญชีคุมเอกสาร
การก�ำหนดรหัส
วิเคราะห์หมวดเอกสาร
เป็ นการก�ำหนดประเภทของหมวดเอกสารจากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยและส่ วนงานภายในมหาวิทยาลัย ที่ส่งถึงผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ) โดยจะ
เป็ นการแยกประเภทเอกสารออกเป็ นหมวด ตามบัญชีคุมเอกสาร เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการเสนอเอกสารไปยังกองต่าง
ๆ ที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเอกสารประเภทนั้น ๆ และยังเอื้อประโยชน์ในการจัดเก็บเอกสาร ที่แยกเป็ นหมวดหมู่ ซึ่งจะอ�ำนวย
ความสะดวกต่อการสื บค้นหาเอกสารที่รวดเร็ ว ถูกต้องต่อไป
ในการก�ำหนดรหัส และวิเคราะห์หมวดเอกสารนั้น จะด�ำเนินการก�ำหนดโดยบัญชีคุมเอกสาร ซึ่งแบ่งออกเป็ น 15
หมวดใหญ่ โดยในแต่ละหมวดใหญ่ ประกอบด้วยหมวดย่อยต่าง ๆ กันไป ดังนี้
หมวดที่ 1 : การเงินงบประมาณ มี 9 หมวดย่อย
หมวดที่ 2 : ค�ำสัง่ มติ ครม ประกาศ ระเบียบ พ.ร.บ.  พ.ร.ก.  มี 3 หมวดย่อย
หมวดที่ 3 : ตอบโต้ขอความร่ วมมือ มี 3 หมวดย่อย
หมวดที่ 4 : บริ หารทัว่ ไป มี 5 หมวดย่อย
หมวดที่ 5 : บริ หารบุคคล มี 11 หมวดย่อย
หมวดที่ 6 : เบ็ดเตล็ด มี 3 หมวดย่อย
หมวดที่ 7 : ประชุม มี 4 หมวดย่อย
หมวดที่ 8 : ฝึ กอบรม ทุน บรรยาย และดูงาน มี 4 หมวดย่อย
หมวดที่ 9 : วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง มี 2 หมวดย่อย
หมวดที่ 10 : รายงานและสถิติ มี 3 หมวดย่อย
หมวดที่ 11 : โครงการ มี 3 หมวดย่อย
หมวดที่ 12 : นักศึกษา มี 9 หมวดย่อย
หมวดที่ 13 : บริ การการศึกษา มี 4 หมวดย่อย
หมวดที่ 14 : พิธีต่าง ๆ มี 3 หมวดย่อย
หมวดที่ 15 : แพทย์ฝึกหัด แพทย์ประจ�ำบ้าน มี 1 หมวดย่อย
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หมวดเอกสาร
หมวดใหญ่
1. การเงินงบประมาณ

หมวดย่อย
1.1 เงินช่วยเหลือ และเงินอุดหนุน

ชื่อแฟ้ มเอกสาร
1.1.1  ค่ารักษาพยาบาล
1.1.2  เงินช่วยเหลือบุตรและการศึกษา
1.1.3  เงินเพิ่มพิเศษส�ำหรับการสูร้ บ (พสร.)
1.1.4  ทุนอุดหนุนการศึกษา เงินอุดหนุนการแต่ง
ต�ำรา
1.1.5  เงินช่วยเหลือค่าท�ำศพ  เงินสงเคราะห์
1.1.6  เงินกองทุนต่างๆ

1.2  บ�ำเหน็จ บ�ำนาญ

1.2 บ�ำเหน็จ  บ�ำนาญ

1.3  เงินค่าตอบแทน

1.3.1  เงินค่าตอบแทน  เงินรางวัล  เงินสมนาคุณ
1.3.2  ค่าล่วงเวลา  เบี้ยเลี้ยง
1.3.3  ค่าสอนพิเศษ  ค่าตรวจและออกข้อสอบ
1.3.4  เบี้ยประชุม
1.3.5  ค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่ารถ

1.4  เงินเดือน

1.4.1  เงินเดือน  การเลื่อนเงินเดือน
1.4.2  ถือจ่ายเงินเดือน
1.4.3  โอนอัตราเงินเดือน
1.4.4  อัตราเงินเดือนตั้งใหม่

1.5  ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค

1.5.1  ค่าเลี้ยงรับรอง
1.5.2 ค่าไฟฟ้ า  น�้ำประปา  โทรศัพท์

1.6 เงินรายได้

1.6.1  เงินรายได้มหาวิทยาลัย
1.6.2  เงินรายได้คณะ
1.7.1  รายงานการเงิน  น�ำส่ งเงิน
1.7.2  เงินยืม
1.7.3  หนี้คา้ งช�ำระ  ซื้อตัว๋ เครื่ องบิน
1.7.4  ธนาคาร เช็ค ตัว๋ สัญญาใช้เงิน โอนสิ ทธิ
เรี ยกร้อง

1.7  การเงินทัว่ ไป
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หมวดเอกสาร
หมวดใหญ่

หมวดย่อย

ชื่อแฟ้ มเอกสาร
1.7.5  ตรวจเงินแผ่นดิน
1.7.6  การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ
1.7.7  ภาษี
1.7.8  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1.7.9  ชดใช้ทุน

2. ค�ำสัง่ มติคณะรัฐมนตรี

1.8  งบประมาณ

1.8.1  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  กันเงินเหลื่อมปี
ผูกพันงบประมาณ  ค้างเบิกข้ามปี
1.8.2  การโอนเงินงบประมาณ (เปลี่ยนแปลง)
1.8.3  การจัดสรรเงินงบประมาณ  ขอตั้งงบ
ประมาณ ชี้แจงงบประมาณ
1.8.4  การขอเงินงวด  การใช้จ่ายเงิน
1.8.5  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน
1.8.6  งบเจรจาธุรกิจ
1.8.7  แปรญัตติงบประมาณ

1.9  การตรวจสอบ

1.9.1  การตรวจสอบภายใน

2.1  ค�ำสัง่ มติคณะรัฐมนตรี

2.1.1  ค�ำสัง่ ต่างๆ  มติคณะรัฐมนตรี   กฎหมาย
มาตรการ

ประกาศ  ระเบียบ
พระราชบัญญัติ

2.2  ประกาศ ระเบียบ  ข้อบังคับ

พระราชกฤษฎีกา

3. โต้ตอบ ขอความร่ วมมือ
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2.2.1  ประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
2.2.2  ประกาศ ระเบียบ ภายนอกมหาวิทยลัย

2.3  พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา  คู่มือ

2.3.1  พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  คู่มือ
ศัพท์บญั ญัติ

3.1  โต้ตอบทัว่ ไป

3.1.1  โต้ตอบทัว่ ไป  (ตอบขอบคุณ)

3.2  ขอความร่ วมมือประชาสัมพันธ์

3.2.1  ขอความร่ วมมือ  ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่างๆ

หมวดเอกสาร
หมวดใหญ่

4. บริ หารทัว่ ไป

5. บริ หารบุคคล

หมวดย่อย

ชื่อแฟ้ มเอกสาร

3.3  หนังสื อ

3.3.1  หนังสื อ  นามานุกรม  นามสงเคราะห์
3.3.2  หนังสื อราชกิจจานุเบกษา

4.1  การจัดตั้งการแบ่ง
ส่ วนราชการ

4.1.1  การจัดตั้ง  การแบ่งส่ วนราชการ

4.2  แต่งตั้งมอบหมาย

4.2.1  แต่งตั้ง  มอบหมายปฏิบตั ิราชการ
ปฏิบตั ิราชการแทน  รักษาราชการแทน  มอบ
อ�ำนาจ

4.3 ปฏิบตั ิราชการ

4.3.1  เดินทางไปราชการต่างจังหวัด
4.3.2  เวร-ยาม การดูแลสถานที่  เวลาปฏิบตั ิ
ราชการ

4.4  สถานที่ต้ งั ราชการ

4.4.1  สถานที่ต้ งั ราชการ  ย้ายที่ทำ� การ  การขอ
ใช้สถานที่

4.5  สมาคม  ชมรม มูลนิธิ สโมสร

4.5.1  สมาคม  ชมรม  มูลนิธิ  สโมสร

5.1  รับสมัคร

5.2  คุณวุฒิ  ปรับวุฒิขา้ ราชการ

5.1.1  ประกาศรับสมัคร  สอบแข่งขัน  สอบคัด
เลือก
5.1.2  ต�ำแหน่งว่างในองค์การต่างประเทศ
5.2.1  การปฏิบตั ิในเรื่ องบริ หารบุคคล
5.2.2  การเปลี่ยนต�ำแหน่ง  ค�ำสัง่   เปลี่ยน
ต�ำแหน่ง ข้าราชการ
5.2.3  การเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ
5.2.4  การก�ำหนดต�ำแหน่งและการทบทวน (สูง
ขึ้น)
5.2.5  การพิจารณาคุณวุฒิ
5.2.6  ต�ำแหน่งทางวิชาการ   ผลงานทางวิชาการ
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หมวดเอกสาร
หมวดใหญ่

หมวดย่อย

ชื่อแฟ้ มเอกสาร
5.2.7  ค�ำสัง่ ให้ขา้ ราชการได้รับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิ
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5.3  การลา  ตาย เกษียณอายุ

5.3.1  ลาพักผ่อน  (ทัศนศึกษาต่างประเทศ)
5.3.2  ลาป่ วย  ลากิจ
5.3.3  ลาออกจากราชการ ปลดออก ให้ออก ไล่
ออก   ลาออกจากต�ำแหน่ง
5.3.4  ค�ำสัง่   อนุญาตให้ขา้ ราชการลาออกจาก
ราชการ
5.3.5  ฌาปนกิจ
5.3.6  ลาอุปสมบท
5.3.7  ลาศึกษาต่อภายในประเทศ
5.3.8  ค�ำสัง่   ข้าราชการลาศึกษา
5.3.9  เกษียณอายุ

5.4  การรับราชการทหาร

5.4.1  ผ่อนผันการรับราชการทหาร

5.5  บรรจุ  แต่งตั้ง

5.5.1  การบรรจุเข้ารับราชการเป็ นกรณี พิเศษ
5.5.2  รายงานตัวปฏิบตั ิราชการ  ทดลองปฏิบตั ิ
ราชการ
5.5.3  บรรจุขา้ ราชการ
5.5.4  ค�ำสัง่   บรรจุขา้ ราชการ
5.5.5  แต่งตั้งผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งบริ หาร
5.5.6  แต่งตั้งกรรมการ  ที่ปรึ กษา
5.5.7  การขอก�ำหนดต�ำแหน่ง  อัตราก�ำลัง ยืม
อัตรา
5.5.8  ค�ำสัง่ แต่งตั้งข้าราชการ  ค�ำสัง่ สภา
มหาวิทยาลัย
5.5.9  ค�ำสัง่ บค. แต่งตั้งข้าราชการ
5.5.10  แต่งตั้งข้าราชการ  แต่งตั้งศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์   ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

หมวดเอกสาร
หมวดใหญ่

หมวดย่อย
5.6  การโอน  ย้าย ยืมตัว

ชื่อแฟ้ มเอกสาร
5.6.1  การย้าย  โอน  ยืมตัวข้าราชการ
5.6.2  ค�ำสัง่ โอน ย้ายข้าราชการ
5.6.3  ค�ำสัง่   รับโอนข้าราชการ

5.7  ความชอบ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์

5.7.1  การเลื่อนระดับต�ำแหน่ง
5.7.2  ค�ำสัง่ เลื่อนระดับเงินเดือน  ต�ำแหน่ง
5.7.3  เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์  เหรี ยญ
5.7.4  ความดี  ความชอบ

5.8  สวัสดิการ

5.8.1  สวัสดิการส�ำหรับข้าราชการ
5.8.2  หนังสื อรับรอง
5.8.3  สภาคณาจารย์
5.8.4  การต่ออายุหนังสื อเดินทาง
5.8.5  ขอท�ำใบอนุญาตพกพาอาวุธปื น

5.9  วินยั การสอบสวน

5.9.1  วินยั   การสอบสวน  การลงโทษ
5.9.2  ค�ำสัง่   การสอบสวน  ลงโทษ
5.9.3  บัตรสนเท่ห์  ขอร้องเรี ยน

5.10 ประวัติขา้ ราชการ

5.10.1  เปลี่ยนชื่อ  นามสกุล
5.10.2  ก.พ. 7
5.10.3  การตรวจสอบประวัติ
5.10.4  รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัย

5.11  ลูกจ้าง

5.11.1  การจ้าง บรรจุลกู จ้างประจ�ำ ลูกจ้าง
ชัว่ คราว
5.11.2  ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
5.11.3  ค�ำสัง่ พ. อนุมตั ิจา้ งลูกจ้างชัว่ คราว
5.11.4  ค�ำสัง่ พ. อนุญาตให้ลกู จ้างชัว่ คราวลา
ออก
5.11.5  ค�ำสัง่ จ. อนุมตั ิจา้ งลูกจ้างลูกจ้างประจ�ำ
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หมวดเอกสาร
หมวดใหญ่

หมวดย่อย

ชื่อแฟ้ มเอกสาร
5.11.6  ค�ำสัง่ จ. อนุญาตให้ลกู จ้างประจ�ำลาออก

6. เบ็ดเตล็ด

6.1  งานกาชาด
6.2  เบ็ดเตล็ด
6.3  ค�ำสัง่ เบ็ดเตล็ด

7. ประชุม

7.1  ประชุม  สัมมนาในประเทศ
7.2  ประชุม สัมมนาในต่างประเทศ
7.3  ประชุม  สัมมนาของมหาวิทยาลัย
7.4  ประชุม  อกม.  คณบดี  สภามหาวิทยาลัย

8.  ฝึ กอบรม  ทุน บรรยาย
และดูงาน

8.1  ฝึ กอบรมในประเทศ
8.2  ดูงานในประเทศ  ฝึ กงาน
8.3  ฝึ กอบรม  ดูงานในต่างประเทศ  ทุนรัฐบาล
ต่างๆ
8.4  เชิญสอน  บรรยาย  วิทยากร

9. วัสดุ  ครุ ภณั ฑ์
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง

9.1  วัสดุ  ครุ ภณั ฑ์

9.1.1  การจัดซื้อ จัดหาวัสดุ  ครุ ภณั ฑ์  สอบราคา
9.1.2  การประกวดราคา
9.1.3  ระเบียบพัสดุ  มอบอ�ำนาจในการปฏิบตั ิ
ตามระเบียบพัสดุ
9.1.4 แผนที่  รู ปถ่ายทางอากาศ
9.1.5  สัญญา  สัญญาซื้อขาย
9.1.6  ราคามาตรฐานวัสดุ  ครุ ภณั ฑ์
9.1.7  ผ่อนผันครุ ภณั ฑ์เพื่อการน�ำเข้า  ยกเว้น
ภาษี
9.1.8  น�้ำมัน  ยานพาหนะ
9.1.9  โทรศัพท์  น�้ำประปา  ไฟฟ้ า  การสื่ อสาร
9.1.10  วัสดุ  ครุ ภณั ฑ์ทว่ั ไป
9.1.11  ค�ำสัง่   แต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับ
พัสดุ ครุ ภณั ฑ์
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หมวดเอกสาร
หมวดใหญ่

หมวดย่อย

ชื่อแฟ้ มเอกสาร
9.1.12  แต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับพัสดุ
ครุ ภณั ฑ์
9.1.13  การท�ำลายเอกสาร

10. รายงานและสถิติ

11. โครงการ

9.2  ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง

9.2.1  การก่อสร้าง  ซ่อมแซม
9.2.2  ที่ดิน  ที่ราชพัสดุ
9.2.3  สถานที่ทำ� งานของมหาวิทยาลัย

10.1  รายงาน

10.1.1  รายงานการศึกษา ดูงาน ณ ต่างประเทศ
10.1.2  การตรวจรักษาบุคคลส�ำคัญ
10.1.3  รายงานทัว่ ไป  รายงานผลงาน
รายงานการรับ-ส่ งมอบทรัพย์สินของทาง
ราชการ
10.1.4  การใช้เครื่ องจักรประมวลผล
10.1.5  ระบบคลังข้อมูล

10.2  สถิติ

10.2.1  สถิติการปฏิบตั ิงาน
10.2.2  สถิติค่าใช้จ่ายประเภททุน

10.3  แบบสอบถาม

10.3.1  แบบสอบถามจ�ำนวนข้าราชการ
10.3.2  กรอกแบบสอบถามทัว่ ไป

11.1  โครงการ

11.1.1  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
11.1.2  โครงการร่ วมมือเพื่อผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์  (พัฒนาอาจารย์)
11.1.3  โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์
11.1.4  โครงการขอความร่ วมมือช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ
11.1.5  โครงการพัฒนาชนบท
11.1.6  โครงการสถิติ
11.1.7  โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์
11.1.8  โครงการทัว่ ไป
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หมวดเอกสาร
หมวดใหญ่

หมวดย่อย

ชื่อแฟ้ มเอกสาร
11.1.9  โครงการสมุนไพร
11.1.10  โครงการพัฒนาหุ่น
11.1.11  โครงการกฎหมายการแพทย์
สาธารณสุ ข
11.1.12  ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการ
สาธารณสุ ข
มูลฐานอาเซียน
11.1.13  โครงการพัฒนาแห่งเสื่ อมโทรม

11.2  แผนงาน

11.2.1  แผนงานทัว่ ไป

11.3  วิจยั

11.3.1  โครงการวิจยั

12. นักศึกษา

13. บริ การการศึกษา
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12.1  ค�ำสัง่   ระเบียบ  ประกาศ
12.2  การเงิน
12.3  ศึกษา  ฝึ กงานภาคปฏิบตั ิ
12.4  กิจกรรมนักศึกษา
12.5  ทุน  รางวัลนักศึกษา
12.6  เบ็ดเตล็ด
12.7  หนังสื อรับรองการเป็ นนักศึกษา
12.8  วิชาทหาร
12.9  โครงการต่างๆ
13.1  หลักสูตร

13.1.1  หลักสูตรการศึกษา
13.1.2  แนะแนวการศึกษา  และการสอบเข้า

13.2  ปริ ญญา อนุปริ ญญา

13.2.1  ปริ ญญา  อนุปริ ญญา
13.2.2  คุณวุฒิการศึกษา  ตรวจสอบคุณวุฒิ
13.2.3  หนังสื อรับรอง

13.3  การเรี ยนการสอน

13.3.1  การเรี ยน  การสอน  เกรด
13.3.2  แบบฟอร์ม กบ. 101

หมวดเอกสาร
หมวดใหญ่

หมวดย่อย

ชื่อแฟ้ มเอกสาร
13.3.3  ส่ งสัญญาการเป็ นนักศึกษา

13.4 ทะเบียนนักศึกษา

13.4.1  การพ้นสภาพนักศึกษา  ต่อสภาพ
นักศึกษา
13.4.2  นักศึกษาลาออก  เพิ่ม ถอนรายวิชา  ลา
พัก
13.4.3  เบ็ดเตล็ด  นักศึกษาตาย  สถาบันสมทบ

14. พิธีต่างๆ

14.1  พิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
14.2  กฐินพระราชทาน
14.3  พิธีต่างๆ

15.  แพทย์ฝึกหัด
แพทย์ประจ�ำบ้าน

15.1  แพทย์ฝึกหัด  แพทย์ประจ�ำบ้าน
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การลงทะเบียนรับ
การลงทะเบียนรับ คือ การออกเลขที่รับเอกสาร โดยมีที่มาจาก 2 แหล่งด้วยกันคือ
- เอกสารที่มาจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งส่ งมาทางไปรษณี ย ์
- เอกสารที่มาจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย แบ่งได้เป็ น
• ส่ งมาทางเมล์มหาวิทยาลัย
• มีผถู ้ ือเอกสารมาส่ งเอง
ส�ำหรับเอกสารที่มาจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนั้น นอกจากการส่ งเอกสารที่เป็ นกระดาษ (hard copy) แล้ว
มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ส่วนงานด�ำเนิ นการสแกนเอกสารดังกล่าวเป็ นไฟล์และส่ งเอกสารดังกล่าวผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
โดยการลงทะเบียนรับเอกสารผ่านงานบริ หารเอกสารนั้น จะพิจารณาด�ำเนินการเฉพาะเอกสาร ดังนี้
- เรี ยนถึง “มหาวิทยาลัย”
- เรี ยนถึง “อธิการบดี”
- เรี ยนถึง “รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ”
ส�ำหรับเอกสารที่ไม่ตอ้ งลงทะเบียนรับผ่านงานบริ หารเอกสาร โดยสามารถส่ งเอกสารดังกล่าวให้แก่นายทะเบียน
หรื อเลขานุการ หรื อหน่วยงานที่ระบุในเอกสาร เพื่อด�ำเนินการลงทะเบียนรับต่อไป ได้แก่
- เอกสารที่ประทับตรา “ลับ”
- เอกสารส่ งถึง “ผูช้ ่วยอธิการบดี”
- เอกสารส่ งถึง “ผูอ้ ำ� นวยการกองต่าง ๆ”

แผนภูมิที่ 2 แสดง Flow chart การลงทะเบียนรับเอกสาร
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เอกสารส่ งผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย
(อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ)
จัดล�ำดับความส�ำคัญและความเร่ งด่วนของ
เอกสาร
ประทับตรา “มหาวิทยาลัย” บนเอกสาร
วิเคราะห์หมวดเอกสาร
วิเคราะห์การจัดส่ งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนรับด้วยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์

เอกสารจากหน่วยงานภายนอก

วิเคราะห์
แหล่ งทีม่ าของเอกสาร

บันทึกรายละเอียดของเอกสาร/
หมวดเอกสาร/การจัดส่ งกองที่เกี่ยวข้อง
เลขทะเบียน
รับหนังสือ

เอกสารจากหน่วยงานภายใน

บันทึกหมวดเอกสาร/การจัดส่ งกองที่เกี่ยวข้อง

เลขทะเบียน
รับหนังสือ

ใส่ เลขทะเบียนรับลงในตราประทับมหาวิทยาลัยบน
เอกสาร/หมวดเอกสารและส่ งกองที่เกี่ยวข้อง

ใส่ เลขทะเบียนรับลงในตราประทับมหาวิทยาลัยบน
เอกสาร/หมวดเอกสารและส่ งกองที่เกี่ยวข้อง

แสกนเอกสารที่มีเลขทะเบียนรับ และแนบ
ไฟล์เข้าระบบ MUSIS

ผูบ้ ริ หาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการต่อไป
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน : ลงทะเบียนรับเอกสาร
1. รับเอกสารต่าง ๆ ที่เรี ยนถึงผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยมหิ ดล คือ อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ จากส่ วนงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก
2. วิเคราะห์เรื่ อง คัดแยก และพิจารณาจัดล�ำดับความส�ำคัญของเอกสาร เพื่อด�ำเนินการก่อน-หลัง โดยให้ดำ� เนินเรื่ อง
“ด่วนที่สุด” หรื อเรื่ องที่ใกล้หมดอายุก่อน
3. ประทับตรายางมหาวิทยาลัยที่มุมขวาบนของเอกสาร โดยตรายางจะระบุ

มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขทีร่ ับ ..........................................
วันที่ ................................................
เวลา ................................................

4. วิเคราะห์หมวดเอกสาร โดยพิจารณาจากเนื้อหาของเอกสารว่าอยูใ่ นหมวดเอกสารใด รายละเอียดของหมวด
เอกสารอยูใ่ นตารางบัญชีคุมเอกสาร ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
5. วิเคราะห์การจัดส่ งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากเนื้อหาของเอกสารว่าเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน
ใดในส�ำนักงานอธิการบดี
6. เมื่อวิเคราะห์หมวดเอกสาร และการจัดส่ งกองที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้เขียนลงในเอกสารใต้ตราประทับมหาวิทยาลัย

ประทับตรายาง จากข้อ 3

มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขทีร่ ับ ..........................................
วันที่ ................................................
เวลา ................................................

วิเคราะห์หมวดเอกสารจาก ข้อ 4
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วิเคราะห์การส่ งหน่วยงาน จากข้อ 5

ปั จจุบนั

7. ลงรับด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
7.1 ในหน้าหลักของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เลือก tab งานบริ หารเอกสาร (ปี ....) ให้เลือกปี ที่เป็ น



ระบบแสดงหน้าจอพร้อมปฏิบตั ิงาน โดยจะแสดงปี ที่เลือกปฏิบตั ิงานทางด้านมุมซ้าย
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7.2 ให้พิจารณาว่าเป็ นเอกสารที่มาจากหน่ วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หรื อส่ วนงานภายในมหาวิทยาลัย
• กรณี เป็ นเอกสารที่มาจาก “หน่ วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย” ให้ดำ� เนินการ ดังนี้
1.  เลือกรายการ เอกสารเข้า “ลงทะเบียนรับ”


หน้า “หนังสื อเข้ า (ลงทะเบียน)” ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ
  

- ส่ วนข้ อมูลเจ้ าหน้ าที่ ลงทะเบียนรับ

ระบบจะแสดงชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง สังกัด หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ของผูใ้ ช้ระบบอัติโนมัติ

- ส่ วนข้ อมูลหนังสื อ ให้บนั ทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารที่จะลงทะเบียนรับ ดังนี้

• ชั้นความเร็ ว (ปกติ ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด)
• ชั้นความลับ (ปกติ ลับ ลับมาก ลับที่สุด)
• เลขที่หนังสื อ* : ระบุเลขที่หนังสื อของเอกสารที่ตอ้ งการลงทะเบียบรับ
• ลงวันที่*: ระบุวนั ที่ของเอกสารที่ตอ้ งการลงทะเบียนรับ โดยเลือกปุ่ ม            แสดงปฏิทิน เพื่อเลือกวันที่
• จาก*: ระบุหน่วยงานเจ้าของเอกสาร
• เรื่ อง* : ระบุชื่อเรื่ องของเอกสาร
• เรี ยน* : ระบุผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัยที่เอกสารเรี ยนถึง
• อ้างถึง : ระบุการอ้างถึงเลขที่หนังสื อที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
• สิ่ งที่ส่งมาด้วย : ระบุชื่อเอกสารแนบที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
• เนื้อหาสรุ ป : ระบุเนื้อหาส�ำคัญโดยสรุ ปของเอกสาร
• แนบไฟล์เอกสาร : (ให้ดำ� เนินการหลังจากได้รับเลขที่ลงทะเบียนแล้ว)
• ต้นฉบับหนังสื อ : เลือกเอกสารว่าเป็ นต้นฉบับ (ตัวจริ ง) โทรสาร อีเมลล์ หรื อส�ำเนา
• วันที่ลงรับต้นฉบับ : ระบุวนั ที่รับเอกสาร โดยเลือกปุ่ ม         แสดงปฏิทินเพื่อเลือกวันที่
(หมายเหตุ : รายการที่มี * สี แดง หมายถึง ผูใ้ ช้ระบบต้องระบุขอ้ มูล มิเช่นนั้นระบบจะไม่สามารถด�ำเนินการต่อไปได้)

- ส่ วนหมวดเอกสาร

• หมวดใหญ่ : เลือกหมวดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเอกสาร
• หมวดย่อย : เลือกหมวดย่อยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเอกสาร
• ชื่อแฟ้ มเอกสาร : เลือกประเภทของเอกสารที่จดั เก็บเมื่อด�ำเนินการแล้ว
• การปฏิบตั ิ : ระบุผบู ้ ริ หารหรื อหน่วยงานในส�ำนักงานอธิการบดีที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับเอกสาร
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2. ระบบแสดงหน้า “หนังสื อเข้า (ลงทะเบียนรับ)
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3.เมื่ อ ระบุ ร ายละเอี ย ดของเอกสารที่ ต ้อ งการลง
ทะเบียนรับ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว คลิกปุ่ ม OK   เพื่อท�ำการ
สร้างเลขลงทะเบียนรับเอกสาร   ระบบจะแสดง “ต้องการ
ด�ำเนินการส่ งต่อ/ส่ งออก หรื อไม่” เลือก OK เพื่อท�ำการส่ ง
เอกสารไปยังกองต่าง ๆ ต่อไป เลือก Cancel ระบบจะกลับ
ไปหน้าเมนู “รอลงทะเบียนรับหนังสื อ”
คลิกปุ่ ม OK  ระบบจะแสดงหน้า “หนังสื อเข้า (รอ
ด�ำเนินการ)” และระบบจะท�ำการก�ำหนดเลขทะเบียนรับ วัน
ที่ และเวลา ให้โดยอัตโนมัติ



3.1

3.2

3.3
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3.1 ให้เขียนเลขทะเบียนรับ วัน และเวลาที่ได้ ในตราประทับมหาวิทยาลัยในเอกสาร

3.2 สแกนเอกสารในหน้าที่มีเลขที่หนังสื อถึงหน้าที่มีลายเซ็นผูบ้ ริ หารของหน่วยงานนั้น และแนบไฟล์
เอกสาร โดยคลิกปุ่ ม Browse เลือกไฟล์เอกสาร และคลิกปุ่ ม Add  รายชื่อไฟล์เอกสารแนบจะปรากฏ ดังรู ป ซึ่งสามารถแนบได้
มากกว่า 1 ไฟล์ และสามารถลบไฟล์ที่ไม่ใช้ โดยเลือก Delete ท้ายไฟล์ที่ตอ้ งการลบ
		

3.3 ในส่ วนของการด�ำเนินงาน มีการก�ำหนดการด�ำเนินงานของหนังสื อ ดังนี้
			- บันทึก หมายถึง การบันทึกข้อมูล หากมีการแก้ไขและปรับปรุ ง โดยสถานะหนังสื อ
ยังอยูท่ ี่ “รอด�ำเนินการ” ยังไม่มีการส่ งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		
- เสร็จสิ้นการด�ำเนินการ หมายถึง หนังสื อฉบับนี้เสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิงานแล้ว จะเก็บรายการหนังสื อ
นี้ที่เสร็ จสิ้ น
		
- ส่ งต่ อบุคคลภายในหน่ วยงาน หมายถึง การส่ งหนังสื อที่ลงทะเบียนรับแล้ว ไปยังบุคคลภายใน
หน่วยงาน
		
- ส่ งออกหน่ วยงานใน ม.มหิดล หมายถึง การส่ งหนังสื อที่ลงทะเบียนรับแล้ว ไปยังหน่วยงานที่มี
ภารกิจเกี่ยวข้อง เพื่อด�ำเนินการต่อไป
เลือก “ส่ งออกหน่ วยงานใน ม.มหิดล” เพื่อท�ำการส่ งหนังสื อที่ลงเบียนรับแล้ว พร้อมไฟล์เอกสารแนบไปยัง
หน่วยงานในส�ำนักงานอธิการบดีที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง ระบบจะแสดงสถานะหนังสื อ เพื่อให้เลือก ระหว่าง “ติดตามการด�ำเนิน
การ” และ “หนังสื อเวียน”    (ซึ่งปกติระบบจะแสดงสถานะอยูท่ ี่ติดตามการด�ำเนินการ) เมื่อท�ำการส่ งต่อหนังสื อไปแล้ว
หนังสื อฉบับนั้นจะแสดงตามสถานะที่เลือก
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4. ระบบจะแสดง [ส่ งออก] รายชื่อหน่วยงานให้เลือก และ “ส่ งต้นฉบับ” เลือกประเภทของการด�ำเนินการ ได้แก่
ทราบ ด�ำเนินการ พิจารณา อนุมตั ิ อนุเคราะห์ สัง่ การ และลงนาม และด�ำเนินการภายในวันที่ ให้ดำ� เนินการ ดังนี้
4.1 เลือกหน่วยงานที่ตอ้ งการส่ งหนังสื อ
4.2 คลิกปุ่ ม
4.3 ชื่อของหน่วยงานที่เลือกจะปรากฏ ณ ช่อง ผูร้ ับ (To)
4.4 เลือกส่ งต้นฉบับ
4.5 เลือกประเภทของการด�ำเนินการ

4.2
4.1

4.4
4.5
5. คลิกปุ่ ม OK เสร็ จสิ้ นการลงทะเบียนรับ ระบบจะกลับไปที่หน้า “รอลงทะเบียนรับ”

46

4.3

• กรณี เป็ นเอกสารที่มาจาก “ส่ วนงานในมหาวิทยาลัย” ให้ดำ� เนินการ ดังนี้
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ส่วนงานด�ำเนินการสแกนเอกสารดังกล่าวเป็ นไฟล์
ละส่ งเข้าระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย ซึ่งรายการหนังสื อที่ส่วนงานส่ งมายังมหาวิทยาลัยนั้น สามารถดูได้จากเมนู “รอลงทะเบียนรับ
หนังสื อ” ซึ่งหากด�ำเนินการลงทะเบียนรับหนังสื อดังกล่าวแล้ว รายการหนังสื อนั้นจะหายไปจากเมนู “รอลงทะเบียนรับ
หนังสื อ”
1. เลือกรายการ “รอลงทะเบียนรับหนังสื อ”

2. ระบบแสดงรายการหนังสื อที่ส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยสร้างขึ้นและส่ งเรื่ องผ่านระบบ MUSIS ให้ดำ� เนินการดังนี้
2.1 คลิกสัญลักษณ์ ... ด้านขวาของหน้าจอ
ระบบจะแสดงแถบรับข้อมูล เพื่อค้นหารายการหนังสื อ


2.1

2.2 ที่ช่องเลขที่หนังสื อ ระบุเลขที่หนังสื อที่ตอ้ งการค้นหา กด Enter ระบบจะแสดงรายการหนังสื อที่
ค้นหา (หมายเหตุ : หากเลขที่หนังสื อมีหลายตัวอักษร ให้ใช้สญ
ั ลักษณ์ *(ดอกจัน) ตามด้วยเลขที่หนังสื อ  4-5 ตัวท้าย : *00265
เพื่อแทนการกรอกเลขที่หนังสื อทั้งหมด)

2.2
2.3
2.3 เลือกสัญลักษณ์            หน้ารายการหนังสื อ เพื่อด�ำเนินการ
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3.  ระบบจะแสดงหน้า “หนังสื อออก” ของรายการที่เลือก ซึ่งจะแสดงข้อมูลรายละเอียดโดยอัตโนมัติ ดังนี้
3.1 ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ของส่ วนงานที่ส่งเรื่ องผ่านระบบ MUSIS
3.2 ข้อมูลรายละเอียดหนังสื อเป็ นอักษรสี เทา ซึ่งแก้ไขไม่ได้
3.3 ไฟล์เอกสารแนบ
4. ให้ระบุวนั ที่รับต้นฉบับ โดยคลิก        เพื่อเลือกวันที่รับต้นฉบับ และระบุหมวดใหญ่ หมวดย่อย ที่เกี่ยวข้องกับ
เอกสารที่จะลงทะเบียนรับ และระบุผบู ้ ริ หาร/หน่วยงานในส�ำนักงานอธิการบดีที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนี้ในช่อง “การปฏิบตั ิ”
5. กดปุ่ ม OK เพื่อท�ำการลงทะเบียนรับ

3.1
3.2

3.3

4

5
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6. ระบบจะแสดงหน้า “หนังสื อเข้า (รอด�ำเนินการ)” และจะท�ำการก�ำหนดเลขทะเบียนรับ วันที่ และเวลา ให้โดย
อัตโนมัติ
6.1 ให้เขียนเลขทะเบียนรับ วัน และเวลาที่ได้ ในตราประทับมหาวิทยาลัยในเอกสาร

6.1

6.2

ดังนี้

6.2   เลือกส่ งออกหน่วยงานใน ม.มหิ ดล ระบบจะแสดง [ส่ งออก] รายชื่อหน่วยงานให้เลือก ให้ดำ� เนินการ
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6.2.1 เลือกหน่วยงานที่ตอ้ งการส่ งหนังสื อ
6.2.2 คลิกปุ่ ม  
6.2.3 ชื่อของหน่วยงานที่เลือกจะปรากฏ ณ ช่อง ผูร้ ับ (To)
6.2.4 เลือกส่ งต้นฉบับ
6.2.5 เลือกประเภทของการด�ำเนินการ

6.2.2
6.2.3
6.2.1

6.2.4
6.2.5

7. คลิกปุ่ ม OK เสร็ จสิ้ นการลงทะเบียนรับ ระบบจะกลับไปที่หน้า “รอลงทะเบียนรับ”
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การหักเรื่อง
การหักเรื่ อง คือ การบันทึกรายละเอียดของหนังสื อที่ผา่ นการสัง่ การจากผูบ้ ริ หารแล้ว และท�ำการบันทึกขั้นตอนที่จะ
ด�ำเนินการต่อไป เช่น การออกเลขที่หนังสื อ การออกเลขที่คำ� สัง่ ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อการเวียนหนังสื อ โดยมีรายละเอียด
การบันทึก ตามตัวอย่าง ดังนี้
4
3
1
2
จากตัวอย่าง

1 หมายถึง หนังสื อฉบับนี้มอบหมายให้กองบริ การการศึกษาด�ำเนินการ
2 หมายถึง ผูบ้ ริ หารสัง่ การให้เวียนแจ้งส่ วนงาน
3 หมายถึง ต้นเรื่ องคืนกองบริ หารการศึกษา
4 หมายถึง หักเรื่ องออกวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

รับเอกสารคืนจากกอง
(ผูบ้ ริ หารสัง่ การแล้ว)
ประทับ “รับเรื่ องคืน” บนเอกสาร พร้อม
ระบุวนั ที่/เวลา
ไม่ สั่งถ่ าย

ด�ำเนินการด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

ออกเลขที่
หนังสื อ

ออกค�ำสัง่ /ประกาศ/
ระเบียบ/ข้อบังคับ

เวียนหนังสื อผ่าน
ระบบ MUSIS

สั่ งถ่ าย

จ่ายงาน

ถ่ายส�ำเนาเอกสารผ่านเครื่ องส�ำเนา
เอกสาร

สัง่ ถ่ายเวียน
หนังสื อ

ขออนุมตั ิ/แจ้ง
ส่ วนงาน

แผนภูมิที่ 3 แสดง Flow chart การหักเรื่ อง
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ขั้นตอนการหักเรื่อง
1. รับเอกสารที่ผบู ้ ริ หารสัง่ การแล้ว ให้ประทับตรา “งานบริ หารเอกสารรับเรื่ องคืน” ไว้ดา้ นล่างของเอกสาร พร้อมลง
วันที่และเวลาที่ได้รับเรื่ องคืน

2. กรณี ไม่สง่ั ถ่าย “หักเรื่ องด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ให้ดำ� เนินการดังนี้
2.1 เลือกเมนู “เอกสารเข้า” ระบบแสดงหน้า “หนังสื อเข้าทั้งหมด”
2.2 เลือกสัญลักษณ์ ... ด้านขวาของหน้าจอ ระบบจะแสดงแถบรับข้อมูล เพื่อค้นหาเอกสาร
2.3 ระบุเลขที่ลงรับหนังสื อที่ตอ้ งการ กด Enter ระบบจะแสดงรายการหนังสื อที่คน้ หา
2.4 เลือกสัญลักษณ์           เพื่อด�ำเนินการ ระบบจะแสดงหน้า “หนังสื อเข้า (ติดตามการด�ำเนินการ)”

2.3

2.1


2.4
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2.2

3. เพิ่มข้อมูลการสัง่ การจากผูบ้ ริ หาร/กองที่รับผิดชอบ ในส่ วนของการปฏิบตั ิ พร้อมทั้งบันทึกเพื่อด�ำเนินการตามสัง่
การต่อไป

3
4
หมายเหตุ : รายละเอียดในกรอบสี แดง หมายถึง หนังสื อเรื่ องนี้ให้เวียนแจ้งทุกส่ วนงาน โดยเป็ นหนังสื อสัง่ การผ่าน
กองแผนงาน หนังสื อต้นฉบับส่ งให้หอสมุดและคลังความรู ้มหาวิทยาลัยมหิ ดลจัดเก็บ พร้อมเอกสารแนบ โดยได้หกั เรื่ องคืน
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
4. บันทึก คลิก OK
5. กรณี สง่ั ถ่าย “สัง่ ถ่ายส�ำเนาเอกสาร” ให้ดำ� เนินการ ดังนี้
5.1 แจ้งเจ้าหน้าที่ถ่ายส�ำเนาเอกสารตามจ�ำนวนส�ำเนาแจ้งส่ วนงาน
5.2 จัดส่ งส�ำเนาเอกสารไปตามส่ วนงานที่ตอ้ งการส�ำเนาแจ้ง
(หมายเหตุ : กรณี เป็ นการส่ งเอกสารที่เป็ นหนังสื อ แผ่นพับ โปสเตอร์ต่างๆ ต้องมีการสัง่ ถ่ายส�ำเนาหนังสื อ
สัง่ การเพื่อแนบไปกับเอกสารที่ส่งไปด้วย)
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การออกเลขทีห่ นังสื อ
การออกเลขที่หนังสื อ หมายถึง การออกเลขที่ ศธ 0517/ ให้แก่หนังสื อที่อธิการบดี หรื อรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ลง
นาม เพื่อส่ งเรื่ องดังกล่าวไปยังหน่วยงานภายใน หรื อหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
- การออกเลขที่หนังสื อทัว่ ไป จะได้เลขที่ “ศธ 0517/”
- การออกเลขที่หนังสื อแบบเวียน จะได้เลขที่ “ศธ 0517/ว”

เอกสารผ่านการหักเรื่ องแล้วและสัง่ การ
ให้ออกเลขที่หนังสื อ
ออกเลขที่หนังสื อด้วย                       
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารออกเลขที่         
คืนกองผูส้ ง่ั การ
แผนภูมิที่ 4 แสดง Flow chart การออกเลขที่หนังสื อ
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ขั้นตอนการออกเลขทีห่ นังสื อ
1. รับเอกสารที่ผา่ นการหักเรื่ องแล้วและมีการสัง่ การให้ออกเลขที่หนังสื อ โดยกองจะแนบเอกสารที่ตอ้ งการออก    
เลขที่หนังสื อมาพร้อมกับต้นเรื่ องสัง่ การด้วย
2. เข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เลือกเมนู “เอกสารออก / ลงทะเบียนส่ ง”


3. ระบบจะแสดงหน้า “หนังสื อออก (ลงทะเบียนส่ ง)”
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หน้า “หนังสื อออก (ลงทะเบียนส่ ง)” ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ
  

- ส่ วนข้ อมูลเจ้ าหน้ าที่ บันทึกหนังสื อออก

ระบบจะแสดงชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง สังกัด หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ของผูใ้ ช้ระบบอัติโนมัติ

- ส่ วนข้ อมูลหนังสื อ ให้บนั ทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารที่จะลงทะเบียนรับ ดังนี้

• ประเภทหนังสื อ (ทัว่ ไป / เวียน)
• ชั้นความเร็ ว (ปกติ ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด)
• ชั้นความลับ (ปกติ ลับ ลับมาก ลับที่สุด)
• จาก*: ระบุหน่วยงานเจ้าของเอกสาร
• เรื่ อง* : ระบุชื่อเรื่ องของเอกสาร
• เรี ยน* : ระบุผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัยที่เอกสารเรี ยนถึง
• อ้างถึง : ระบุการอ้างถึงเลขที่หนังสื อที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
• สิ่ งที่ส่งมาด้วย : ระบุชื่อเอกสารแนบที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
• เนื้อหาสรุ ป : ระบุเนื้อหาส�ำคัญโดยสรุ ปของเอกสาร
• แนบไฟล์เอกสาร : (ให้ดำ� เนินการหลังจากได้รับเลขที่หนังสื อแล้ว)
(หมายเหตุ : รายการที่มี * สี แดง หมายถึง ผูใ้ ช้ระบบต้องระบุขอ้ มูล มิเช่นนั้นระบบจะไม่สามารถด�ำเนินการต่อไปได้)

- ส่ วนหมวดเอกสาร

• หมวดใหญ่ : เลือกหมวดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเอกสาร
• หมวดย่อย : เลือกหมวดย่อยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเอกสาร
• ชื่อแฟ้ มเอกสาร : เลือกประเภทของเอกสารที่จดั เก็บเมื่อด�ำเนินการแล้ว
• การปฏิบตั ิ : ระบุผบู ้ ริ หารหรื อหน่วยงานในส�ำนักงานอธิการบดีที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับเอกสาร

4. เมื่อท�ำการกรอกรายละเอียดข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ให้คลิก OK เพื่อท�ำการสร้างเลขที่หนังสื อ ซึ่งระบบจะท�ำการ
ก�ำหนดเลขที่หนังสื อให้อตั โนมัติ
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5.  ระบบจะแสดงหน้า “หนังสื อออก (รอด�ำเนินการ) ให้ดำ� เนินการ ดังนี้
5.1 น�ำเลขที่หนังสื อ และวันที่ที่ได้จากระบบ MUSIS เขียนลงในเอกสาร
5.2 แสกนเอกสารจากข้อ 5.1 พร้อมเอกสารแนบอื่น ๆ และแนบเอกสารที่แสกนทั้งหมด โดยคลิก Browse
เลือกไฟล์เอกสารแสกน และคลิก Add เพื่อแนบไฟล์เอกสาร
5.3 เลือกส่ งออกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อส่ งเรื่ องไปยังกองเจ้าของเรื่ อง

5.1
5.2

5.3
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ดังนี้

5.4   เลือกส่ งออกหน่วยงานใน ม.มหิ ดล ระบบจะแสดง [ส่ งออก] รายชื่อหน่วยงานให้เลือก ให้ดำ� เนินการ
5.4.1 เลือกหน่วยงานที่ตอ้ งการส่ งหนังสื อ
5.4.2 คลิกปุ่ ม  
5.4.3 ชื่อของหน่วยงานที่เลือกจะปรากฏ ณ ช่อง ผูร้ ับ (To)
5.4.4 เลือกส่ งต้นฉบับ
5.4.5 เลือกประเภทของการด�ำเนินการ

5.4.2

5.4.3

5.4.1

5.4.4
5.4.5

6. คลิกปุ่ ม OK เสร็ จสิ้ นการออกเลขที่หนังสื อ
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การออกเลขทีค่ ำ� สั่ ง ออกประกาศ ระเบียบ ข้ อบังคับ
การออกเลขที่คำ� สัง่ ออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คือ การออกเลขที่คำ� สัง่ ออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ผู ้
บริ หาร    ลงนามแล้ว

เอกสารผ่านการหักเรื่ องแล้วและสัง่ การ
ให้ออกเลขที่คำ� สัง่ ออกประกาศ ระเบียบ     
ข้อบังคับ
ออกเลขที่ดว้ ย                          
  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารออกเลขที่         
คืนกองผูส้ ง่ั การ
แผนภูมิที่ 5 แสดง Flow chart ออกเลขที่คำ� สัง่ ออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ขั้นตอนการออกเลขทีค่ ำ� สั่ ง ประกาศ ระเบียบ ข้ อบังคับ
1. รับเอกสารที่ผา่ นการหักเรื่ องแล้วและมีการสัง่ การให้ออกเลขที่คำ� สัง่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยกองจะแนบ
เอกสารที่ตอ้ งการออกเลขที่มาพร้อมกับต้นเรื่ องสัง่ การด้วย
2. เข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เลือกเมนู “เอกสารออก / ค�ำสัง่ /ประกาศ...”
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3. ระบบจะแสดงหน้า “ค�ำสัง่ /ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ”  ตามรายการที่เลือกมุมขวาบน

ข้อมูล ค�ำสัง่ /ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ จะเปลี่ยนไปตามที่เลือกในข้อ 3
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หน้า “ค�ำสั่ ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้ อบังคับ” ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ
  

- ส่ วนข้ อมูลเจ้ าหน้ าที่ บันทึกค�ำสั่ ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้ อบังคับ

ระบบจะแสดงชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง สังกัด หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ของผูใ้ ช้ระบบอัติโนมัติ

- ส่ วนข้ อมูลค�ำสั่ ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้ อบังคับ ให้บนั ทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารที่จะลงทะเบียนรับ ดังนี้

• ลงวันที่ *: ระบุวนั ที่ผบู ้ ริ หารลงนามในค�ำสัง่ /ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
• จาก*: ระบุหน่วยงานเจ้าของเอกสาร
• เรื่ อง* : ระบุชื่อเรื่ องของเอกสาร
• เรี ยน* : ระบุผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัยที่เอกสารเรี ยนถึง
• อ้างถึง : ระบุการอ้างถึงเลขที่หนังสื อที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
• สิ่ งที่ส่งมาด้วย : ระบุชื่อเอกสารแนบที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
• เนื้อหาสรุ ป : ระบุเนื้อหาส�ำคัญโดยสรุ ปของเอกสาร
• แนบไฟล์เอกสาร : (ให้ดำ� เนินการหลังจากได้รับเลขที่แล้ว)
(หมายเหตุ : รายการที่มี * สี แดง หมายถึง ผูใ้ ช้ระบบต้องระบุขอ้ มูล มิเช่นนั้นระบบจะไม่สามารถด�ำเนินการต่อไปได้)

- ส่ วนหมวดเอกสาร

• หมวดใหญ่ : เลือกหมวดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเอกสาร
• หมวดย่อย : เลือกหมวดย่อยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเอกสาร
• ชื่อแฟ้ มเอกสาร : เลือกประเภทของเอกสารที่จดั เก็บเมื่อด�ำเนินการแล้ว
• การปฏิบตั ิ : ระบุผบู ้ ริ หารหรื อหน่วยงานในส�ำนักงานอธิการบดีที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับเอกสาร

4. เมื่อท�ำการกรอกรายละเอียดข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ให้คลิก OK เพื่อท�ำการสร้างเลขที่คำ� สัง่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ซึ่งระบบจะท�ำการก�ำหนดเลขที่หนังสื อให้อตั โนมัติ
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5.  ระบบจะแสดงหน้า “หนังสื อออก (รอด�ำเนินการ) ให้ดำ� เนินการ ดังนี้
5.1 น�ำเลขที่คำ� สัง่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ได้จากระบบ MUSIS และวันที่ เขียนลงในเอกสาร
5.2 แสกนเอกสารจากข้อ 5.1 พร้อมเอกสารแนบอื่น ๆ และแนบเอกสารที่แสกนทั้งหมด โดยคลิก Browse
เลือกไฟล์เอกสารแสกน และคลิก Add เพื่อแนบไฟล์เอกสาร
5.3 เลือกส่ งออกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อส่ งเรื่ องไปยังกองเจ้าของเรื่ อง
ค�ำสัง่ ทัว่ ไป (รอด�ำเนินการ)

5.1

5.2

5.3
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ดังนี้

5.4   เลือกส่ งออกหน่วยงานใน ม.มหิ ดล ระบบจะแสดง [ส่ งออก] รายชื่อหน่วยงานให้เลือก ให้ดำ� เนินการ
5.4.1 เลือกหน่วยงานที่ตอ้ งการส่ งหนังสื อ
5.4.2 คลิกปุ่ ม  
5.4.3 ชื่อของหน่วยงานที่เลือกจะปรากฏ ณ ช่อง ผูร้ ับ (To)
5.4.4 เลือกส่ งต้นฉบับ
5.4.5 เลือกประเภทของการด�ำเนินการ

5.4.2

5.4.3

5.4.1

5.4.4
5.4.5

6. คลิกปุ่ ม OK เสร็ จสิ้ นการออกเลขที่คำ� สัง่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
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การเวียนหนังสื อ
การเวียนหนังสื อ คือ การส่ งเอกสารในแต่ละเรื่ องไปยังส่ วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 2 ส่ วนงานขึ้นไป
ทั้งในรู ปแบบไฟล์เอกสารโดยส่ งผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรื อส�ำเนาเอกสาร (hard copy) โดยส่ งทางเมล์
มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถแบ่งหนังสื อที่เวียน เป็ น 3 ประเภท ได้แก่
- หนังสื อที่ผบู ้ ริ หารสัง่ การให้เวียน
- หนังสื อออกเลขที่และสัง่ การให้เวียน
- ค�ำสัง่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

- ผูบ้ ริ หารสัง่ การให้เวียนหนังสื อ
-หนังสื อออกเลขที่
-ค�ำสัง่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
เวียนหนังสื อด้วยระบบ              
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ส่ วนงานต่าง ๆ ตามสัง่ การ
แผนภูมิที่ 6 แสดง Flow chart เวียนหนังสื อ
ขั้นตอนการเวียนหนังสื อ
1. กรณี เป็ นหนังสื อผูบ้ ริ หารสัง่ การให้เวียน
1.1 หนังสื อที่ลงทะเบียนรับให้เลือกเมนู “เอกสารเข้า”
1.2 หนังสื อออกเลขที่ และค�ำสัง่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ เลือกเมนู “เอกสารออก”
2. เลือกสัญลักษณ์ ... ด้านขวาของหน้าจอ ระบบจะแสดงแถบรับข้อมูล เพื่อค้นหาหนังสื อ
3. ระบุเลขที่หนังสื อที่ตอ้ งการ กด Enter ระบบจะแสดงรายการหนังสื อที่คน้ หา
4. เลือกสัญลักษณ์           เพื่อด�ำเนินการ

3

1.1
1.2
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4

2

5. ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดของหนังสื อที่ตอ้ งการเวียน
6. ไปยังหมวดเอกสาร: การด�ำเนินการคลิกเลือก “ส่ งออกหน่วยงานใน ม.มหิ ดล”
7. ระบบแสดงสถานะหนังสื อ คลิกเลือก “หนังสื อเวียน”

6
7
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8. ระบบแสดงหน้าจอ “ส่ งออก”
8.1 เลือกหน่วยงานที่ตอ้ งการส่ งหนังสื อ
8.2 คลิกปุ่ ม  
8.3 ชื่อของหน่วยงานที่เลือกจะปรากฏ ณ ช่อง ผูร้ ับ (To)
8.4 เลือกประเภทของการด�ำเนินการ

8.2

8.3

8.1

8.4
9. คลิกปุ่ ม OK เสร็ จสิ้ นการเวียนหนังสื อ
หมายเหตุ : หนังสื อที่เลือก ค�ำสัง่ “หนังสื อเวียน” ระบบจัดน�ำหนังสื อไปจัดเก็บไว้ที่ เมนู “หนังสื อเวียน”
หากผูป้ ฏิบตั ิงานต้องการเรี ยกค้นหนังสื อฉบับดังกล่าวให้ไปค้นหา ณ เมนู “หนังสื อเวียน”
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การส่ งเก็บเอกสารทีด่ ำ� เนินการแล้ วเสร็จ
เมื่อเอกสารที่ถกู สัง่ การจากผูบ้ ริ หาร และสามารถด�ำเนินการตามสัง่ การแล้วเสร็ จ จะมีการจัดเก็บเอกสารดังกล่าว
(อาจเป็ นต้นฉบับ หรื อส�ำเนา แล้วแต่การสัง่ การ) ไปยังหน่วยจัดเก็บและรักษาเอกสาร กองบริ หารงานทัว่ ไป เพื่อจัดเก็บไว้เป็ น
เอกสารอ้างอิง ในกรณี สืบค้น หรื อต้องการเอกสารที่ดำ� เนินการไปแล้ว โดยการจัดเก็บนั้นจะแยกการจัดเก็บไว้เป็ นหมวดตาม
บัญชีคุมเอกสาร ซึ่งแบ่งออกเป็ น 15 หมวดใหญ่ (รายละเอียดของหมวดเอกสาร ดูในเรื่ อง “การก�ำหนดรหัส และวิเคราะห์
หมวดเอกสาร”)
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เทคนิคในการปฏิบัตงิ าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 การค้นหาหนังสื อ
 การติดตามหนังสื อ
 การยกเลิกหนังสื อ
 การแนบไฟล์เพิม่ เติม
 การส่ งหนังสื อไปยังงานภายในกอง
               หรื อหน่วยงานระดับภาควิชาของส่ วนงาน
 กรณี หน่วยงานใหม่ขอเพิ่ม site ในระบบ
               สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 การ export รายการหนังสื อไปยัง
               Microsoft Excel
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การค้ นหาหนังสื อ
ข้ อสังเกต 1 : สื บค้ นจากข้ อมูลรายปี
เนื่องจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะแยกเก็บข้อมูลเป็ นรายปี ดังนั้นการค้นหาเรื่ องที่ตอ้ งการนั้น ต้อง
ทราบว่าเรื่ องนี้ดำ� เนินการอยูใ่ นช่วงปี ไหน
ตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นไป มีแฟ้ มเก็บข้อมูล 1 แฟ้ ม (ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 25..)
ปี 2555 มีแฟ้ มเก็บข้อมูล 4 แฟ้ ม (ข้อมูลระหว่าง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555)
- แฟ้ ม “งานบริ หารเอกสาร (55-4) ข้อมูลระหว่าง 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2555)
- แฟ้ ม “งานบริ หารเอกสาร (55-3) ข้อมูลระหว่าง 2 กรกฏาคม – 31 ตุลาคม 2555)
- แฟ้ ม “งานบริ หารเอกสาร (55-2) ข้อมูลระหว่าง 1 เมษายน – 1 กรกฏาคม 2555)
- แฟ้ ม “งานบริ หารเอกสาร (55-1) ข้อมูลระหว่าง 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2555)
ปี 2554 มีแฟ้ มเก็บข้อมูล 3 แฟ้ ม (ข้อมูลระหว่าง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554)
- แฟ้ ม “งานบริ หารเอกสาร (54-3) ข้อมูลระหว่าง 3 สิ งหาคม – 31 ธันวาคม 2554)
- แฟ้ ม “งานบริ หารเอกสาร (54-2) ข้อมูลระหว่าง 16 มีนาคม – 2 สิ งหาคม 2554)
- แฟ้ ม “งานบริ หารเอกสาร (54-1) ข้อมูลระหว่าง 1 มกราคม – 15 มีนาคม 2554)
ข้ อสังเกต 2 : สื บค้ นจากประเภทเอกสาร
     การแบ่งประเภทเอกสาร เพื่อการค้นหาที่รวดเร็ วขึ้น ให้สงั เกต ดังนี้
- ประเภทเอกสารเข้า หมายถึง
- เอกสารจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
- เอกสารจากส่ วนงานภายในมหาวิทยาลัย ที่ไม่ใช่เอกสารออกเลขที่มหาวิทยาลัย
- ประเภทเอกสารออก หมายถึง
- เอกสารออกเลขที่มหาวิทยาลัย (ศธ 0517/ หรื อ ศธ 0517/ว)
- ค�ำสัง่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย

-  เอกสารจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
-  เอกสารจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ที่ไม่ใช่เอกสารออกเลขที่

- เอกสารออกเลขที่มหาวิทยาลัย (ศธ 0517/ หรื อ ศธ 0517/ว)
- ค�ำสัง่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
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1

2

3

4

1. แฟ้ มเก็บข้อมูล ปี 2557 (หนังสื อลงวันที่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2557)
2. แฟ้ มเก็บข้อมูล ปี 2556 (หนังสื อลงวันที่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2556)
3. แฟ้ มเก็บข้อมูล ปี 2555 (หนังสื อลงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555)
- แฟ้ ม “งานบริ หารเอกสาร (55-4) ข้อมูลระหว่าง 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2555)
- แฟ้ ม “งานบริ หารเอกสาร (55-3) ข้อมูลระหว่าง 2 กรกฏาคม – 31 ตุลาคม 2555)
- แฟ้ ม “งานบริ หารเอกสาร (55-2) ข้อมูลระหว่าง 1 เมษายน – 1 กรกฏาคม 2555)
- แฟ้ ม “งานบริ หารเอกสาร (55-1) ข้อมูลระหว่าง 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2555)
4. แฟ้ มเก็บข้อมูล ปี 2554 (หนังสื อลงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554)
- แฟ้ ม “งานบริ หารเอกสาร (54-3) ข้อมูลระหว่าง 3 สิ งหาคม – 31 ธันวาคม 2554)
- แฟ้ ม “งานบริ หารเอกสาร (54-2) ข้อมูลระหว่าง 16 มีนาคม – 2 สิ งหาคม 2554)
- แฟ้ ม “งานบริ หารเอกสาร (54-1) ข้อมูลระหว่าง 1 มกราคม – 15 มีนาคม 2554)
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ข้ อสังเกต 3 : สื บค้ นจากเลขที่หนังสื อ วันที่ หรื อค�ำส�ำคัญ
เมื่อต้องการค้นหาให้เลือกเมนู “เอกสารเข้า” หรื อ “เอกสารออก” และเลือกสัญลักษณ์ (...) ด้านขวา ระบบจะ
แสดงแถบช่องว่างให้ใส่ คำ� ค้นหา โดยสามารถค้นหาได้จาก
- เลขที่ลงรับ   หมายถึง เลขที่ลงทะเบียนรับเอกสารของมหาวิทยาลัย
- วันที่ลงรับ    หมายถึง วันที่ลงทะเบียนรับเอกสารของมหาวิทยาลัย
- เลขที่หนังสื อ หมายถึง เลขที่ของหนังสื อ
- ลงวันที่
หมายถึง วันที่ของหนังสื อ
- เรื่ อง
หมายถึง เรื่ องของหนังสื อ
- จาก
หมายถึง หน่วยงาน/ส่ วนงานเจ้าของหนังสื อ เป็ นต้น
โดยสามารถใช้คน้ หาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อใช้คน้ หาร่ วมกันได้ และควรใช้คำ� ค้นส�ำคัญ (key word) โดยไม่
จ�ำเป็ นต้องใส่ ขอ้ มูลทั้งหมด แต่ให้ใช้เครื่ องหมายดอกจัน (*) น�ำหน้าค�ำค้นส�ำคัญ เพื่อง่ายต่อการค้นหาเรื่ องที่ตอ้ งการ และควร
ระวังเรื่ องการเว้นวรรคด้วย เช่น
เรื่ องที่ตอ้ งการค้น
ใช้คำ� ค้น
- ศธ 0517.01/1234
*1234
- ศธ 0521/ว 56
*ว 56 (ระวังเรื่ องการเว้นวรรค)
- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
*ศิริราช
หลังจากระบุคำ� ค้นในช่องค้นหาแล้ว ให้กด Enter ระบบจะแสดงรายการหนังสื อที่ตอ้ งการ
การค้นหาด้วยวันที่ ให้เลือกสัญลักษณ์         เพื่อแสดงวันที่ให้เลือก หรื อต้องการค้นหาหนังสื อตามช่วงเวลา
สามารถระบุช่วงวันที่ตอ้ งการได้ เช่น ในช่องวันที่ลงรับต้องการหาหนังสื อที่ลงรับระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์
2556 ให้ระบุ 21/1/2556-18/2/2556 แล้วกด Enter
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การติดตามหนังสื อ
ข้ อสังเกต
เอกสารที่ผา่ นการลงทะเบียนรับ การออกเลขที่หนังสื อ ค�ำสัง่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และได้ทำ� การส่ ง
เอกสารดังกล่าว ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะปรากฏปุ่ ม “แสดงรายละเอียดส่ งออก”
ขึ้น
หากส่ วนงานต้องการทราบว่าสถานะเอกสารเรื่ องนั้น ๆ ว่าอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการในขั้นตอนใด สามารถ
ด�ำเนินการ ดังนี้
จากเทคนิคการปฏิบัติงานข้ อ 1: การค้ นหาเอกสาร เมื่อค้นหาเอกสารที่ตอ้ งการแล้ว และเปิ ดดูรายละเอียด
ของเอกสารเรื่ องนั้น จะเห็นปุ่ ม “แสดงรายละเอียดส่ งออก” ให้คลิกปุ่ มดังกล่าว
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ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดการส่ งหนังสื อ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของเลขที่ลงรับ ผูส้ ่ ง หน่วยงานที่ส่ง วันที่-เวลา
ส่ ง ผูร้ ับ หน่วยงานที่รับ วันที่-เวลา ที่เปิ ดอ่าน ประเภทการส่ ง และรายละเอียดของหนังสื อ
ความหมายของหน้าแสดงรายการส่ งหนังสื อ คือ
- รายการที่ 1 หมายถึง คุณ Boonyanuch Playlek  วิทยาลัยราชสุ ดา ได้ส่งหนังสื อเลขที่ ศธ 0517.16/00716
มายังมหาวิทยาลัยในวันที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 9.34 น. ส่ งถึง งานบริ หารเอกสาร ส�ำนักงานอธิการบดี และถูกเปิ ดอ่านโดย
คุณรจนา คงสุ ข ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 10.59 น.
- รายการที่ 2 หมายถึง เมื่อคุณรจนาเปิ ดอ่านแล้ว ด�ำเนินการลงทะเบียนรับหนังสื อของมหาวิทยาลัย ได้เลข
ทะเบียนรับ คือ OP2556/10964 และส่ งให้คุณสุ รินทร์ทิพย์ หนูรี กองคลัง ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 11.01 น. เป็ นผู ้
ด�ำเนินการต่อไป ซึ่งได้เปิ ดอ่านในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 13.35 น.
- รายการที่ 3 หมายถึง เมื่อคุณสุ รินทร์ทิพย์ ได้เปิ ดอ่านแล้ว ด�ำเนินการลงทะเบียนรับหนังสื อของกองคลัง ได้
เลขที่ทะเบียนรับ คือ OPFA2556/08527 และส่ งให้งานบัญชี กองคลัง ด�ำเนินการต่อไป ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 13.37
น. ซึ่งงานบัญชี กองคลัง ยังไม่ได้เปิ ดอ่าน
ดังนั้น จากสถานะของหนังสื อเรื่ องนี้ ส่ วนงานสามารถติดตามการด�ำเนินการของหนังสื อได้ที่กองคลัง
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การยกเลิกหนังสื อ
ในกรณี ที่ตอ้ งการยกเลิกหนังสื อที่ดำ� เนินการลงทะเบียนรับ ออกเลขที่หนังสื อ ค�ำสัง่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ได้ดำ� เนินการส่ งไปยังส่ วนงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้ดำ� เนินการดังนี้
1. เลือกหนังสื อที่ตอ้ งการยกเลิก
2. ไปยังส่ วนการด�ำเนินการ เลือก ยกเลิก ระบบจะแสดงกล่องข้อความให้บนั ทึก เหตุผลการยกเลิกหนังสื อ
เรื่ องนี้ และระบุวนั ที่ในการด�ำเนินการยกเลิก กด OK

3. ส่ วนงานที่ได้รับหนังสื อฉบับนี้ เมื่อเปิ ดหนังสื อฉบับนี้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยจะปรากฏข้อความ “ยกเลิกวันที่
..........” ซึ่งหมายถึงหนังสื อฉบับนี้มหาวิทยาลัยขอแจ้งยกเลิก ส่ วนงานไม่ตอ้ งด�ำเนินการใด ๆ กับหนังสื อเลขที่น้ ี
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การแนบไฟล์ เพิม่ เติม
ในกรณี ที่ตอ้ งการแนบไฟล์เพิ่มเติม หรื อลืมแนบไฟล์ แต่ได้ส่งหนังสื อไปยังส่ วนงานแล้ว ให้ดำ� เนินการดังนี้
1. เลือกหนังสื อที่ตอ้ งการแนบไฟล์เพิ่มเติมขึ้นมา
2. ไปยังส่ วนการด�ำเนินการ เลือก ส่ งออกหน่วยงานใน ม.มหิ ดล

3. เลือกหน่วยงานที่ตอ้ งการส่ งหนังสื อ
4. แนบไฟล์เอกสารเพิม่ เติม คลิก Browse.. เลือกไฟล์ที่ตอ้ งการแนบเพิม่ เติม คลิก Add และคลิก OK
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5. เมื่อดูที่แสดงรายการส่ งออก ไฟล์ที่แนบเพิ่มเติมจะปรากฏในส่ วนของรายละเอียด



ไฟล์ที่แนบเพิ่มเติม
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การส่ งหนังสื อไปยังงานภายในกอง หรือหน่ วยงานระดับภาควิชาของส่ วนงาน
ในการส่ งหนังสื อผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์น้ นั ในส่ วนของการส่ งออก ระบบจะแสดงรายชื่อระดับส่ วน
งานเท่านั้น แต่ถา้ ต้องการส่ งหนังสื อไปยังหน่วยงานย่อยภายในส่ วนงาน ให้ดำ� เนินการดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง : การส่ งหนังสื อไปยังงานประชาสัมพันธ์ ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานภายในกองบริ หารงานทั่วไป
1. แถบข้อมูลส่ วนงาน 1 เลือกรายชื่อส�ำนักงานอธิการบดี
2. แถบข้อมูล 2 จะแสดงรายชื่อกอง/หน่วยงานในสังกัดอธิการบดี เลือกรายชื่อกองบริ หารงานทัว่ ไป
3. แถบข้อมูล 3 จะแสดงรายชื่องานในภายกองบริ หารงานทัว่ ไป เลือกงานประชาสัมพันธ์

1
3
2
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กรณีหน่ วยงานใหม่ ขอเพิม่ site ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณี เป็ นหน่วยงานที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น เป็ นหน่วยงานใหม่ระดับส่ วนงาน หรื อเป็ นหน่วยงานใหม่ระดับภาควิชาจาก
การปรับโครงสร้างการบริ หาร ซึ่งได้รับการก�ำหนดรหัสหน่วยงานจากมหาวิทยาลัยแล้ว และต้องการเพิ่ม site หน่วยงาน
เข้าไปในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถด�ำเนินการรับ-ส่ งหนังสื อผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้
ด�ำเนินการ ดังนี้
1. พิมพ์ URL : http://iservice.mahidol  เพื่อเข้าสู่ หน้า IService Site
2. เลือกเมนูดา้ นซ้าย Document/Dowload แบบฟอร์มต่าง ๆ

1

2

3. เลือก “แบบฟอร์มขอเพิม่ ไซต์งานระบบสารบรรณฯ

3
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4. คลิก OK เพื่อยืนยันการเปิ ดไฟล์

5. คลิก Cancel
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6. โปรแกรม MS Excel เปิ ดไฟล์แบบฟอร์ม
รายละเอียดแบบฟอร์มประกอบด้วย (ดูรายละเอียดการกรอกแบบฟอร์มได้จากตัวอย่าง)
- ชื่อหน่วยงาน
- ชื่อย่อหน่วยงาน
- เลขที่หนังสื อออก
- ชื่อ-นามสกุล
- อีเมล์

อิเล็กทรอนิกส์

7. หน่วยงานท�ำหนังสื อแจ้งไปยังกองเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขอท�ำการเพิ่มไซต์งานระบบสารบรรณ
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การ Export รายการหนังสื อไปยัง Microsoft Excel
หากผูใ้ ช้ระบบต้องการ Export รายการหนังสื อไปแสดงในรู ปแบบของ Excel ให้ดำ� เนินการ ดังนี้
1. เลือกเมนู “เอกสารเข้า” หรื อ “เอกสารออก” ระบบจะแสดงรายการหนังสื อเข้าหรื อหนังสื อออกทั้งหมด
2. คลิกปุ่ ม Actions ดังรู ป ระบบจะแสดงเมนูยอ่ ย เลือก “Export to Spreadsheet”

3. ระบบจะแสดงแถบให้เปิ ดไฟล์ หรื อบันทึกลงในคอมพิวเตอร์

84

4. เมื่อเปิ ดไฟล์ จากโปรแกรม Microsoft Excel จะได้รายการหนังสื อ ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนที่แสดงใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
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ปัญหา และแนวทางการแก้ ไข
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ปั ญหาและอุปสรรคที่ พบในการปฏิบตั ิ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ผ่านมา
ผูจ้ ดั ท�ำได้รวบรวมจาก
ประสบการณ์ที่พบขณะปฏิบตั ิงานและจากการสอบถามผูป้ ฏิบตั ิงานในงานบริ หารเอกสาร กองบริ หารงานทัว่ ไป พร้อมทั้ง
แนวทางการแก้ไขปั ญหาและการเสนอแนะที่จะเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้ศึกษาได้ โดยแยกออกตามขั้นตอนหลักใน
การปฏิบตั ิงาน ดังนี้

การก�ำหนดรหัส และวิเคราะห์ หมวดเอกสาร
		1. ประเด็นปัญหา : หนังสื อทีล่ งทะเบียนรับแล้ ว และส่ งต่ อไปยังกองทีม่ ภี ารกิจทีเ่ กีย่ วข้ อง ต่ อมากองดังกล่ าว
ส่ งหนังสื อกลับคืน และแจ้ งว่ าไม่ ได้ เป็ นผู้รับผิดชอบในการด�ำเนินการหนังสื อฉบับนี้ จะด�ำเนินการอย่ างไร
การแก้ ปัญหาและการเสนอแนะ : การวิเคราะห์หนังสื อแล้วส่ งไปผิดกองนั้น อาจเกิดบางเรื่ องจะมีความ
เกี่ยวข้องกับภารกิจ ความรับผิดชอบของกองมากกว่า 1 กอง อาทิเช่น เรื่ องงบประมาณเกี่ยวข้องกับกองแผนงาน หรื อกองคลัง
เรื่ องของนักศึกษา/ทุนการศึกษา เกี่ยวข้องกับกองกิจการนักศึกษา กองบริ หารการศึกษา หรื อกองวิเทศสัมพันธ์ เรื่ องอัตราก�ำลัง
เกี่ยวข้องกับกองทรัพยากรบุคคล หรื อกองแผนงาน เป็ นต้น หรื อบางครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมอบหมายภาระงานระหว่าง
กองใหม่ และไม่ได้แจ้งมายังงานบริ หารเอกสาร ท�ำให้ยงั มีการวิเคราะห์และส่ งหนังสื อไปกองเดิม ดังนั้นหากได้รับหนังสื อส่ ง
กลับคืนมาให้ดำ� เนินการ ดังนี้
- กรณี ในเนือ้ หามีการอ้ างถึงหนังสื อฉบับอื่น
1. ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เลือกเมนู “หนังสื อเข้า”
2. เลือกสัญลักษณ์ ... เพื่อแสดงช่องแถบรับข้อมูล
3. ระบุเลขที่หนังสื อที่อา้ งถึงในช่องแถบรับข้อมูล “เลขที่หนังสื อ”
4. ดูในส่ วนการปฏิบตั ิวา่ ได้ระบุมอบหมายให้กองไหนเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ติดต่อไปยังกอง   
ดังกล่าว เพื่อยืนยันว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเรื่ องที่ได้รับคืน
5. ในเอกสาร (กระดาษ) ให้ระบุ (1) กองที่ส่งหนังสื อคืน และระบุ (2) กองใหม่ที่รับผิดชอบ
ด�ำเนินการต่อไป จากข้อ 4 ในบรรทัดต่อมา
6. ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังเมนู “ติดตามการด�ำเนินการ” ในแถบรับข้อมูล
“เลขที่หนังสื อ” ระบุเลขที่หนังสื อที่ได้รับคืนมา
7. ในส่ วนการปฏิบตั ิ กรอก (1) กองที่ส่งคืนหนังสื อ และกรอก (2) กองที่รับผิดชอบด�ำเนิน
การต่อไป จากข้อ 4
8. แสกนหนังสื อน�ำส่ ง แนบไฟล์เพิม่ เติม
9. ส่ งเรื่ องไปยัง (2) กองใหม่ที่เป็ นผูด้ ำ� เนินการต่อไป
			

รับคืน
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- กรณี ไม่ มีการอ้ างถึงหนังสื อฉบับอื่น
1. ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เลือกเมนู “หนังสื อเข้า”
2. เลือกสัญลักษณ์ ... เพื่อแสดงช่องแถบรับข้อมูล
3. ระบุคำ� ส�ำคัญ หรื อ ชื่อเรื่ อง ในแถบข้อมูล “เรื่ อง”
4. พิจารณาดูรายการที่แสดงขึ้นมาว่ามีเรื่ องใดที่มีชื่อเรื่ องเหมือนหรื อคล้ายคลึงกับเรื่ องที่ได้

5. เปิ ดเรื่ องที่มีชื่อเรื่ องเหมือนหรื อคล้ายคลึง และดูไฟล์เอกสารที่แนบเพื่อพิจารณาเนื้อหา
6. ดูในส่ วนการปฏิบตั ิวา่ ได้ระบุมอบหมายให้กองไหนเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ติดต่อไปยังกองดัง
กล่าว เพื่อยืนยันว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเรื่ องที่ได้รับคืน
7. ในเอกสาร (กระดาษ) ให้ระบุ (1) กองที่ส่งหนังสื อคืน และระบุ (2) กองใหม่ที่รับผิดชอบ

ด�ำเนินการต่อไป จากข้อ 4 ในบรรทัดต่อมา

8. ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังเมนู “ติดตามการด�ำเนินการ”
ในแถบรับข้อมูล “เลขที่หนังสื อ” ระบุเลขที่หนังสื อที่ได้รับคืนมา
9. ในส่ วนการปฏิบตั ิ กรอก (1) กองที่ส่งคืนหนังสื อ และกรอก (2) กองที่
รับผิดชอบด�ำเนินการต่อไป จากข้อ 4
10. แสกนหนังสื อน�ำส่ ง แนบไฟล์เพิ่มเติม
11. ส่ งเรื่ องไปยัง (2) กองใหม่ที่เป็ นผูด้ ำ� เนินการต่อไป
(ในกรณี ที่เมื่อปฏิบตั ิตามข้างต้นแล้ว และได้รับการปฏิเสธจากกองต่าง ๆ ว่าไม่ได้เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
หรื อไม่สามารถหาได้วา่ หนังสื อฉบับที่ได้รับคืนอยูใ่ นความรับผิดชอบของกองไหน ให้เสนอหัวหน้างานบริ หารเอกสาร เพื่อ
น�ำเสนอผูบ้ ริ หาร เพื่อพิจารณาสัง่ การต่อไป)
		ตัวอย่ าง : งานบริ หารเอกสารได้รับหนังสื อจากกรมควบคุมโรค เลขที่ สธ 0402/1954 เรื่ อง การปฏิบตั ิราชการ
ชดใช้ทุนของนางสาว...... นักเรี ยนทุกรัฐบาล ซึ่งงานบริ หารเอกสารได้วเิ คราะห์และส่ งไปยังกองบริ หารการศึกษาเพื่อด�ำเนิน
การต่อไป แต่ต่อมากองบริ หารการศึกษาส่ งเรื่ องคืน พร้อมแจ้งว่าไม่ได้เป็ นผูร้ ับผิดชอบด�ำเนินการในเรื่ องนี้ ดังนั้นงานบริ หาร
เอกสารจึงได้ดำ� เนินการ ดังนี้
เมื่อพิจารณารายละเอียดของหนังสื อ พบว่า มีการอ้างถึงหนังสื อฉบับอื่น งานบริ หารเอกสารด�ำเนิน
การค้นหาเรื่ องจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามเลขที่หนังสื อที่อา้ งถึง เมื่อตรวจสอบพบว่า เป็ นเรื่ องที่มอบหมายให้
กองทรัพยากรบุคคลเป็ นผูด้ ำ� เนินการ จึงได้ติดต่อไปยังกองทรัพยากรบุคคล พร้อมแจ้งถึงรายละเอียดของหนังสื อที่ได้รับคืน
จากกองบริ หารการศึกษาว่าเป็ นของกองทรัพยากรบุคคลด�ำเนินการหรื อไม่ ซึ่งได้รับแจ้งว่าใช่ ในเอกสาร (กระดาษ) ระบุ (1)
กองบริ หารการศึกษา และ (2) กองทรัพยากรบุคคล ส�ำหรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เปิ ดเลขที่หนังสื อที่ได้รับคืน ใน
ส่ วนการปฏิบตั ิ ระบุ (1) กองบริ หารการศึกษา และ (2) กองทรัพยากรบุคคล จากนั้นสแกนแนบไฟล์เพิ่มเติม และส่ งต่อไปยัง
กองทรัพยากรบุคคลเพื่อด�ำเนินการต่อไป
หมายเหตุ : ผูจ้ ดั ท�ำได้รวบรวมเรื่ องที่มกั เกิดความสับสนในการวิเคราะห์เอกสาร โดยจ�ำแนกตามหมวดเอกสาร ซึ่งมี
รายละเอียดตามตาราง ดังนี้
หมวดใหญ่
หมวดย่ อย
1. การเงิน                1.1 เงินช่วยเหลือและ
งบประมาณ
เงินอุดหนุน

1.2 บ�ำเหน็จ บ�ำนาญ

เรื่อง
เบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  
ขออนุมตั ิส่วนเกินวงเงินค่ารักษาพยาบาล
พนักงานมหาวิทยาลัย
ขอรับเงินสงเคราะห์ กรณี พนักงานถึงแก่กรรม
ขออนุมตั ิเบิกเงินชดเชย กรณี ครบสัญญาจ้าง/
เกษียณอายุ/เปลี่ยนประเภทการจ้าง
ทายาทขอรับเงินตามสิ ทธิ
บ�ำเหน็จบ�ำนาญ กรณี เปลี่ยนสถานภาพ/เกษียณ
อายุ/ถึงแก่ความตาย (อายุไม่เกิน 65 ปี )
การสัง่ จ่ายบ�ำเหน็จด�ำรงชีพ กบข.
การขอรับบ�ำเหน็จตกทอด
บ�ำเหน็จบ�ำนาญ บุคลากรอายุเกิน 65 ปี

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
กองทรัพยากรบุคคล
กองทรัพยากรบุคคล
กองทรัพยากรบุคคล
กองทรัพยากรบุคคล
กองคลัง
กองทรัพยากรบุคคล
กองทรัพยากรบุคคล
กองทรัพยากรบุคคล
กองคลัง
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หมวดใหญ่

5. บุคลากร
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หมวดย่ อย

เรื่อง
การงดเบิกเบี้ยหวัดบ�ำนาญ
บ�ำเหน็จลูกจ้างชาวต่างประเทศ
เบิกเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผูร้ ับเบี้ยหวัด
บ�ำนาญ
การโอนเงินคืนตามแบบขอเงินคืนจาก กบข
ตรวจสอบข้อมูลและเงินน�ำส่ งเกิน
1.3 เงินค่าตอบแทน
เงินค่าตอบแทนอาจารย์/ผูช้ ่วยสอน
เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการกลัน่ กรอง
หลักสูตร
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา แพทย์ พยาบาล
เงินบ�ำรุ งหอพัก
เงินค่าตอบแทนเงินทุนวิจยั NIH
1.6 เงินรายได้
การโอนเงินรายได้
การโอนเงิน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเงิน
รายได้
1.7 การเงินทัว่ ไป
ชดใช้ทุนกรณี ภาระผูกพันการเป็ นนักศึกษา
หลักสูตรผูช้ ่วยพยาบาล/ผูช้ ่วยทันตแพทย์
ชดใช้ทุนกรณี ภาระผูกพันการเป็ นนักศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตร์/ทันตแพทยศาสตร์/
เภสัชศาสตร์/พยาบาลศาสตร์
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (จากบัณฑิตวิทยาลัย)
5.5 บรรจุ แต่งตั้ง
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
ผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านการเรี ยนการสอน
ประธานกรรมการ/ผูท้ รงคุณวุฒิสอบ
วิทยานิพนธ์
แต่งตั้งอาจารย์อาคันตุกะ
ขออนุมตั ิอตั ราก�ำลัง
5.3 การลา ตาย เกษียณ ลาพักผ่อน ลาคลอด ลาป่ วย ลากิจ
รายงานการขาดงาน
5.8 สวัสดิการและการ การขอวีซ่าให้บุคลากรชาวต่างประเทศ
ต่ออายุ
(* กรณี การขอวีซ่าให้นกั ศึกษาชาวต่างประเทศ
ดู หมวด 12)

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองบริ หารการศึกษา
กองบริ หารการศึกษา
กองกิจการนักศึกษา
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองแผนงาน
กองกฏหมาย
กองบริ หารการศึกษา
กองคลัง
กองบริ หารการศึกษา
กองบริ หารการศึกษา
กองบริ หารการศึกษา
กองทรัพยากรบุคคล
กองแผนงาน
กองทรัพยากรบุคคล
กองกฏหมาย
กองทรัพยากรบุคคล

หมวดใหญ่
8. ฝึ กอบรม ทุน
บรรยาย และดูงาน

12. นักศึกษา

หมวดย่ อย
เรื่อง
8.3 ฝึ กอบรม ดูงานใน ทุน ก.พ./กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต่างประเทศ ทุนรัฐบาล ทุนศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก (Mahidol-    
ต่าง ๆ
Liverpool Stang Mongkolsuk/Mahidol-     
Liverpool Chamlong Harinasuta)
ทุนวิจยั /โครงการวิจยั /วิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา
ทุนพัฒนาก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
ทุนเครื อข่ายเชิงกลยุทธ์ (สกอ.)
ทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาอาจารย์
สาขาขาดแคลน
ทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการผลิตและพัฒนา
อาจารย์/ วิทยาเขตสารสนเทศ
ทุนรัฐบาล (สกอ.) เพื่อศึกษาวิชาในต่าง
ประเทศ
ทุนเรี ยนดีดา้ นวิทยาศาสตร์
ทุนเรี ยนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทุนมหาวิทยาลัยมหิ ดล
โครงการแพทย์หนึ่งอ�ำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
ไปศึกษาดูงาน (ส่ วนหนึ่งของกิจกรรม)
ไปศึกษาดูงาน (ส่ วนหนึ่งของการเรี ยนการ
สอน)
การขอวีซ่าให้นกั ศึกษาชาวต่างประเทศ

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
กองวิเทศสัมพันธ์
กองวิเทศสัมพันธ์
กองบริ หารงานวิจยั
กองบริ หารงานวิจยั
กองบริ หารงานวิจยั
กองแผนงาน
กองแผนงาน
กองแผนงาน
กองกิจการนักศึกษา
กองทรัพยากรบุคคล
กองทรัพยากรบุคคล
กองบริ หารการศึกษา
กองกิจการนักศึกษา
กองบริ หารการศึกษา
กองวิเทศสัมพันธ์
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การลงทะเบียนรับ
2. ประเด็นปัญหา : หนังสื อภายในทีไ่ ม่ สามารถอ่ านเลขทีห่ นังสื อได้ ชัดเจน เนื่องจากการเขียนเลขไทยด้ วย
ลายมือ อาจจะมีความคล้ ายคลึงกันระหว่ างเลข ๔ กับเลข ๘ หรือเลข ๗ กับเลข ๙ จะด�ำเนินการลงทะเบียนรับอย่ างไร
		การแก้ ปัญหาและการเสนอแนะ : การเขียนเลขที่หนังสื อด้วยตัวเลขไทย ซึ่งบางครั้งผูเ้ ขียนอาจเขียนด้วย
ลายมือหวัดท�ำให้บางครั้งเกิดความไม่ชดั เจนการอ่านเลขที่หนังสื อ โดยเฉพาะเลข ๔ กับเลข ๘ และเลข ๗ กับเลข ๙ ดังนั้นการ
ลงทะเบียนรับด้วยเลขที่หนังสื อ อาจต้องพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น วันที่ของหนังสื อ ชื่อเรื่ องของหนังสื อ เป็ นต้น
ในการด�ำเนินการลงทะเบียนรับมีแนวทางการด�ำเนินการ ดังนี้
		
แนวทางที่ 1
1. เลือกเมนู “รอลงทะเบียนรับหนังสื อ”
2. เลือกสัญลักษณ์ ... เพื่อแสดงช่องแถบรับข้อมูล
3. ระบุชื่อส่ วนงานในช่องแถบรับข้อมูล “หน่วยงานที่ส่ง” หรื อเลขที่หนังสื อส่ วนงานใน
ช่องแถบเลขที่หนังสื อ
4. ระบบจะแสดงรายการหนังสื อทั้งหมดของส่ วนงานนั้น
5. เปรี ยบเทียบวันทีข่ องหนังสือและชือ่ เรื่ องหนังสือของเอกสาร (กระดาษ) กับรายการในระบบ
6. ด�ำเนินการลงทะเบียนรับ
7. ในเอกสาร (กระดาษ) เขียนเลขให้ชดั เจนก�ำกับไว้บนเลขที่หนังสื อ
			
แนวทางที่ 2
1. เลือกเมนู “รอลงทะเบียนรับหนังสื อ”
2. เลือกสัญลักษณ์ ... เพื่อแสดงช่องแถบรับข้อมูล
3. ระบุเลขที่หนังสื อในช่องแถบรับข้อมูล “เลขที่หนังสื อ”
4. ระบบจะแสดงรายการหนังสื อตามเลขที่หนังสื อนั้น
5. สังเกตุ ชื่อเรื่ องหนังสื อ และวันที่หนังสื อตรงกับเอกสารหรื อไม่
5.1 ถ้าตรง ด�ำเนินการลงทะเบียนรับ
5.2 ไม่ตรง ให้ระบุเลขที่หนังสื ออีกเลขหนึ่ง ตามขั้นตอนที่ 3
6. ในเอกสาร (กระดาษ) เขียนเลขให้ชดั เจนก�ำกับไว้บนเลขที่หนังสื อ
		ตัวอย่ าง : งานบริ หารเอกสารได้รับหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย เลขที่ ๐๕๑๗.๐๒/๐๒๔๓ แต่จากลายมือที่
เขียน ไม่แน่ใจว่าเป็ นเลขที่ 243 หรื อ 283
			แนวทางที่ 1 : ระบุ “บัณฑิตวิทยาลัย” ในช่องแถบรับข้อมูล “หน่วยงานที่ส่ง” หรื อ ระบุ *.02 ซึ่งเป็ น
เลขที่หนังสื อส่ วนงานของบัณฑิตวิทยาลัยในช่องแถบรับข้อมูล “เลขที่หนังสื อ” ระบบจะแสดงรายการหนังสื อของบัณฑิต
วิทยาลัยทั้งหมด ให้เลือกดูรายการเลขที่ 243 และ 283 ให้สงั เกตวันที่และชื่อเรื่ องหนังสื อที่ตรงกับเอกสาร เมื่อพบสามารถลง
ทะเบียนรับได้ และควรเขียนเลขที่ให้ชดั เจนก�ำกับไว้ในเอกสาร (กระดาษ) ด้วย
		
แนวทางที่ 2 : ระบุเลขที่ 243 ในช่องแถบรับข้อมูล “เลขที่หนังสื อ” ระบบจะแสดงรายการหนังสื อ
ตามเลขที่ 243 ให้เปรี ยบเทียบชื่อเรื่ อง และวันที่ของหนังสื อ ถ้าตรงกับเอกสารก็สามารถด�ำเนินการลงทะเบียนรับได้ แต่ถา้ ไม่
ตรงให้ระบุเลขที่ 283 ในช่องแถบรับข้อมูล “เลขที่หนังสื อ” ระบบจะแสดงรายการหนังสื อตามเลขที่ 283 ให้เปรี ยบเทียบชื่อ
เรื่ อง และวันที่ของหนังสื อ หากตรงกันก็สามารถลงทะเบียนรับได้ และควรเขียนเลขที่ให้ชดั เจนก�ำกับไว้ในเอกสาร (กระดาษ)
ด้วย
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3. ประเด็นปัญหา : หนังสื อภายในทีส่ ่ งถึงมหาวิทยาลัยแต่ ส่วนงานไม่ ได้ เขียนเลขทีห่ นังสื อไว้ จะด�ำเนินการ
ลงทะเบียนรับอย่ างไร
		การแก้ ปัญหาและการเสนอแนะ : ในกรณี น้ ีหากไม่ปรากฏเลขที่หนังสื อ แต่ระบุวนั ที่ของหนังสื อ แสดงว่า
ส่ วนงานได้ออกเลขที่หนังสื อจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว แต่ไม่ได้เขียนเลขที่หนังสื อลงในเอกสาร (กระดาษ) ใน
การลงทะเบียนรับให้ดำ� เนินการ ดังนี้
			
แนวทางที่ 1
1. เลือกเมนู “รอลงทะเบียนรับหนังสื อ”
2. เลือกสัญลักษณ์ ... เพื่อแสดงช่องแถบรับข้อมูล
3. ระบุชื่อส่ วนงานในช่องแถบรับข้อมูล “หน่วยงานที่ส่ง” หรื อเลขที่หนังสื อส่ วนงานใน
ช่องแถบเลขที่หนังสื อ
4. ระบบจะแสดงรายการหนังสื อทั้งหมดของส่ วนงานนั้น
5. เปรี ยบเทียบวันทีข่ องหนังสือและชือ่ เรื่ องหนังสือของเอกสาร(กระดาษ) กับรายการในระบบ
6. เปิ ดรายการหนังสื อฉบับดังกล่าว เปิ ดไฟล์เอกสารแนบ เพื่อเปรี ยบเทียบว่าตรงกับเอกสาร
(กระดาษ) หรื อไม่ หากตรงกันให้ดูเลขที่หนังสื อที่แสดงในรายการ
7. ในเอกสาร (กระดาษ) เขียนเลขที่หนังสื อที่ได้จากรายการในระบบฯ
8. ด�ำเนินการลงทะเบียนรับ และสแกนแนบไฟล์เพิม่ เติมก่อนส่งไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
			
แนวทางที่ 2
1. ติดต่อไปยังงานสารบรรณของส่ วนงานนั้น ๆ
2. สอบถามเลขที่หนังสื อของเอกสารฉบับนั้น โดยแจ้งชื่อเรื่ อง และวันที่ออกเลขที่หนังสื อ
แก่ส่วนงาน
3. เมื่อได้เลขที่หนังสื อแล้ว ให้เขียนลงในเอกสาร พร้อมทั้ง แสกนแนบไฟล์เพิ่มเติม ก่อน
ส่ งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
		ตัวอย่ าง : งานบริ หารเอกสารได้รับหนังสื อจากคณะพยาบาลศาสตร์ เลขที่หนังสื อ ศธ 0517.05/  ลงวันที่ 6
สิ งหาคม 2557 เรื่ อง ผลการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน แต่ส่วนงานไม่ได้เขียนเลขที่หนังสื อไว้
			
แนวทางที่ 1
1. เลือกเมนู “รอลงทะเบียนรับหนังสื อ”
2. เลือกสัญลักษณ์ ... เพื่อแสดงช่องแถบรับข้อมูล
3. ระบุชื่อส่ วนงานในช่องแถบรับข้อมูล “*คณะพยาบาล” หรื อรหัสส่ วนงานในช่องแถบ
เลขที่หนังสื อ “*.05”
4. ระบบจะแสดงรายการหนังสื อทั้งหมดของคณะพยาบาลศาสตร์
5. เปรี ยบเทียบวันที่ของหนังสื อและชื่อเรื่ องหนังสื อของเอกสาร(กระดาษ) กับรายการใน
ระบบที่ตรงกัน
6. เปิ ดรายการหนังสื อฉบับดังกล่าว เปิ ดไฟล์เอกสารแนบ เพื่อเปรี ยบเทียบว่าตรงกับเอกสาร
(กระดาษ) หรื อไม่ หากตรงกันให้ดูเลขที่หนังสื อที่แสดงในรายการ ที่ในกรณี น้ ีระบบแสดงเลขที่หนังสื อ คือ ศธ 0517.05/02417
7. ในเอกสาร (กระดาษ) เขียนเลข 02417 ไว้ที่ตำ� แหน่งของเลขที่หนังสื อ
8. ด�ำเนินการลงทะเบียนรับ และสแกนแนบไฟล์เพิม่ เติมก่อนส่งไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
			แนวทางที่ 2
1. ติดต่อไปยังธุรการกลางของคณะพยาบาลศาสตร์
2. แจ้งปัญหา ระบุความต้องการเลขที่หนังสื อของคณะ โดยแจ้งชื่อเรื่ อง คือ  ผลการสรรหา
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หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ลงวันที่ 6 สิ งหาคม 2557
3. เมื่อได้เลขที่หนังสื อแล้ว ให้เขียนลงในเอกสาร พร้อมทั้ง สแกนแนบไฟล์เพิ่มเติม ก่อน
ส่ งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
4. ประเด็นปัญหา : หนังสื อภายนอกทีไ่ ม่ สามารถอ่ านเลขทีห่ นังสื อได้ ชัดเจน เนื่องจาก การเขียนตัวหนังสื อ
หวัด หรือเป็ นการส่ งหนังสื อผ่ านทางเครื่องโทรสารซึ่งหมึกพิมพ์ เลขทีห่ นังสื อไม่ ชัดเจน หรือเกิดการฉีกขาดตรงต�ำแหน่ งของ
เลขทีห่ นังสื อของเอกสาร (กระดาษ) จะด�ำเนินการลงทะเบียนรับอย่ างไร
		การแก้ ปัญหาและการเสนอแนะ : ส�ำหรับการลงทะเบียนรับหนังสื อภายนอกที่ส่งจากหน่วยงานภายนอกนั้น
งานบริ หารเอกสารต้องด�ำเนินการกรอกข้อมูลจากเอกสาร (กระดาษ) ลงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เองทั้งหมด ซึ่งจะ
แตกต่ า งกับ หนัง สื อ ภายในที่ ง านบริ ห ารเอกสารสามารถลงทะเบี ย นรั บ เอกสารที่ ส่ ว นงานส่ ง ผ่ า นระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิ กส์ ได้เลย ในกรณี น้ ี ให้ดำ� เนิ การ ดังนี้
1. ติ ดต่อไปยังหน่ วยงานภายนอกเจ้าของหนังสื อเพื่อสอบถามเลขที่ หนังสื อ
2. เขียนเลขที่ หนังสื อที่ ได้กำ� กับลงบนเอกสารให้ชดั เจน
3. เลือกเมนู “ ลงทะเบี ยนรั บ” เพื่อด�ำเนิ นการลงทะเบี ยนรั บต่อไป
		
5. ประเด็นปัญหา : ในขั้นตอนการลงทะเบียนรับหนังสื อภายใน พบว่ าเลขทีห่ นังสื อเดียวกัน แต่ รายละเอียด
ในเอกสาร (กระดาษ) กับรายละเอียดทีแ่ สดงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ เหมือนกัน จะด�ำเนินการลงทะเบียนรับ
อย่ างไร
การแก้ ปัญหาและการเสนอแนะ : ในกรณี น้ ี มักเกิดจากเมื่อคณะฯ ออกเลขที่หนังสื อจากระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว แต่เขียนเลขที่หนังสื อลงในเอกสาร (กระดาษ) สลับกับเอกสารอีกฉบับหนึ่งหรื อเขียนผิด ท�ำให้เมื่อเรี ยก
เลขที่หนังสื อจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อด�ำเนินการลงทะเบียนรับ จะพบว่าชื่อเรื่ องที่แสดงในระบบจะไม่เหมือน
กับชื่อเรื่ องที่แสดงในเอกสาร (กระดาษ) ดังนั้นการด�ำเนินการลงทะเบียนรับให้ดำ� เนินการ ดังนี้
1. เลือกเมนู “รอลงทะเบียนรับหนังสื อ”
2. เลือกสัญลักษณ์ ... เพื่อแสดงช่องแถบรับข้อมูล
3. ระบุชื่อส่ วนงานในช่องแถบรับข้อมูล “หน่วยงานที่ส่ง” หรื อเลขที่หนังสื อส่ วนงานในช่องแถบ
เลขที่หนังสื อ
4. ระบบจะแสดงรายการหนังสื อทั้งหมดของส่ วนงานนั้น
4.1 กรณี หนังสื อที่สลับกันส่ งมายังมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ฉบับ พบว่าจะมีชื่อเรื่ องของหนังสื อ
ทั้งสองฉบับที่แสดงในรายการตรงกับชื่อเรื่ องในเอกสาร (กระดาษ) แต่เลขที่หนังสื อไม่ตรงกัน ให้เปิ ดดูไฟล์เอกสารแนบมา
เพื่อเปรี ยบเทียบกับเอกสาร (กระดาษ) หากตรงกันให้แก้ไขเลขที่หนังสื อในเอกสาร (กระดาษ) ให้ตรงกับเลขที่หนังสื อใน
ระบบฯ และแจ้งไปยังส่ วนงานเพื่อให้แก้ไขเลขที่ในส�ำเนาเอกสาร (กระดาษ)  ทั้ง 2 ฉบับ ให้ตรงกับในระบบฯ
4.2 กรณี หนังสื อที่สลับกันส่ งไปยังหน่วยงานอื่น จะพบว่าไม่มีชื่อเรื่ องใดที่ตรงกับชื่อเรื่ อง
ในเอกสาร (กระดาษ) เนื่องจากเลขที่หนังสื อที่สลับนั้นส่ งไปยังหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยมหิ ดล ดังนั้นในกรณี น้ ีใน
ติดต่อไปยังส่ วนงานเจ้าของเรื่ อง เพื่อแจ้งถึงปัญหาและขอทราบเลขที่หนังสื อที่ถกู ต้อง เพื่อเขียนลงในเอกสาร (กระดาษ) ให้
ถูกต้องต่อไป
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6. ประเด็นปัญหา : ในขั้นตอนการลงทะเบียนรับหนังสื อ พบว่ าหนังสื อฉบับดังกล่ าวไม่ ได้ แสกนไฟล์ เอกสาร
แนบมาด้ วย จะด�ำเนินการอย่ างไร
		การแก้ ปัญหาและการเสนอแนะ : ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง นโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิงาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในข้อที่ 1.2.1 ระบุวา่ ให้ส่วนงานออกเลขที่หนังสื อจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และ
สแกนเอกสารในหน้าที่มีเลขที่หนังสื ออก จนถึงหน้าที่มีลายเซ็นต์ผบู ้ ริ หารของส่ วนงานนั้น ๆ และแนบไฟล์ส่งด้วยทุกครั้ง ดัง
นั้นการลงทะเบียนรับหนังสื อต้องมีการสแกนหน้าหนังสื อน�ำส่ งเป็ นไฟล์และแนบมาทุกครั้ง แต่หากพบว่าไม่มีไฟล์แนบมา
ด้วยให้ดำ� เนินการลงทะเบียนรับหนังสื อตามปกติ เมื่อเขียนเลขทะเบียนรับลงบนเอกสารแล้ว ให้นำ� เอกสารมาสแกน พร้อมตั้ง
ชื่อไฟล์เป็ นเลขทะเบียนรับ จากนั้นด�ำเนินการตาม “เทคนิคในการปฏิบตั ิงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : การแนบไฟล์
เพิ่มเติม” ดังนี้
1. ไปยังส่ วนการด�ำเนินการ : เลือก ส่ งออกหน่วยงานใน ม.มหิ ดล
2. เลือกหน่วยงานที่ตอ้ งการส่ งหนังสื อ
3.  ที่แนบไฟล์เอกสารเพิม่ เติม คลิก Browse...
4.  เลือกไฟล์เลขทะเบียนรับที่แสกน
5. คลิก Add และ OK เพื่อส่ งหนังสื อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(หมายเหตุ : การแสกนหนังสื อน�ำส่ งจากส่ วนงานและแนบไฟล์มาพร้อมกันนั้น จะเป็ นประโยชน์มาก
ส�ำหรับการติดตามเอกสาร เนื่องจากในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะแสดงข้อมูลคร่ าว ๆ ของหนังสื อฉบับนั้น ๆ เช่น เลข
ที่หนังสื อ วันที่ เรื่ อง เรี ยนถึง แต่ไฟล์หนังสื อที่แนบมาจะเป็ นการแสกนหน้าหนังสื อฉบับนั้นๆ ท�ำให้ทราบรายละเอียดทั้งหมด
ซึ่งบางครั้งอาจมีการตั้งชื่อเรื่ องที่เหมือนกัน จึงต้องอาศัยไฟล์ที่แนบมาเพื่อดูรายละเอียดของหนังสื อฉบับนั้น)
		7. ประเด็นปัญหา : เมือ่ ท�ำการลงทะเบียนรับหนังสื อ และด�ำเนินการส่ งไปกองทีเ่ กีย่ วข้ องต่ อไปผ่ านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แล้ ว แต่ พบว่ ากรอกข้ อมูลเลขทีห่ นังสื อผิด จะด�ำเนินการแก้ ไขอย่ างไร
การแก้ ปัญหาและการเสนอแนะ : ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์น้ นั เมื่อลงทะเบียนรับหนังสื อแล้ว เมื่อ
พบว่ามีการกรอกข้อมูลผิด เช่น เลขที่หนังสื อ ศธ 0517.03/848 แต่กรอกเป็ น ศธ 0517.03/884 หากยังไม่ได้ส่งหนังสื อดังกล่าว
ในระบบฯ ไปยังกองที่เกี่ยวข้อง ก็ยงั สามารถแก้ไขข้อมูลได้ (สังเกตจากช่องบันทึกข้อมูลเป็ นสี ขาว และยังสามารถลบข้อมูล
ในช่องได้) แต่ถา้ หากส่ งหนังสื อดังกล่าวไปยังกองที่เกี่ยวข้องแล้ว ก็จะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดของหนังสื อนั้นได้  
(สังเกตจากช่องบันทึกข้อมูลเป็ นสี เทา และไม่สามารถด�ำเนินการใด ๆ กับข้อมูลได้) ดังนั้น เมื่อพบว่ากรอกข้อมูลผิด และได้
ส่ งต่อไปยังกองที่เกี่ยวข้องผ่านระบบฯ ไปแล้ว จ�ำเป็ นต้องยกเลิกการลงทะเบียนรับหนังสื อฉบับนั้น และด�ำเนินการลง
ทะเบียนรับใหม่ ซึ่งมีข้ นั ตอนในการด�ำเนินการยกเลิกหนังสื อตาม “เทคนิคในการปฏิบตั ิงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ :
การยกเลิกหนังสื อ” ดังนี้
1. เลือกเมนู “ติดตามการด�ำเนินการ”
2. เลือกรายการหนังสื อที่จะยกเลิก
3. ไปยังส่ วนการด�ำเนินการ เลือก “ยกเลิก” ระบบจะแสดงกล่องข้อความให้บนั ทึก เหตุผลการยกเลิก
หนังสื อ และระบุวนั ที่ในการด�ำเนินการยกเลิก คลิก ok
4. ในระบบหนังสื อฉบับนี้จะปรากฏข้อความสี แดง “ยกเลิกวันที่ .......” ซึ่งหมายถึง ขอยกเลิกเลขลง
ทะเบียนรับหนังสื อฉบับนี้
5. ลบเลขที่ลงทะเบียนรับในเอกสาร (กระดาษ) และด�ำเนินการลงทะเบียนรับใหม่ต่อไป
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การลงออกเลขทีห่ นังสื อ
8. ประเด็นปัญหา : หากมีกองต่ าง ๆ โทรศัพท์ มาขอเลขทีห่ นังสื อ โดยแจ้ งว่ าหนังสื อทีต่ ้ องออกเลขทีย่ งั อยู่
ระหว่ างด�ำเนินการเสนอให้ ผู้บริหารลงนามนั้น จะด�ำเนินการอย่ างไร
		การแก้ ปัญหาและการเสนอแนะ : การที่จะออกเลขที่หนังสื อได้น้ นั หนังสื อฉบับนั้นต้องมีการลงนามของผู ้
บริ หารก่อน จึงจะสามารถออกเลขที่หนังสื อได้ แต่หากในกรณี เร่ งด่วนที่กองต่าง ๆ จ�ำเป็ นต้องออกเลขที่หนังสื อเลย และ
หนังสื อฉบับดังกล่าวยังอยูร่ ะหว่างการเสนอลงนามของผูบ้ ริ หาร ก็อนุโลมออกเลขที่หนังสื อให้ได้ โดยให้ดำ� เนินการ ดังนี้
1. เลือกเมนู “ลงทะเบียนส่ ง”
2. สอบถามรายละเอียดของหนังสื อ
- ประเภทหนังสื อ : ทัว่ ไป หรื อ เวียน
-  ชื่อหน่วยงานที่ขอเลขที่หนังสื อ
-  ชื่อเรื่ อง
-  เรี ยนถึง
3. ก�ำหนดหมวดเอกสารและการปฏิบตั ิ
4. คลิก ok เพื่อออกเลขที่หนังสื อ
เมื่อแจ้งเลขที่หนังสื อ และวันที่ออกเลขที่แล้ว ให้หน่วยงานผูข้ อเลขที่หนังสื อส่ งส�ำเนาหนังสื อฉบับ
นั้น ส่ งมายังงานบริ หารเอกสาร เพื่อด�ำเนินการบันทึกรายละเอียด และแสกนเอกสารเข้าสู่ระบบต่อไป
9. ประเด็นปัญหา : ทุก ๆ ต้ นเดือน หรือช่ วงต้ นปี งบประมาณ มักจะมีกองต่ าง ๆ แจ้ งว่ ามีความจ�ำเป็ นทีต่ ้ อง
ขอออกเลขทีห่ นังสื อย้ อนหลัง ซึ่งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ สามารถออกเลขทีย่ ้ อนหลังได้ จะด�ำเนินการอย่ างไร
		การแก้ ปัญหาและการเสนอแนะ : การออกเลขที่หนังสื อในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์น้ นั จะเป็ นการ
ออกเลขที่ตามวันเวลาจริ งที่เป็ นปัจจุบนั (real time) ดังนั้นหากมีความต้องการออกเลขที่วนั เวลาย้อนหลัง ระบบไม่สามารถ
ด�ำเนินการให้ได้ ในกรณี น้ ีทุก ๆ สิ้ นเดือน งานบริ หารเอกสารจะติดต่อไปยังกองต่าง ๆ เพื่อสอบถามความต้องการเลขที่
หนังสื อที่ลงวันที่ ณ วันสิ้ นเดือน และสร้างเลขที่หนังสื อเผือ่ ไว้รองรับในกรณี เมื่อวันต่อมาซึ่งเป็ นเดือนใหม่ หากมีกองใด ๆ
ต้องการออกเลขที่หนังสื อของเดือนที่ผา่ นมาก็จะมีเลขที่หนังสื อย้อนหลังรองรับได้ โดยให้ดำ� เนินการ ดังนี้
1. เลือกเมนู “ลงทะเบียนส่ ง”
2. รายละเอียดที่จำ� เป็ นต้องใส่ (มีเครื่ องหมายดอกจันสี แดง *) คือ
- จาก : ให้ระบุ “ว่าง”
- เรื่ อง : ให้ระบุ “ว่าง”
- เรี ยน : ให้ระบุ “ว่าง”
3. คลิก ok เพื่อสร้างเลขที่หนังสื อ
4. เลขที่หนังสื อนี้จะอยูใ่ นสถานะ “รอด�ำเนินการ”
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เมื่อขึ้นเดือนใหม่หากมีกองใด ๆ ต้องการออกเลขที่หนังสื อที่ลงวันที่ของเดือนที่แล้ว ซึ่งเป็ นการขอ
ออกเลขที่หนังสื อย้อนหลัง ให้ดำ� เนินการดังนี้
1. เลือกเมนู “รอด�ำเนินการ”
2. ระบบฯ จะแสดงรายการหนังสื อที่รอด�ำเนินการส่ ง ให้เลือกเลขที่หนังสื อของเดือนที่ผา่ นมา ที่
ระบุรายละเอียดว่า “ว่าง”
3. เขียนเลขที่หนังสื อและวันที่ ลงในเอกสาร (กระดาษ)

4. ในระบบฯ ให้กรอกรายละเอียดของหนังสื อแทน “ว่าง”  ก�ำหนดหมวดเอกสาร และส่ งไปยังกอง
ที่ร้องขอเพื่อด�ำเนินการต่อไป

การออกเลขทีค่ ำ� สั่ ง ออกประกาศ ระเบียบ ข้ อบังคับ
10. ประเด็นปัญหา : หากมีกองต่ าง ๆ โทรศัพท์ มาขอเลขทีค่ ำ� สั่ ง ออกประกาศ ระเบียบ ข้ อบังคับ โดยแจ้ งว่ า
เรื่องยังอยู่ระหว่ างด�ำเนินการเสนอให้ ผู้บริหารลงนามนั้น จะด�ำเนินการอย่ างไร
		การแก้ ปัญหาและการเสนอแนะ : การที่จะออกเลขที่คำ� สัง่ ออกประกาศ ระเบียบ หรื อข้อบังคับได้น้ นั ค�ำสัง่
ประกาศ ระเบียบ หรื อข้อบังคับฉบับนั้นต้องมีการลงนามของผูบ้ ริ หารก่อน จึงจะสามารถออกเลขที่คำ� สัง่ ออกประกาศ
ระเบียบ หรื อข้อบังคับได้ แต่หากในกรณี เร่ งด่วนที่กองต่าง ๆ จ�ำเป็ นต้องออกเลขที่คำ� สัง่ ออกประกาศ ระเบียบ หรื อข้อบังคับ
เลย และหนังสื อฉบับดังกล่าวยังอยูร่ ะหว่างการเสนอลงนามของผูบ้ ริ หาร ก็อนุโลมออกเลขที่คำ� สัง่ ออกประกาศ ระเบียบ หรื อ
ข้อบังคับให้ได้ โดยให้ดำ� เนินการ ดังนี้
1. เลือกเมนู “ค�ำสัง่ /ประกาศ/...”
2. สอบถามรายละเอียด
-  ประเภทหนังสื อ : ค�ำสัง่ /ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
-  ชื่อหน่วยงานที่ร้องขอ
-  ชื่อเรื่ อง
-  เรี ยนถึง
3. ก�ำหนดหมวดเอกสารและการปฏิบตั ิ
4. คลิก ok เพื่อออกเลขที่คำ� สัง่ ออกประกาศ ระเบียบ หรื อข้อบังคับ
เมื่อด�ำเนินการเรี ยบร้อยแล้ว แจ้งให้หน่วยงานผูร้ ้องขอ ส่ งส�ำเนาค�ำสัง่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ฉบับนั้น ส่ งมายังงานบริ หารเอกสาร เพื่อด�ำเนินการบันทึกรายละเอียด และแสกนเอกสารเข้าสู่ระบบต่อไป
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การเวียนหนังสื อ
11. ประเด็นปัญหา : ผู้บริหารสั่ งการให้ งานบริหารเอกสารเวียนแจ้ งหนังสื อไปยังส่ วนงานทีเ่ กีย่ วข้ อง แต่ ไม่
ได้ ระบุรายชื่อส่ วนงานทีต่ ้ องการเวียน หรือเวียนแจ้ งถึงคณะท�ำงาน หรือบุคคล โดยไม่ ระบุส่วนงาน จะด�ำเนินการอย่ างไร
		การแก้ ปัญหาและการเสนอแนะ : การเวียนเอกสารจากงานบริ หารเอกสารถึงส่ วนงานต่าง ๆ จะเวียนผ่าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามการสัง่ การของผูบ้ ริ หาร โดยปกติจะสัง่ การให้ชดั เจนว่าจะเวียนหนังสื อไปยังส่ วนงาน
ไหนบ้าง เช่น สมควรเวียนแจ้งทุกส่ วนงาน   หรื อสมควรแจ้งคณะ ......   เป็ นต้น แต่ในบางครั้งผูบ้ ริ หารอาจสัง่ การให้เวียน
หนังสื อแจ้งไปยังตัวบุคคล หรื อคณะท�ำงานใด ๆ ซึ่งไม่ได้ระบุวา่ สังกัดอยูส่ ่ วนงานไหน และกองผูร้ ับผิดชอบก็ไม่ได้แนบราย
ชื่อส่ วนของของคณะท�ำงานนั้น ๆ มาด้วย ท�ำให้งานบริ หารเอกสารไม่สามารถเวียนหนังสื อฉบับดังกล่าวได้ ดังนั้นในการ
ด�ำเนินการเวียนหนังสื อผูด้ ำ� เนินการเวียนหนังสื อต้องตรวจสอบข้อมูลที่จำ� เป็ นในการด�ำเนินการ ดังนี้
1. การสัง่ การของผูบ้ ริ หารว่าต้องการเวียนไปส่ วนงานไหนบ้าง
2. หากมีการสัง่ การให้เวียนแจ้งถึงคณะท�ำงาน หรื อตัวบุคคล ให้ตรวจสอบว่ามีรายชื่อส่ วนงานที่
ต้องการเวียนแนบมาด้วยหรื อไม่
3. หากไม่มีให้ติดต่อไปยังกองเจ้าของเรื่ อง เพื่อสอบถามถึงส่ วนงานที่ตอ้ งการเวียน
4. ก�ำชับต่อกองเจ้าของเรื่ องว่าในกรณี การสัง่ การถึงตัวบุคคล หรื อคณะท�ำงาน ให้แนบรายชื่อส่ วน
งานที่ตอ้ งการเวียนแจ้งต่อไปด้วย
(หมายเหตุ : ภายหลังจากการพูดคุยกับกองถึงปั ญหาการไม่แนบรายชื่อส่ วนงานมาด้วย ท�ำให้ตอ้ งร้องขอใน
ภายหลัง เมื่อได้พดู คุยก�ำชับต่อเจ้าหน้าที่ซ่ ึงรับทราบและเข้าใจถึงขั้นตอนการเวียนเอกสารของงานบริ หารเอกสาร ก็ยงั ไม่พบ
ปั ญหาดังกล่าวอีก)
		
ตัวอย่ าง : กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อมส่ งหนังสื อขอเชิญเข้าร่ วมสัมมนาวิชาการ เรื่ อง รับมืออย่างไรกับ
ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ งานบริ หารเอกสารลงทะเบียนรับเลขที่ 13354 และส่ งกองทรัพยากรบุคคลเพื่อด�ำเนินการต่อไป จากนั้น
กองทรัพยากรบุคคลได้เสนอรองอธิการบดีเพื่อพิจารณาสัง่ การ ซึ่งท่านสัง่ การให้เวียนหนังสื อถึงประธาน BCM ทุกวิทยาเขต
เพื่อพิจารณา แต่ในการเวียนหนังสื อฉบับนี้พบว่า กองทรัพยากรบุคคลไม่ได้แนบรายชื่อส่ วนงานของประธาน BCM ของทุก
วิทยาเขต ท�ำให้งานบริ หารเอกสารไม่สามารถเวียนหนังสื อฉบับนี้ได้ จึงต้องติดต่อไปยังกองทรัพยากรบุคคล เพื่อสอบถามว่า
BCM ของทุกวิทยาเขตนั้น เป็ นส่ วนงานไหนบ้าง จึงสามารถเวียนหนังสื อฉบับนี้ได้

98

การค้ นหาหนังสื อ
12. ประเด็นปัญหา : หากได้ รับการร้ องขอให้ สืบค้ นหนังสื อเรื่องหนึ่ง แต่ ผู้ร้องขอจ�ำเลขทีห่ นังสื อไม่ ได้ แต่
สามารถบอกรายละเอียดของเนือ้ หาคร่ าว ๆ จะด�ำเนินการสื บค้ นหนังสื อฉบับนั้นอย่ างไรให้ เจอ
		การแก้ ปัญหาและการเสนอแนะ : เนื่องจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จดั เก็บข้อมูลแยกเป็ นปี พ.ศ คือ
ปี 2553 มีแฟ้ มเก็บข้อมูล 2 แฟ้ ม (ข้อมูลระหว่างเดือนกรกฏาคม – ธันวาคม 2553)
- แฟ้ ม “สารบรรณกลาง” ข้อมูลระหว่างเดือนกรกฏาคม – ตุลาคม 2553
- แฟ้ ม “สารบรรณกลาง(ส�ำนักงานอธิการบดี)” ข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน -ธันวาคม 2553
ปี 2554 มีแฟ้ มเก็บข้อมูล 3 แฟ้ ม (ข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2554)
- แฟ้ ม “งานบริ หารเอกสาร (54-1)” ข้อมูลระหว่าง 1 มกราคม – 15 มีนาคม 2554
- แฟ้ ม “งานบริ หารเอกสาร (54-2)” ข้อมูลระหว่าง 16 มีนาคม – 2 สิ งหาคม 2554
- แฟ้ ม “งานบริ หารเอกสาร (54-3)” ข้อมูลระหว่าง 3 สิ งหาคม – 31 ธันวาคม 2554
ปี 2555 มีแฟ้ มเก็บข้อมูล 4 แฟ้ ม (ข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2555)
- แฟ้ ม “งานบริ หารเอกสาร (55-1)” ข้อมูลระหว่าง 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2555
- แฟ้ ม “งานบริ หารเอกสาร (55-2)” ข้อมูลระหว่าง 1 เมษายน – 1 กรกฏาคม 2555
- แฟ้ ม “งานบริ หารเอกสาร (55-3)” ข้อมูลระหว่าง 2 กรกฏาคม – 31 ตุลาคม 2555
- แฟ้ ม “งานบริ หารเอกสาร (55-4)” ข้อมูลระหว่าง 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2555
ตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นไป มีแฟ้ มเก็บข้อมูลปี ละ 1 แฟ้ ม (ข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม)
ดังนั้นเพื่อความรวดเร็ วและถูกต้องในการสื บค้น จึงควรสอบถามตามล�ำดับความส�ำคัญของการ
สื บค้นที่จะท�ำให้ขอบเขตของการสื บค้นแคบลง โดยเริ่ มจาก
1. วันที่ของหนังสื อว่าอยูใ่ นช่วงเดือนใด ปี ใด เนื่องจากระบบฯ ได้แยกเก็บข้อมูลแยกเป็ น
รายปี และช่วงเดือน ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น
2. ประเภทของหนังสื อว่าเป็ นหนังสื อจากการลงทะเบียนรับ หนังสื อออกเลขที่ ค�ำสัง่
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
3. ชื่อเรื่ อง ด้วยการค้นหาจากค�ำส�ำคัญของชื่อเรื่ อง ด้วยการใช้เครื่ องหมาย * (ดอกจัน) น�ำ
หน้าค�ำส�ำคัญที่ตอ้ งการค้นหา
4. เมื่อระบบฯ แสดงรายการหนังสื อที่ได้จากการสื บค้นแล้ว ให้เปิ ดดูไฟล์เอกสารที่แนบ
เพื่อยืนยันข้อมูลกับผูร้ ้องขอว่าเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งการหรื อไม่
5. ส่งหนังสือดังกล่าวไปยังกองทีร่ อ้ งขอผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ด�ำเนินการต่อไป
ตัวอย่ าง : กองทรัพยากรบุคคลต้องการส�ำเนาหนังสื อฉบับหนึ่ง แต่จำ� เลขที่หนังสื อไม่ได้ ทราบเพียงชื่อเรื่ อง
คือ เรื่ องการกระจายอายุของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิ ดล ดังนั้นได้สอบถามข้อมูลตามล�ำดับความส�ำคัญของการสื บค้น เพื่อ
ให้สืบค้นได้รวดเร็ วและถูกต้อง ตามข้อมูล ดังนี้
1. เป็ นหนังสื อในปี 2556 เปิ ดแฟ้ มข้อมูลในแฟ้ ม “งานบริ หารเอกสาร (56-1)”
2. เป็ นหนังสื อออกเลขที่ เลือกเมนู “เอกสารออก”
3. ค้นหาจากชื่อเรื่ อง โดยระบุคำ� ส�ำคัญของชื่อเรื่ อง “*การกระจายอายุ”
4. ระบบฯ แสดงรายการหนังสื อเลขที่ ศธ 0517/2092 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2556 เรื่ อง การกระจายอายุ
ของบุคลากร (Age Distribution) มหาวิทยาลัยมหิ ดล
5. เปิ ดดูไฟล์เอกสารแนบ แสดงรายละเอียดของหนังสื อแก่กองทรัพยากรบุคคล ซึ่งกองทรัพยากร
บุคคลได้ยนื ยันว่าเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งการสื บค้น
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การต่อไป

6. ส่ งหนังสื อฉบับดังกล่าวไปยังกองทรัพยากรบุคคลผ่านระบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อด�ำเนิน

		
13. ประเด็นปัญหา : หากมีการร้ องขอให้ สืบค้ นหนังสื อเรื่องหนึ่ง แต่ เป็ นหนังสื อทีด่ ำ� เนินการในปี ย้ อนหลัง
จากปี พ.ศ. 2553 จะด�ำเนินการสื บค้ นหนังสื อฉบับนั้นอย่ างไรให้ เจอ
		การแก้ ปัญหาและการเสนอแนะ : เนื่องจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้เริ่ มใช้ต้ งั แต่เดือนกรกฏาคม
2553 เป็ นต้นมา ดังนั้นหนังสื อลงทะเบียนรับ หนังสื ออกเลขที่ ค�ำสัง่ ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่มีการด�ำเนินการ
ก่อนเดือนกรกฏาคม 2553 จะไม่สามารถสื บค้นได้จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แต่ท้ งั นี้สามารถสื บค้นได้จากระบบ
Lotus note ซึ่งเป็ นระบบอิเล็กทรอนิกส์เดิมที่เคยใช้ในการบริ หารเอกสาร ที่ยงั คงเก็บข้อมูล และสามารถสื บค้นข้อมูลได้ ซึ่ง
การใช้งานระบบ Lotus note นี้ ต้องใช้ Password ในการเข้าใช้งาน ดังนั้นจึงต้องเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ใช้เท่านั้น โดยด�ำเนินการ ดังนี้
1. เข้าระบบ Lotus Note โดยการคลิกที่ไอคอน Notes บนหน้าจอคอมพิวเตอร์
2. ระบบจะแสดงตูเ้ อกสาร ซึ่งแบ่งออกตามประเภทของเอกสาร ได้แก่ หนังสื อทัว่ ไป ค�ำสัง่ (รวมถึง ประกาศ ระเบียบ
ข้อบังคับด้วย) และหนังสื อเวียน โดยแยกตามปี พ.ศ
3. เลือกประเภทเอกสารที่ตอ้ งการค้นหา และปี ที่ พ.ศ. ที่ตอ้ งการค้นหา
4. ระบุ Password เพื่อเข้าใช้ระบบฯ
5. ระบบจะแสดงรายการหนังสื อทั้งหมด
6. ด้านบนมีช่องใส่ ขอ้ มูลส�ำหรับค้นหา ให้ระบุคำ� สื บค้น และกด enter
7. ระบบจะแสดงรายชื่อหนังสื อที่สอดคล้องกับค�ำที่สืบค้น
8. เลือกรายการหนังสื อที่ตอ้ งการ ระบบจะแสดงรายละเอียดหนังสื อที่เลือก พร้อมไฟล์ที่แนบ
9. double click ไฟล์ที่แนบ เลือก view เพื่อดูเอกสารที่แสกนไว้
อี ก ทางหนึ่ ง ที่ ส ามารถค้น หนัง สื อ ที่ ด ำ� เนิ น การในปี ย้อ นหลัง ที่ ไ ม่ ส ามารถสื บ ค้น จากระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ คือ การติดต่อค้นหาหนังสื อที่หน่วยจัดเก็บเอกสาร สังกัดกองบริ หารงานทัว่ ไป ซึ่งส�ำเนาหนังสื อทุกฉบับจะ
ถูกจัดเก็บไว้ที่หน่วยจัดเก็บเอกสาร โดยผูร้ ้องขอควารมีขอ้ มูลพื้นฐานด้วย เช่น ชื่อเรื่ อง วันเดือนปี ของเอกสาร หรื อจากหน่วย
งานใด เป็ นต้น เพื่อความสะดวก รวดเร็ วในการค้นหา
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การใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
		
14. ประเด็นปัญหา : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นระบบทีท่ ำ� งานผ่ านเครื่องแม่ ข่าย บนระบบ Intranet
ของมหาวิทยาลัย หากเครื่องแม่ ข่ายมีปัญหา หรือไม่ สามารถใช้ งานอินเทอร์ เน็ตได้ จะท�ำให้ ไม่ สามารถใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ แต่ หากมีเอกสารทีจ่ ำ� เป็ นต้ องด�ำเนินการในช่ วงทีร่ ะบบมีปัญหา จะด�ำเนินการอย่ างไร
		การแก้ ปัญหาและการเสนอแนะ : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็ นระบบที่ทำ� งานผ่านเครื่ องแม่ข่าย หาก
ช่วงเวลาใดอินเตอร์เน็ต หรื อเครื่ องแม่ข่ายมีปัญหา จะท�ำให้ไม่สามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ ถ้ามีเอกสาร
ที่จำ� เป็ นเร่ งด่วนต้องด�ำเนินการในช่วงที่ระบบมีปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งานได้ให้ดำ� เนินการ ดังนี้
		
แนวทางที่ 1 กรณี จำ� เลขที่หนังสื อล่ าสุดได้
- ลงทะเบียนรับ หรื อออกเลขที่หนังสื อด้วยเลขที่หนังสื อล�ำดับต่อมาด้วยมือ ลงในเอกสาร
(กระดาษ) พร้อมระบุวนั ที่ เวลา หมวดเอกสาร หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ และส�ำเนาเก็บไว้  เอกสารก็สามารถด�ำเนินการต่อไปได้
และภายหลังหากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมใช้งานให้ดำ� เนินการลงทะเบียนรับ หรื อออกเลขที่หนังสื อในระบบฯ
ในเรื่ องที่สำ� เนาเก็บไว้ก่อน เพื่อให้เลขที่หนังสื อตรงกันกับเลขที่หนังสื อในเอกสาร (กระดาษ) และส่ งต่อผ่านระบบฯไปยัง
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบต่อไป
			แนวทางที่ 2 กรณี จำ� เลขที่หนังสื อล่ าสุดไม่ ได้
- ติดต่อไปยังผูด้ ูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสอบถาม
เลขที่ล่าสุ ดจากฐานข้อมูล และด�ำเนินการตามแนวทางที่ 1 ต่อไป
กรณี น้ ีโดยมากปัญหามักเกิดจากเครื่ องแม่ข่ายมีปัญหา ซึ่งเป็ นภารกิจของกองเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งด�ำเนินการ
แก้ไข โดยจากการปรึ กษาหารื อ กอง IT สามารถแก้ไขระบบให้กลับมาใช้งานตามปกติได้ภายใน 30 นาที - 1 ชัว่ โมง
จากประเด็นปั ญหาทั้ง 14 ประเด็นนั้น หากผูป้ ฏิบตั ิงานมีความเข้าใจในการใช้งานระบบฯ ก็จะเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงาน สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ ว และช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานได้ เช่น การลงทะเบียนรับ ใช้เวลา
ไม่เกิน 1 นาทีต่อเรื่ อง การออกเลขที่หนังสื อ ใช้เวลาไม่เกิน 2-3 นาทีต่อเรื่ อง และการสื บค้นหากมีขอ้ มูลพื้นฐานที่เพียงพอก็
สามารถสื บค้นเรื่ องได้ ภายใน 30 วินาที เป็ นต้น
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ภาคผนวก ก.
 ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548
เลขที่หนังสื อภายในส่ วนงาน
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เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๙ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๔๘

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

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

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๐๖ เสีย
ใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ ๑
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันที่ ๑ มิถนุ ายน ๒๕๒๖ เปนตนไป ๒
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 และคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน เวนแตกรณีที่กลาวในขอ ๕
ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการ
สว นราชการใดมี ความจํ า เปน ที่ ตอ งปฏิ บัติ ง านสารบรรณนอกเหนือ ไปจากที่ ได กํา หนดไว ใ น
ระเบียบนี้ ใหขอทําความตกลงกับผูรักษาการตามระเบียบนี้

๑

ความวรรคนี้ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ความวา
“โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อให
เหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันที่มีการปฏิบัติงานสารบรรณดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และเปนการสอดคลอง
กับ การบริ ห ารราชการแนวทางใหม ท่ี มุ ง เน น ผลสั ม ฤทธิ์ ความคุ ม ค า และการลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน สมควรวาง
ระบบงานสารบรรณใหเปนการดําเนินงานที่มีระบบ มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติ
ราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบั ญ ญัติระเบี ย บบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้”
๒
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๙ ง วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘)
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ขอ ๕ ๓ ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวย
การรักษาความลับของทางราชการ กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไวเปนอยางอื่น ใหถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือระเบียบวาดวยการนั้น
ขอ ๖ ในระเบียบนี้
“งานสารบรรณ” หมายความวา งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ
การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย
“หนังสือ” หมายความวา หนังสือราชการ
“อิเล็กทรอนิกส” ๔ หมายความวา การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา
หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง วิธีการทาง
แมเหล็ก หรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชตางๆ เชนวานั้น
“ระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ” ๕ หมายความว า การรั บ ส งข อ มู ล ขา วสารหรื อ หนัง สื อ ผ า น
ระบบสื่อสารดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งใน
ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่นหรือในตางประเทศ และ
ใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการใหปฏิบัติงานในเรื่อง
ใดๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะ
เดียวกัน
ขอ ๗ คําอธิบายซึ่งกําหนดไวทายระเบียบ ใหถือวาเปนสวนประกอบที่ใชงานสารบรรณและให
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ขอ ๘ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดทําคําอธิบาย กับใหมี
หนาที่ดําเนินการฝกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ
การตีความ การวินิจฉัยปญหา และการแกไขเพิ่มเติมภาคผนวก และคําอธิบายตามวรรคหนึ่ง ปลัด
สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี จ ะขอความเห็ น จากคณะกรรมการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระเบี ย บสํ า นั ก
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
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หมวด ๑
ชนิดของหนังสือ
-----------------ขอ ๙ ๖ หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก
๙.๑ หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ
๙.๒ หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีไปถึง
บุคคลภายนอก
๙.๓ หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงสวน
ราชการ
๙.๔ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ
๙.๕ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
๙.๖ ขอมูลขาวสารหรือหนังสือที่ไดรบั จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ขอ ๑๐ หนังสือ มี ๖ ชนิด คือ
๑๐.๑ หนังสือภายนอก
๑๐.๒ หนังสือภายใน
๑๐.๓ หนังสือประทับตรา
๑๐.๔ หนังสือสั่งการ
๑๐.๕ หนังสือประชาสัมพันธ
๑๐.๖ หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ
สวนที่ ๑
หนังสือภายนอก
-----------------ขอ ๑๑ หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปน
หนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีถึง
บุคคลภายนอก ใหจัดทําตามแบบที่ ๑ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้

๖

ขอ ๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ใหใชความที่พิมพไวแทน
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๑๑.๑ ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามที่กําหนดไวใน
ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือสง สําหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะ
เพิ่มขึ้นไดตามความจําเปน
๑๑.๒ สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่อสวนราชการ สถานที่ราชการหรือ
คณะกรรมการซึ่งเปนเจาของหนังสือนั้น และโดยปกติใหลงที่ตั้งไวดวย
๑๑.๓ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกหนังสือ
๑๑.๔ เรื่อง ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เปน
หนังสือตอเนื่องโดยปกติใหลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
๑๑.๕ คําขึ้นตน ใหใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตน
สรรพนาม และคําลงทาย ที่กําหนดไวในภาคผนวก ๒ แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อ
บุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่
๑๑.๖ อางถึง (ถามี) ใหอางถึงหนังสือที่เคยมีติดตอกันเฉพาะหนังสือที่สวนราชการผูรับ
หนังสือไดรับมากอนแลว จะจากสวนราชการใดก็ตาม โดยใหลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือและเลขที่
หนังสือ วันที่ เดือน ปพุทธศักราชของหนังสือนั้น
การอางถึง ใหอางถึงหนังสือฉบับสุดทายที่ติดตอกันเพียงฉบับเดียว เวนแตมีเรื่อง
อื่นที่เปนสาระสําคัญตองนํามาพิจารณา จึงอางถึงหนังสือฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะใหทราบ
ดวย
๑๑.๗ สิ่งที่สงมาดวย (ถามี) ใหลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารที่สงไปพรอมกับ
หนังสือนั้น ในกรณีที่ไมสามารถสงไปในซองเดียวกันไดใหแจงดวยวาสงไปโดยทางใด
๑๑.๘ ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงค
หลายประการใหแยกเปนขอๆ
๑๑.๙ คําลงทาย ใหใชคําลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตน
สรรพนาม และคําลงทาย ที่กําหนดไวในภาคผนวก ๒
๑๑.๑๐ ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ และใหพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อ
ไวใตลายมือชื่อ ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในภาคผนวก ๓
๑๑.๑๑ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ
๑๑.๑๒ สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออก
หนังสือ ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับการะทรวงหรือทบวง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง
ทั้งระดับกรมและกอง ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมลงมาใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง
เพียงระดับกองหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ
หนา ๔
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๑๑.๑๓ โทร. ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่
ออกหนังสือ และหมายเลขภายในตูสาขา (ถามี) ไวดวย
๑๑.๑๔ สําเนาสง (ถามี) ในกรณีที่ผูสงจัดทําสําเนาสงไปใหสวนราชการหรือบุคคลอื่น
ทราบ และประสงคจะใหผูรับทราบวาไดมีสําเนาสงไปใหผูใดแลว ใหพิมพชื่อเต็มหรือชื่อยอของสวน
ราชการหรือชื่อบุคคลที่สงสําเนาไปให เพื่อใหเปนที่เขาใจระหวางผูสงและผูรับ ถาหากมีรายชื่อที่สงมากให
พิมพวาสงไปตามรายชื่อที่แนบและแนบรายชื่อไปดวย
สวนที่ 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
ชือ่ สวนราชการเจาของเรื่องเพียงระดับกอง หรือสวนราชการเจาของเรื่องพรอมทั้งหมายเลขโทรศัพท (ถามี)
๑๒.๒ ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามที่กําหนดไวใน
ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือสง สําหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะ
เพิ่มขึ้นไดตามความจําเปน
๑๒.๓ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออก
หนังสือ
๑๒.๔ เรื่อง ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เปน
หนังสือตอเนื่องโดยปกติใหลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
๑๒.๕ คําขึ้นตน ใหใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตน
สรรพนาม และคําลงทาย ที่กําหนดไวในภาคผนวก ๒ แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อ
บุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่
๑๒.๖ ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงค
หลายประการ ใหแยกเปนขอๆ ในกรณีที่มีการอางถึงหนังสือที่เคยมีติดตอกันหรือมีสิ่งที่สงมาดวย ใหระบุ
ไวในขอนี้
๑๒.๗ ลงชื่อและตําแหนง ใหปฏิบัติตามขอ ๑๑.๑๐ และขอ ๑๑.๑๑ โดยอนุโลม
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ในกรณีที่กระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดใดประสงคจะกําหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะเพื่อใชตาม
ความเหมาะสมก็ใหกระทําได
สวนที่ ๓
หนังสือประทับตรา
-----------------ขอ ๑๓ หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา
หนังสือประทับตราใหใชไดทั้งระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับ
บุคคลภายนอก เฉพาะกรณีทไี่ มใชเรื่องสําคัญ ไดแก
๑๓.๑ การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
๑๓.๒ การสงสําเนาหนังสือ สิง่ ของ เอกสาร หรือบรรณสาร
๑๓.๓ การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญหรือการเงิน
๑๓.๔ การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ
๑๓.๕ การเตือนเรื่องที่คาง
๑๓.๖ เรื่ อ งซึ่ งหั ว หน าส ว นราชการระดับ กรมขึ้ น ไปกํ า หนดโดยทํ า เป น คํ าสั่ ง ให ใ ช
หนังสือประทับตรา
ขอ ๑๔ หนังสือประทับตรา ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๓ ทายระเบียบ โดย
กรอกรายละเอียดดังนี้
๑๔.๑ ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามที่กําหนดไวใน
ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือสง
๑๔.๒ ถึง ใหลงชื่อสวนราชการ หนวยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง
๑๔.๓ ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย
๑๔.๔ ชือ่ สวนราชการที่สงหนังสือออก ใหลงชื่อสวนราชการที่สงหนังสือออก
๑๔.๕ ตราชื่อสวนราชการ ใหประทับตราชื่อสวนราชการตามขอ ๗๒ ดวยหมึกแดง
และใหผูรับผิดชอบลงลายมือชื่อยอกํากับตรา
๑๔.๖ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกหนังสือ
๑๔.๗ สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่ออก
หนังสือ
หนา ๖

109

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๙ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๔๘

๑๔.๘ โทร. หรือที่ตั้ง ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่องและ
หมายเลขภายในตูสาขา (ถามี) ดวย ในกรณีที่ไมมีโทรศัพท ใหลงที่ตั้งของสวนราชการเจาของเรื่องโดยให
ลงตําบลที่อยูตามความจําเปน และแขวงไปรษณีย (ถามี)
สวนที่ ๔
หนังสือสั่งการ
-----------------ขอ ๑๕ หนังสือสั่งการ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบ
ไวโดยเฉพาะ
หนังสือสั่งการมี ๓ ชนิด ไดแก คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ
ขอ ๑๖ คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย ใช
กระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๔ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๑๖.๑ คําสั่ง ใหลงชื่อสวนราชการหรือตําแหนงของผูมีอํานาจที่ออกคําสั่ง
๑๖.๒ ที่ ใหลงเลขที่ที่ออกคําสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข ๑ เรียงเปนลําดับไปจนสิ้นป
ปฏิทิน ทับเลขปพุทธศักราชที่ออกคําสั่ง
๑๖.๓ เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องที่ออกคําสั่ง
๑๖.๔ ขอความ ใหอางเหตุที่ออกคําสั่ง และอางถึงอํานาจที่ใหออกคําสั่ง (ถามี) ไวดวย
และจึงลงขอความที่สั่ง และวันใชบงั คับ
๑๖.๕ สั่ง ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกคําสั่ง
๑๖.๖ ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูออกคําสั่ง และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใต
ลายมือชื่อ
๑๖.๗ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกคําสั่ง
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 แตถาเปนระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปน ฉบับที่ ๒ และที่ถัดๆ ไปตามลําดับ
๑๗.๔ พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกระเบียบ
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๑๗.๕ ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอ เพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกระเบียบและ
อางถึงกฎหมายที่ใหอาํ นาจออกระเบียบ (ถามี)
๑๗.๖ ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชเปนระเบียบเปนขอๆ โดยใหขอ ๑ เปนชื่อระเบียบ ขอ
๒ เปนวันใชบังคับกําหนดวาใหใชบังคับตั้งแตเมื่อใด และขอสุดทาย เปนขอผูรักษาการ ระเบียบใดถามีมาก
ขอหรือหลายเรื่องจะแบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด ๑
๑๗.๗ ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกระเบียบ
๑๗.๘ ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูออกระเบียบ และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใต
ลายมือชื่อ
๑๗.๙ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกระเบียบ
ขอ ๑๘ ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายที่บัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๖ ทายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียด ดังนี้
๑๘.๑ ขอบังคับ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขอบังคับ
๑๘.๒ วาดวย ใหลงชื่อของขอบังคับ
๑๘.๓ ฉบับที่ ถาเปนขอบังคับที่กลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น 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 ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกขอบังคับ
๑๘.๘ ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูออกขอบังคับ และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไว
ใตลายมือชื่อ
๑๘.๙ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกขอบังคับ

หนา ๘

111

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๙ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๔๘

สวนที่ ๕
หนังสือประชาสัมพันธ
-----------------ขอ ๑๙ หนังสือประชาสัมพันธ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมาย
กําหนดแบบไวโดยเฉพาะ
หนังสือประชาสัมพันธมี ๓ ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว
ขอ ๒๐ ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบ หรือแนะแนวทาง
ปฏิบัติ ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๗ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๒๐.๑ ประกาศ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกประกาศ
๒๐.๒ เรื่องใหลงชื่อเรื่องที่ประกาศ
๒๐.๓ ขอความ ใหอางเหตุผลที่ตองออกประกาศและขอความที่ประกาศ
๒๐.๔ ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกประกาศ
๒๐.๕ ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูออกประกาศ และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใต
ลายมือชื่อ
๒๐.๖ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกประกาศ
ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหทําเปนแจงความ ใหเปลี่ยนคําวาประกาศ เปน แจงความ
ขอ ๒๑ แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของทาง
ราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใดๆ ใหทราบขัดเจนโดยทั่วกัน ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบ
ที่ ๘ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๒๑.๑ แถลงการณ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ
๒๑.๒ เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องที่ออกแถลงการณ
๒๑.๓ ฉบับที่ ใชในกรณีที่จะตองออกแถลงการณหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ตอเนื่องกัน
ใหลงฉบับที่เรียงตามลําดับไวดวย
๒๑.๔ ขอความ ใหอา งเหตุผลที่ตองออกแถลงการณและขอความที่แถลงการณ
๒๑.๕ สวนราชการที่ออกแถลงการณ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ
๒๑.๖ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกแถลงการณ
ขอ ๒๒ ขาว คือ บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ ใหจัดทําตามแบบที่ ๙
ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๒๒.๑ ขาว ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขาว
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๒๒.๒ เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องที่ออกขาว
๒๒.๓ ฉบับที่ ใชในกรณีที่จะตองออกขาวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ตอเนื่องกัน ใหลง
ฉบับที่เรียงตามลําดับไวดวย
๒๒.๔ ขอความ ใหลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของขาว
๒๒.๕ สวนราชการที่ออกขาว ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขาว
๒๒.๖ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกขาว
สวนที่ ๖
หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ
-----------------ขอ ๒๓ หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นรับไวเปนหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการทําขึ้น
นอกจากที่กลาวมาแลวขางตน หรือหนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึง
สวนราชการ และสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ มี ๔ ชนิด คือ หนังสือรับรองรายงานการ
ประชุม บันทึก และหนังสืออื่น
ขอ ๒๔ หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่สวนราชการออกใหเพื่อรับรองแก บุคคลนิติบุคคล หรือ
หนวยงาน เพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปไมจําเพราะเจาะจง ใชกระดาษ
ตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๑๐ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๒๔.๑ เลขที่ ใหลงที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแตเลขที่ ๑ เรียงเปนลําดับไป
จนถึงสิ้นปปฏิทิน ทับเลขปพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง หรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบ
หนังสือภายนอกอยางหนึ่งอยางใด
๒๔.๒ สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่อของสวนราชการซึ่งเปนเจาของหนังสือนั้น
และจะลงสถานที่ตั้งของสวนราชการเจาของหนังสือดวยก็ได
๒๔.๓ ขอความ ใหลงขอความขึ้นตนวา หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา แลวตอดวย
ชื่อบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานที่ทางราชการรับรอง ในกรณีเปนบุคคลใหพิมพชื่อเต็ม โดยมีคํานําหนา
นาม ชื่อ นามสกุล ตําแหนงหนาที่ และสังกัดหนวยงานที่ผูนั้นทํางานอยูอยางชัดแจง แลวจึงลงขอความที่
รับรอง
๒๔.๔ ใหไว ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง
๒๔.๕ ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อหัวหนาสวนราชการผูออกหนังสือหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ
หนา ๑๐
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๒๔.๖ ตําแหนง ใหลงตําแหนง ของผูลงลายมือชื่อในหนังสือ
๒๔.๗ รูปถายและลายมือชื่อผูไดรับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเปนเรื่องสําคัญที่
ออกใหแกบุคคลใหติดรูปถายของผูที่ไดรับการรับรอง ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร หนาตรง ไมสวมหมวก
ประทับตราชื่อสวนราชการที่ออกหนังสือบนขอบลางดานขวาของรูปถายคาบตอลงบนแผนกระดาษ และ
ใหผูนั้นลงลายมือชื่อไวใตรูปถายพรอมทั้งพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อดวย
ขอ ๒๕ รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติ
ของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน ใหจัดทําตามแบบที่ ๑๑ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๒๕.๑ รายงานการประชุม ใหลงชื่อคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนั้น
๒๕.๒ ครั้งที่ ใหลงครั้งที่ประชุม
๒๕.๓ เมื่อ ใหลงวันเดือนปที่ประชุม
๒๕.๔ ณ ใหลงสถานที่ที่ประชุม
๒๕.๕ ผูมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะที่ประชุมซึ่ง
มาประชุมในกรณีที่มีผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน และลงวามาประชุมแทนผูใดหรือตําแหนง
ใด
๒๕.๖ ผูไมมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่
ประชุมซึ่งมิไดมาประชุมพรอมทั้งเหตุผล (ถามี)
๒๕.๗ ผูเ ขารวมประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่มิไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่
ประชุมซึ่งไดเขารวมประชุม (ถามี)
๒๕.๘ เริ่มประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เริ่มประชุม
๒๕.๙ ขอความ ใหบันทึกขอความที่ประชุม โดยปกติใหเริ่มตนดวยประธานกลาวเปด
ประชุมและเรื่องที่ประชุม กับมติหรือขอสรุปของที่ประชุมในแตละเรื่องตามลําดับ
๒๕.๑๐ เลิกประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เลิกประชุม
๒๕.๑๑ ผูจดรายงานการประชุม ใหลงชื่อผูจดรายงานการประชุมครั้งนั้น
ขอ ๒๖ บันทึก คือ ขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาสั่งการ
แกผูใตบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาที่หรือหนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกันใน
การปฏิบัติราชการ โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ และใหมีหัวขอดังตอไปนี้
๒๖.๑ ชื่อตําแหนงที่บันทึกถึง โดยใชคาํ ขึ้นตนตามที่กาํ หนดไวภาคผนวก ๒
๒๖.๒ สาระสําคัญของเรื่อง ใหลงใจความของเรื่องที่บันทึก ถามีเอกสารประกอบก็ให
ระบุไวดวย
๒๖.๓ ชื่อและตําแหนง ใหลงลายมือชื่อและตําแหนงของผูบันทึก และในกรณีที่ไมใช
กระดาษบันทึกขอความ ใหลงวันเดือนปที่บันทึกไวดวย
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การบันทึกตอเนื่อง โดยปกติใหผูบันทึกระบุคําขึ้นตน ใจความบันทึก และลงชื่อเชนเดียวกับที่ได
กลาวไวขางตน และใหลงวัน เดือน ป กํากับใตลายมือชื่อผูบันทึก หากไมมีความเห็นใดเพิ่มเติมใหลงชื่อและ
วัน เดือน ป กํากับเทานั้น
ขอ ๒๗ ๗ หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
เพื่อเปนหลักฐานในราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และสื่อกลางบันทึก
ขอมูลดวย หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ที่ยื่นตอเจาหนาที่ และเจาหนาที่ไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือ
ของทางราชการแลว มีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม จะกําหนดขึ้นใชตามความเหมาะสม เวนแตมี
แบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องใหทําตามแบบ เชน โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวน
และสอบสวน และคํารอง เปนตน
สื่อกลางบันทึกขอมูลตามวรรคหนึ่ง หมายความถึง สื่อใดๆ ที่อาจใชบันทึกขอมูลไดดวยอุปกรณ
ทางอิเล็กทรอนิกส เชน แผนบันทึกขอมูล เทปแมเหล็ก จานแมเหล็ก แผนซีดี-อานอยางเดียว หรือแผนดิจิทัล
อเนกประสงค เปนตน
สวนที่ ๗
บทเบ็ดเตล็ด
-----------------ขอ ๒๘ หนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ เปนหนังสือที่ตองจัดสงและดําเนินการทางสารบรรณ
ดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ แบงเปน ๓ ประเภท คือ
๒๘.๑ ดวนที่สุด ใหเจาหนาที่ปฏิบัติในทันทีที่ไดรับหนังสือนั้น
๒๘.๒ ดวนมาก ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว
๒๘.๓ ดวน ใหเจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติ เทาที่จะทําได
ใหระบุชั้นความเร็วดวยตัวอักษรสีแดงขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพโปง 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
ในกรณีที่ตองการใหหนังสือสงถึงผูรับภายในเวลาที่กําหนด ใหระบุคําวา ดวนภายในแลวลงวัน
เดือน ป และกําหนดเวลาที่ตองการใหหนังสือนั้นไปถึงผูรับ กับใหเจาหนาที่สงถึงผูรับซึ่งระบุบนหนาซอง
ภายในเวลาที่กําหนด
๗

ขอ ๒๗ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๖ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
และใหใชความที่พิมพไวแทน
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ขอ ๒๙ ๘ การติดตอราชการนอกจากจะดําเนินการโดยหนังสือที่เปนเอกสารสามารถดําเนินการ
ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสได
ในกรณีที่ติดตอราชการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหผูสงตรวจสอบผลการสงทุกครั้งและ
ใหผูรับแจงตอบรับ เพื่อยืนยันวาหนังสือไดจัดสงไปยังผูรับเรียบรอยแลว และสวนราชการผูสงไมตองจัดสง
หนังสือเปนเอกสาร เวนแตกรณีเปนเรื่องสําคัญจําเปนตองยืนยันเปนเอกสาร ใหทําเอกสารยืนยันตามไป
ทันที
การสงขอความทางเครื่องมือสื่อสาร เชน โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ โทรศัพท วิทยุสื่อสาร
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน เปนตน ใหผูรับปฏิบัติเชนเดียวกับไดรับหนังสือ ในกรณีที่จะเปนตอง
ยืนยันเปนหนังสือ ใหทําหนังสือยืนยันตามไปทันที
การสงขอความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไมมีหลักฐานปรากฏชัดแจง เชน ทางโทรศัพท วิทยุสื่อสาร
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน เปนตน ใหผูสงและผูรับบันทึกขอความไวเปนหลักฐาน
ขอ ๓๐ หนังสือที่จัดทําขึ้นโดยปกติใหมีสําเนาคูฉบับเก็บไวที่ตนเรื่อง ๑ ฉบับ และใหมีสําเนาเก็บ
ไวที่หนวยงานสารบรรณกลาง ๑ ฉบับ
สําเนาคูฉบับใหผูลงชื่อลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อยอ และใหผูราง ผูพิมพ และผูตรวจลงลายมือชื่อ
หรือลายมือชื่อยอไวที่ขางทายขอบลางดานขวาของหนังสือ
ขอ ๓๑ หนังสือที่เจาของหนังสือเห็นวามีสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของควรไดรับทราบดวย โดยปกติ
ใหสงสําเนาไปใหทราบโดยทําเปนหนังสือประทับตรา
สําเนาหนังสือนี้ใหมีคํารับรองวา สําเนาถูกตอง โดยใหเจาหนาที่ตั้งแตระดับ ๒ หรือเทียบเทาขึ้นไป
ซึ่งเปนเจาของเรื่องลงลายมือชื่อรับรอง พรอมทั้งลงชื่อตัวบรรจงและตําแหนงที่ขอบลางของหนังสือ
ขอ ๓๒ หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผูรับเปนจํานวนมาก มีใจความอยางเดียวกัน ใหเพิ่มรหัส
ตัวพยัญชนะ ว หนาเลขทะเบียนหนังสือสง ซึ่งกําหนดเปนเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแตเลข ๑
เรียงเปนลําดับไปจนถึงสิ้นปปฏิทิน หรือใชเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอยางหนึ่งอยาง
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
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หนังสือที่เปนภาษาอังกฤษ ใหทําตามแบบที่กําหนดไวในภาคผนวก ๔
สําหรับหนังสือที่เปนภาษาอื่นๆ ซึง่ มิใชภาษาอังกฤษ ใหเปนไปตามประเพณีนิยม

หมวด ๒
การรับและสงหนังสือ
-----------------สวนที่ ๑
การรับหนังสือ
-----------------ขอ ๓๕ ๙ หนังสือรับ คือ หนังสือที่ไดรับเขามาจากภายนอก ใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณ
กลางปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสวนนี้
การรับหนังสือที่ มีชั้นความลั บ ในชั้น ลับหรือลับมาก ด วยระบบสารบรรณอิ เล็ กทรอนิ กส ให
ผูใชงานหรือผูปฏิบัติงานที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาถึงเอกสารลับแตละระดับ เปนผูรับผานระบบการรักษา
ความปลอดภัย โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
ขอ ๓๖ จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือเพื่อดําเนินการกอนหลังและใหผูเปด
ซองตรวจเอกสาร หากไมถูกตองใหติดตอสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ เพื่อ
ดําเนินการใหถูกตอง หรือบันทึกขอบกพรองไวเปนหลักฐาน แลวจึงดําเนินการเรื่องนั้นตอไป
ขอ ๓๗ ประทับตรารับหนังสือตามแบบที่ ๑๒ ทายระเบียบ ที่มุมบนดานขวาของหนังสือ โดย
กรอกรายละเอียดดังนี้
๓๗.๑ เลขรับ ใหลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียน
๓๗.๒ วันที่ ใหลงวันเดือนปที่รับหนังสือ
๓๗.๓ เวลา ใหลงเวลาที่รับหนังสือ
ขอ ๓๘ ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับตามแบบที่ ๑๓ ทายระเบียบโดยกรอก
รายละเอียดดังนี้
๓๘.๑ ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ใหลงวันเดือนปที่ลงทะเบียน
๓๘.๒ เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลําดับติดตอกันไป
ตลอดปปฏิทิน เลขทะเบียนของหนังสือรับจะตองตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ
๓๘.๓ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือที่รับเขามา
๙

ขอ ๓๕ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๘ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
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๓๘.๔ ลงวันที่ ใหลงวันเดือนป ของหนังสือที่รับเขามา
๓๘.๕ จาก ใหลงตําแหนงเจาของหนังสือหรือชื่อสวนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่
ไมมีตําแหนง

๓๘.๖ ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อสวนราชการหรือชื่อบุคคลใน
กรณีที่ไมมีตําแหนง
๓๘.๗ เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ
๓๘.๘ การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏิบัตเิ กี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
๓๗.๙ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
ขอ ๓๙ จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลวสงใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการโดยใหลงชื่อ
หนวยงานที่รับหนังสือนั้นในชอง การปฏิบัติ ถามีชื่อบุคคลหรือตําแหนงที่เกี่ยวของกับการรับหนังสือ ใหลง
ชือ่ หรือตําแหนงไวดวย
การสงหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลวไปใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตามวรรคหนึ่ง จะสง
โดยใชสมุดสงหนังสือตามขอ ๔๘ หรือใหผูรับหนังสือลงชื่อและวันเดือนปที่รับหนังสือไวเปนหลักฐานใน
ทะเบียนรับหนังสือก็ได
การดําเนินการตามขั้นตอนนี้จะเสนอผานผูบังคับบัญชาผูใดหรือไม ใหเปนไปตามที่หัวหนาสวน
ราชการกําหนด
ถาหนังสือรับนั้นจะตองดําเนินเรื่องในหนวยงานนั้นเองจนถึงขั้นไดตอบหนังสือไปแลว ให
ลงทะเบียนวาไดสง ออกไปโดยหนังสือที่เทาใด วันเดือนปใด
ขอ ๔๐ การรับหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน เมื่อผูรับไดรับหนังสือจากหนวยงานสาร
บรรณกลางแลว ใหปฏิบัติตามวิธกี ารที่กลาวขางตนโดยอนุโลม
สวนที่ ๒
การสงหนังสือ
-----------------ขอ ๔๑ ๑๐ หนังสือสง คือ หนังสือที่สงออกไปภายนอก ใหปฏิบัตติ ามที่กําหนดไวในสวนนี้
การส งหนั ง สือที่ มีชั้นความลั บ ในชั้ น ลับหรือลั บมาก ด ว ยระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิ กส ให
ผูใชงานหรือผูปฏิบัติงานที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาถึงเอกสารลับแตละระดับ เปนผูสงผานระบบการรักษา
ความปลอดภัย โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
๑๐

ขอ ๔๑ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
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ขอ ๔๒ ใหเจาของเรื่องตรวจความเรียบรอยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่จะสงไปดวยใหครบถวน
แลวสงเรื่องใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางเพื่อสงออก
ขอ ๔๓ เมื่อเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางไดรับเรื่องแลว ใหปฏิบัติดังนี้
๔๓.๑ ลงทะเบียนหนังสือในทะเบียนหนังสือสงตามแบบที่ ๑๔ ทายระเบียบโดยกรอก
รายละเอียดดังนี้
๔๓.๑.๑ ทะเบียนหนังสือสง วันที่ เดือน พ.ศ. ใหลงวันเดือนปที่ลงทะเบียน
๔๓.๑.๒ เลขทะเบียนสง ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือลงเรียงลําดับ
ติดตอกันไปตลอดปปฏิทิน
๔๓.๑.๓ ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของสวนราชการเจาของเรื่อง
ในหนังสือที่จะสงออก ถาไมมีที่ดังกลาวชองนี้จะวาง
๔๓.๑.๔ ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปที่จะสงหนังสือนั้นออก
๔๓.๑.๕ จาก ใหลงตําแหนงเจาของหนังสือหรือชื่อสวนราชการหรือชื่อบุคคล
ในกรณีที่ไมมีตําแหนง
๔๓.๑.๖ ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อสวนราชการหรือชื่อ
บุคคลในกรณีที่ไมมีตําแหนง
๔๓.๑.๗ เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลง
สรุปเรือ่ งยอ
๔๓.๑.๘ การปฏิบัติ ใหบนั ทึกการปฏิบัตเิ กี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
๔๓.๑.๙ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
๔๓.๒ ลงเลขที่และวันเดือนปในหนังสือที่จะสงออกทั้งในตนฉบับ และสําเนาคูฉบับ
ใหตรงกับเลขทะเบียนสงและวันเดือนปในทะเบียนหนังสือสงตามขอ ๔๓.๑.๒ และขอ ๔๓.๑.๔
ขอ ๔๔ ก อ นบรรจุ ซ องให เ จ า หน า ที่ ข องหน ว ยงานสารบรรณกลางตรวจความเรี ย บร อ ยของ
หนังสือ ตลอดจนสิ่งที่สงไปดวยอีกครั้งหนึ่ง แลวปดผนึก
หนังสือที่ไมมคี วามสําคัญมากนัก อาจสงไปโดยวิธีพับยึดติดดวยแถบกาว กาว เย็บดวยลวด หรือวิธี
อื่นแทนการบรรจุซอง
ขอ ๔๕ การจาหนาซองใหปฏิบัติตามแบบที่ ๑๕ ทายระเบียบ
สําหรับหนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ ใหปฏิบัติตามขอ ๒๘
ในกรณีที่ไมใชสมุดสงหนังสือ ใหมใี บรับหนังสือตามขอ ๔๙ แนบติดซองไปดวย
ขอ ๔๖ การส ง หนั ง สื อ โดยทางไปรษณี ย
ให ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บหรื อ วิ ธี ก ารที่
การสื่อสารแหงประเทศไทยกําหนด
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การสงหนังสือซึ่งมิใชเปนการสงโดยทางไปรษณีย เมื่อสงหนังสือใหผูรับแลว ผูสงตองใหผูรับลง
ชือ่ รับในสมุดสงหนังสือหรือใบรับ แลวแตกรณี ถาเปนใบรับใหนําใบรับนั้นมาผนึกติดไวที่สําเนาคูฉบับ
ขอ ๔๗ หนังสือที่ไดลงทะเบียนสง ในกรณีที่เปนการตอบหนังสือซึ่งรับเขามาใหลงทะเบียนวา
หนังสือนั้นไดตอบตามหนังสือรับที่เทาใด วันเดือนปใด
ขอ ๔๘ สมุดสงหนังสือใหจัดทําตามแบบที่ ๑๖ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้
๔๘.๑ เลขทะเบียน ใหลงเลขทะเบียนหนังสือสง
๔๘.๒ จาก ใหลงตําแหนงหรือชื่อสวนราชการหรือชื่อบุคคลที่เปนเจาของหนังสือ
๔๘.๓ ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อสวนราชการหรือชื่อบุคคลใน
กรณีที่ไมมีตําแหนง
๔๘.๔ หนวยรับ ใหลงชื่อสวนราชการที่รับหนังสือ
๔๘.๕ ผูรับ ใหผูรับหนังสือลงชื่อที่สามารถอานออกได
๔๘.๖ วันและเวลา ใหผูรับหนังสือลงวันเดือนปและเวลาที่รับหนังสือ
๔๘.๗ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
ขอ ๔๙ ใบรับหนังสือ ใหจัดทําตามแบบที่ ๑๗ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๔๙.๑ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือฉบับนั้น
๔๙.๒ ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อสวนราชการหรือชื่อบุคคลใน
กรณีที่ไมมีตําแหนง
๔๙.๓ เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ
๔๙.๔ รับวันที่ ใหผูรับหนังสือลงวันเดือนปที่รับหนังสือ
๔๙.๕ เวลา ใหผูรับหนังสือลงเวลาที่รับหนังสือ
๔๙.๖ ผูรับ ใหผูรับหนังสือลงชื่อที่สามารถอานออกได
สวนที่ ๓
บทเบ็ดเตล็ด
-----------------ขอ ๕๐ เพื่อใหการรับและสงหนังสือดําเนินไปโดยสะดวกเรียบรอยและรวดเร็ว สวนราชการจะ
กําหนดหนาที่ของผูปฏิบัติตลอดจนแนวทางปฏิบัตินั้นไวดวยก็ได ทั้งนี้ ใหมีการสํารวจทะเบียนหนังสือรับ
เปนประจําวาหนังสือตามทะเบียนรับนั้นไดมีการปฏิบัติไปแลวเพียงใดและใหมีการติดตามเรื่องดวย ในการ
นี้ สวนราชการใดเห็นสมควรจะจัดใหมีบัตรตรวจคนสําหรับหนังสือรับและหนังสือสงเพื่อความสะดวกใน
การคนหาก็ไดตามความเหมาะสม
ขอ ๕๑ บัตรตรวจคน ใหจัดทําตามแบบที่ ๑๘ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้
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เรื่อง รหัส ใหลงเรื่องและรหัสตามหมวดหมูของหนังสือ
เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนตามที่ปรากฏในทะเบียนหนังสือรับ
ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือ
ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปของหนังสือ
รายการ ใหลงเรื่องยอของหนังสือเพื่อใหทราบวา หนังสือนั้นมาจากทีใ่ ด เรื่องอะไร
การปฏิบัติ ใหบนั ทึกการปฏิบัตเิ กี่ยวกับหนังสือนั้นเพื่อใหทราบวาสงไปที่ใดเมื่อใด

หมวด ๓
การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ
-----------------สวนที่ ๑
การเก็บรักษา
-----------------ขอ ๕๒ การเก็บหนังสือแบงออกเปน การเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว และการ
เก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ
ขอ ๕๓ การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบ
ของเจาของเรื่องโดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
ขอ ๕๔ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลวและไมมีอะไร
ที่จะตองปฏิบัติตอไปอีก ใหเจาหนาที่ของเจาของเรื่องปฏิบัติดังนี้
๕๔.๑ จัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บตามแบบที่ ๑๙ ทายระเบียบ อยางนอยใหมีตนฉบับและ
สําเนาคูฉบับสําหรับเจาของเรื่องและหนวยเก็บเก็บไวอยางละฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๔๕.๑.๑ ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ
๕๔.๑.๒ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ
๕๔.๑.๓ ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปของหนังสือแตละฉบับ
๕๔.๑.๔ เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลง
สรุปเรื่องยอ
๕๔.๑.๕ อายุการเก็บหนังสือ ใหลงวันเดือนปที่จะเก็บถึง ในกรณีใหเก็บไว
ตลอดไป ใหลงคําวา หามทําลาย
๕๔.๑.๖ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
๕๔.๒ สงหนังสือและเรื่องปฏิบัติทั้งปวงที่เกียวของกับหนังสือนั้น พรอมทั้งบัญชี
หนังสือสงเก็บไปใหหนวยเก็บที่สวนราชการนั้นๆ กําหนด
หนา ๑๘
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ขอ ๕๕ เมื่อไดรับเรื่องจากเจาของเรื่องตามขอ ๕๔ แลว ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บ
หนังสือปฏิบัติดังนี้
๕๕.๑ ประทับตรากําหนดเก็บหนังสือตามขอ ๗๓ ไวที่มุมลางดานขวาของกระดาษแผน
แรกของหนังสือฉบับนั้น และลงลายมือชื่อยอกํากับตรา
๕๕.๑.๑ หนังสือที่ตองเก็บไวตลอดไป ใหประทับตราคําวา หามทําลาย ดวย
หมึกสีแดง
๕๕.๑.๒ หนังสือที่เก็บโดยมีกําหนดเวลา ใหประทับตราคําวา เก็บถึง พ.ศ. ….
ดวยหมึกสีน้ําเงิน และลงเลขของปพุทธศักราชที่ใหเก็บถึง
๕๕.๒ ลงทะเบียนหนังสือเก็บไวเปนหลักฐานตามแบบที่ ๒๐ ทายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้
๕๕.๒.๑ ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ
๕๕.๒.๒ วันเก็บ ใหลงวันเดือนปที่นําหนังสือนั้นเขาทะเบียนเก็บ
๕๕.๒.๓ เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ
๕๕.๒.๔ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ
๕๕.๒.๕ เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลง
สรุปเรื่องยอ
๕๕.๒.๖ รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ
๕๕.๒.๗ กําหนดเวลาเก็บ ใหลงระยะเวลาการเก็บตามที่กําหนดในตรากําหนด
เก็บหนังสือตามขอ ๕๕.๑
๕๕.๒.๘ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
ขอ ๕๖ การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว แต
จําเปนจะตองใชในการตรวจสอบเปนประจํา ไมสะดวกในการสงไปเก็บยังหนวยเก็บของสวนราชการตาม
ขอ ๕๔ ใหเจาของเรื่องเก็บเปนเอกเทศ โดยแตงตั้งเจาหนาที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได เมื่อหมดความจําเปนที่
จะตองใชในการตรวจสอบแลว ใหจัดสงหนังสือนั้นไปยังหนวยเก็บของสวนราชการโดยใหถือปฏิบัติตาม
ขอ ๕๔ และขอ ๕๕ โดยอนุโลม
ขอ ๕๗ ๑๑ อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติใหเก็บไวไมนอ ยกวา ๑๐ ป เวนแตหนังสือดังตอไปนี้
๕๗.๑ หนังสื อที่ต องสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบว าดวยการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
๑๑

ขอ ๕๗ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๑๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
และใหใชความที่พิมพไวแทน
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๕๗.๒ หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวน
หรือหนังสืออื่นใดที่ไดมีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกําหนดไวเปนพิเศษแลว การเก็บใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบแบบแผนวาดวยการนั้น
๕๗.๓ หนังสือที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรทุกสาขาวิชา และมีคุณคาตอการศึกษา
คนควา วิจัย ใหเก็บไวเปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติตลอดไป หรือตามที่สํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ กรมศิลปากร กําหนด
๕๗.๔ หนังสือที่ไดปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว และเปนคูสําเนาที่มีตนเรื่องจะคนไดจากที่
อื่น ใหเก็บไวไมนอยกวา ๕ ป
๕๗.๕ หนังสือที่เปนเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไมมีความสําคัญ และเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเปน
ประจําเมื่อดําเนินการแลวเสร็จใหเก็บไวไมนอยกวา ๑ ป
๕๗.๖ หนั ง สื อ หรื อ เอกสารเกี่ ย วกั บ การเงิ น การจ า ยเงิ น หรื อ การก อ หนี้ ผู ก พั น ทาง
การเงินที่ไมเปนหลักฐานแหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงิน รวมถึง
หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทางการเงินที่หมดความจําเปนใน
การใชเปนหลักฐานแหงการก อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงั บซึ่งสิทธิ ในทางการเงินเพราะไดมี
หนั ง สื อ หรื อ เอกสารอื่ น ที่ ส ามารถนํ า มาใช อ า งอิ ง หรื อ ทดแทนหนั ง สื อ หรื อ เอกสารดั ง กล า วแล ว เมื่ อ
สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ตรวจสอบแล ว ไม มี ป ญ หา และไม มี ค วามจํ า เป น ต อ งใช ป ระกอบการ
ตรวจสอบหรือเพื่อการใดๆ อีก ใหเก็บไวไมนอยกวา ๕ ป
หนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งเห็นวาไมมีความจําเปนตองเก็บไวถึง ๑๐ ป หรือ ๕ ป แลวแตกรณีให
ทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ขอ ๕๘ ๑๒ ทุกปปฏิทินใหสวนราชการจัดสงหนังสือที่มีอายุครบ ๒๐ ป นับจากวันที่ไดจัดทําขึ้น ที่
เก็บไว ณ สวนราชการใด พรอมทั้งบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปถัดไป เวนแตหนังสือดังตอไปนี้
๕๘.๑ หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
๕๘.๒ หนังสือที่มีกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบที่ออกใชเปนการทั่วไปกําหนดไวเปน
อยางอื่น
๕๘.๓ หนังสือที่สวนราชการมีความจําเปนตองเก็บไวที่สวนราชการนั้นใหจัดทําบัญชี
หนังสือครบ ๒๐ ปทขี่ อเก็บเอง สงมอบใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
๑๒

ขอ ๕๘ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๑๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
และใหใชความที่พิมพไวแทน
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ขอ ๕๙ ๑๓ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป และบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปที่ขอเก็บเอง อยางนอยให
มีตนฉบับและสําเนาคูฉบับ เพื่อใหสวนราชการผูมอบและสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ผูรับ
มอบยึดถือไวเปนหลักฐานฝายละฉบับ
๕๙.๑ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ใหจัดทําตามแบบที่ ๒๑ ทายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้
๕๙.๑.๑ ชื่อบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ประจําป ใหลงตัวเลขของป
พุทธศักราชที่จัดทําบัญชี
๕๙.๑.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี
๕๙.๑.๓ วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี
๕๙.๑.๔ แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี
๕๙.๑.๕ ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่สงมอบ
๕๙.๑.๖ รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ
๕๙.๑.๗ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ
๕๙.๑.๘ ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ
๕๙.๑.๙ เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ
๕๙.๑.๑๐ เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลง
สรุปเรื่องยอ
๕๙.๑.๑๑ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
๕๙.๑.๑๒ ลงชื่อผูมอบ ใหผูมอบลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุลดวยตัว
บรรจง พรอมทั้งลงตําแหนงของผูมอบ
๕๙.๑.๑๓ ลงชื่อผูรับมอบ ใหผูรับมอบลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุล
ดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูรับมอบ
๕๙.๒ บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ที่ขอเก็บเอง ใหจัดทําตามแบบที่ ๒๒ ทายระเบียบ โดย
กรอกรายละเอียดดังนี้
๕๙.๒.๑ ชื่อบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ที่ขอเก็บเองประจําป ใหลงตัวเลขของป
พุทธศักราชที่จัดทําบัญชี
๕๙.๒.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี
๕๙.๒.๓ วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี
๑๓

ขอ ๕๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๑๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
และใหใชความที่พิมพไวแทน
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๕๙.๒.๔ แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี
๕๙.๒.๕ ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่ขอเก็บเอง
๕๙.๒.๖ รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ
๕๙.๒.๗ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ
๕๙.๒.๘ ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ
๕๙.๒.๙ เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลง
สรุปเรื่องยอ

๕๙.๒.๑๐ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
ขอ ๖๐ หนังสือที่ยังไมถึงกําหนดทําลายซึ่งสวนราชการเห็นวาเปนหนังสือที่มีความสําคัญและ
ประสงคจะฝากใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เก็บไว ใหปฏิบัติดังนี้
๖๐.๑ จัดทําบัญชีฝากหนังสือตามแบบที่ ๒๓ ทายระเบียบ อยางนอยใหมีตนฉบับและ
สําเนาคูฉบับ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๖๐.๑.๑ ชื่อบัญชีฝากหนังสือประจําป ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่จัดทํา
บัญชี
๖๐.๑.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี
๖๐.๑.๓ วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี
๖๐.๑.๔ แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี
๖๐.๑.๕ ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ
๖๐.๑.๖ รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ
๖๐.๑.๗ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ
๖๐.๑.๘ ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ
๖๐.๑.๙ เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ
๖๐.๑.๑๐ เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลง
สรุปเรื่องยอ
๖๐.๑.๑๑ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
๖๐.๑.๑๒ ลงชื่อผูฝาก ใหผูฝากลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุลดวยตัว
บรรจง พรอมทั้งลงตําแหนงของผูฝาก
๖๐.๑.๑๓ ลงชื่อผูรับฝาก ใหผูรับฝากลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุล
ดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูรับฝาก
๖๐.๒ สงตนฉบับและสําเนาคูฉบับบัญชีฝากหนังสือพรอมกับหนังสือที่จะฝากใหกอง
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
หนา ๒๒
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๖๐.๓ เมื่อกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ตรวจหนังสือและรับฝากหนังสือแลว
ใหลงนามในบัญชีฝากหนังสือ แลวคืนตนฉบับใหสวนราชการผูฝากเก็บไวเปนหลักฐาน
หนังสือที่ฝากเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ใหถือวาเปนหนังสือของสวนราชการ
ผูฝาก หากสวนราชการผูฝากตองการใชหนังสือหรือขอคืน ใหทําไดโดยจัดทําหลักฐานตอกันไวใหชัดแจง
เมื่อถึงกําหนดการทําลายแลว ใหสวนราชการผูฝากดําเนินการตามขอ ๖๖
ขอ ๖๑ การรักษาหนังสือ ใหเจาหนาที่ระมัดระวังรักษาหนังสือใหอยูในสภาพใชราชการไดทุก
โอกาส หากชํารุดเสียหายตองรีบซอมใหใชราชการไดเหมือนเดิม หากสูญหายตองหาสําเนามาแทน ถาชํารุด
เสียหายจนไมสามารถซอมแซมใหคงสภาพเดิมได ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบและใหหมายเหตุไวใน
ทะเบียนเก็บดวย
ถาหนังสือที่สูญหายเปนเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือสําคัญที่เปนการแสดงเอกสารสิทธิ
ใหดําเนินการแจงความตอพนักงานสอบสวน
สวนที่ ๒
การยืม
-----------------ขอ ๖๒ การยืมหนังสือที่สงเก็บแลว ใหปฏิบัติดังนี้
๖๒.๑ ผูยืมจะตองแจงใหทราบวาเรื่องที่ยืมนั้นจะนําไปใชในราชการใด
๖๒.๒ ผูยืมจะตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาที่เก็บ แลวลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไวใน
บัตรยืมหนังสือ และใหเจาหนาที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืม เรียงลําดับวันเดือนปไวเพื่อติดตามทวงถาม
สวนบัตรยืมหนังสือนั้นใหเก็บไวแทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป
๖๒.๓ การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนา
สวนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
๖๒.๔ การยืมหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปน
หัวหนาสวนราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๖๓ บัตรยืมหนังสือใหจัดทําตามแบบที่ ๒๔ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๖๓.๑ รายการ ใหลงชื่อเรื่องหนังสือที่ขอยืมไปพรอมดวยรหัสของหนังสือนั้น
๖๓.๒ ผูยืม ใหลงชื่อบุคคล ตําแหนง หรือสวนราชการที่ยืมหนังสือนั้น
๖๓.๓ ผูรับ ใหผูรับหนังสือนั้นลงลายมือชื่อ และวงเล็บชื่อกํากับพรอมดวยตําแหนงใน
บรรทัดถัดไป
๖๓.๔ วันยืม ใหลงวันเดือนปที่ยืมหนังสือนั้น
๖๓.๕ กําหนดสงคืน ใหลงวันเดือนปที่จะสงหนังสือนั้นคืน
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๖๓.๖ ผูสงคืน ใหผูสงคืนลงลายมือชื่อ
๖๓.๗ วันสงคืน ใหลงวันเดือนปที่สงหนังสือคืน
ขอ ๖๔ การยืมหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จหรือหนังสือที่เก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบใหถือ
ปฏิบัติตามขอ ๖๒ โดยอนุโลม
ขอ ๖๕ การใหบุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทํามิได เวนแตจะใหดูหรือคัดลอกหนังสือ ทั้งนี้
จะตองไดรบั อนุญาตจากหัวหนาสวนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมายกอน
สวนที่ ๓
การทําลาย
-----------------ขอ ๖๖ ภายใน ๖๐ วันหลังจากวันสิ้นปปฏิทิน ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือสํารวจ
หนังสือที่ครบกําหนดอายุการเก็บในปนั้น ไมวาจะเปนหนังสือที่เก็บไวเองหรือที่ฝากเก็บไวที่กองจดหมาย
เหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แลวจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายเสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อ
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทะลายหนังสือ
บัญชีหนังสือขอทําลายใหจัดทําตามแบบที่ ๒๕ ทายระเบียบ อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคู
ฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๖๖.๑ ชื่อบัญชีหนังสือขอทําลาย ประจําป ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี
๖๖.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี
๖๖.๓ วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี
๖๖.๔ แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี
๖๖.๕ ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ
๖๖.๖ รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ
๖๖.๗ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ
๖๖.๘ ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ
๖๖.๙ เลขทะเบียนรับ ใหลงทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ
๖๖.๑๐ เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ
๖๖.๑๑ การพิจารณา ใหคณะกรรมการทําลายหนังสือเปนผูกรอก
๖๖.๑๒ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
ขอ ๖๗ ให หัว หน าส วนราชการระดับกรมแตงตั้ง คณะกรรมการทํ าลายหนังสือประกอบดว ย
ประธานกรรมการ และกรรมการอีกอยางนอยสองคน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ ๓ หรือ
เทียบเทาขึ้นไป
หนา ๒๔
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ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทํา
หนาที่ประธาน
มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถากรรมการผูใดไมเห็นดวยใหทําบันทึกความเห็นแยงไว
ขอ ๖๘ คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหนาที่ดังนี้
๖๘.๑ พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย
๖๘.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือฉบับใดไมควรทําลายและควรจะ
ขยายเวลาการเก็บไว ใหลงความเห็นวาจะขยายเวลาการเก็บไวถึงเมื่อใด ในชองการพิจารณา ตามขอ ๖๖.๑๑
ของบัญชีหนังสือขอทําลาย แลวใหแกไขอายุการเก็บหนังสือในตรากําหนดเก็บหนังสือโดยใหประธาน
กรรมการทําลายหนังสือลงลายมือชื่อกํากับการแกไข
๖๘.๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือเรื่องใดควรใหทําลายใหกรอก
เครื่องหมายกากบาท (X) ลงในชอง การพิจารณา ตามขอ ๖๖.๑๑ ของบัญชีหนังสือขอทําลาย
๖๘.๔ เสนอรายงานผลการพิจารณาพรอมทั้งบันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ
(ถามี) ตอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพือ่ พิจารณาสั่งการตามขอ ๖๙
๖๘.๕ ควบคุมการทําลายหนังสือซึ่งผูมีอํานาจอนุมัติใหทําลายไดแลว โดยการเผาหรือ
วิธีอื่นใดที่จะไมใหหนังสือนั้นอานเปนเรื่องได และเมื่อทําลายเรียบรอยแลวใหทําบันทึกลงนามรวมกัน
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติทราบ
ขอ ๖๙ เมื่อหัวหนาสวนราชการระดับกรมไดรับรายงานตามขอ ๖๘.๔ แลวใหพิจารณาสั่งการ
ดังนี้
๖๙.๑ ถาเห็นวาหนังสือเรื่องใดยังไมควรทําลาย ใหสั่งการใหเก็บหนังสือนั้นไวจนถึง
เวลาการทําลายงวดตอไป
๖๙.๒ ถาเห็นวาหนังสือเรื่องใดควรทําลาย 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 และใหสวนราชการนัน้ ๆ ทํา
การแกไขตามที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แจงมา หากหนังสือใดกองจดหมายเหตุแหงชาติ
กรมศิลปากร เห็นควรใหสงไปเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ 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 ตราชื่อสวนราชการใหใชตามแบบที่ ๒๗ ทายระเบียบ มีลักษณะเปนรูปวงกลมสองวง
ซอนกันเสนผาศูนยกลางวงนอก ๔.๕ เซนติเมตร วงใน ๓.๕ เซนติเมตร ลอมครุฑตามขอ ๗๑.๑ ระหวาง
นอกและวงในมีอักษรไทยชื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรม
หรือจังหวัดอยูขอบลางของตรา
สวนราชการใดที่มีการติดตอกับตางประเทศ จะใหมีชื่อภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้นดวยก็ได โดยให
อักษรไทยอยูขอบบนและอักษรโรมันอยูขอบลางของตรา
ขอ ๗๓ ตรากําหนดเก็บหนังสือ คือ ตราที่ใชประทับบนหนังสือเก็บเพื่อใหทราบกําหนดระยะเวลา
การเก็บหนังสือนั้นมีคําวา 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
หนา ๒๖
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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 ที่กึ่งกลางสวนบนของกระดาษตามแบบที่ 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 มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด ๒.๕ เซนติเมตร x ๕ เซนติเมตร มีชื่อสวนราชการ
อยูตอนบน
ขอ ๗๙ ทะเบียนหนังสือรับ ใชสําหรับลงรายการหนังสือที่ไดรับเขาเปนประจําวันโดยเรียงลําดับ
ลงมาตามเวลาที่ไดรับหนังสือ มีขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลมและชนิดเปนแผน
ตามแบบที่ ๑๓ ทายระเบียบ
ขอ ๘๐ ทะเบียนหนังสือสง ใชสําหรับลงรายการหนังสือที่ไดสงออกเปนประจําวันโดยเรียงลําดับ
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 ใชสําหรับกํากับไปกับหนังสือที่นําสงโดยใหผูรับเซ็นชื่อรับแลว
รับกลับคืนมา มีขนาดเอ ๘ พิมพหนาเดียว ตามแบบที่ ๑๘ ทายระเบียบ
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ขอ ๘๒ บัตรตรวจคน เปนบัตรกํากับหนังสือแตละรายการเพื่อใหทราบวาหนังสือนั้นๆ ไดมีการ
ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนอยางใด จนกระทั่งเสร็จสิ้น บัตรนี้เก็บเรียงลําดับกันเปนชุดในที่เก็บโดยมี
กระดาษติดเปนบัตรดรรชนี ซึ่งแบงออกเปนตอนๆ เพื่อสะดวกแกการตรวจคน มีขนาดเอ ๕ พิมพสองหนา
ตามแบบที่ ๑๘ ทายระเบียบ
ขอ ๘๓ บัญชีหนังสือสงเก็บ ใชสําหรับลงรายการหนังสือที่จะสงเก็บ 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 เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ ๒๕ ป สง
มอบเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบ
ที่ ๒๑ ทายระเบียบ
ขอ ๘๖ บัญชีหนังสือครบ ๒๕ ป ที่ขอเก็บเอง เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ ๒๕ ป
ซึ่งสวนราชการนั้นมีความประสงคจะเก็บไวเอง มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบที่
๒๒ ทายระเบียบ
ขอ ๘๗ บัญชีฝากหนังสือ เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือที่สวนราชการนําฝากไวกับกอง
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบที่ ๒๓ ทาย
ระเบียบ
ขอ ๘๘ บัตรยืมหนังสือ ใชสําหรับเปนหลักฐานแทนหนังสือที่ใหยืมไป มีขนาดเอ ๔ พิมพหนา
เดียว ตามแบบที่ ๒๔ ทายระเบียบ
ขอ ๘๙ บัญชีหนังสือขอทําลาย เปนบัญชีที่ลงรายการหนังสือที่ครบกําหนดเวลาการเก็บมีลักษณะ
เปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบที่ ๒๕ ทายระเบียบ

หนา ๒๘
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๒๓ กันยายน ๒๕๔๘

บทเฉพาะกาล

-----------------ขอ ๙๐ แบบพิมพ และซอง ซึ่งมีอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนกวาจะหมด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖๑๔
พลเอก เปรม ติณสูลานนท
นายกรัฐมนตรี

๑๔

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

132

หนา ๒๙

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๙ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๔๘

สารบัญ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
-----------------เรื่อง
การใชบงั คับ
นิยามความหมาย
หนังสือราชการ : ความหมาย
งานสารบรรณ : งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร ๖ ขั้นตอน
๑. การจัดทํา
หนังสือราชการ : ชนิดของหนังสือ (๖ ชนิด)
๑) หนังสือภายนอก
๒) หนังสือภายใน
๓) หนังสือประทับตรา
๔) หนังสือสั่งการ (๓ ชนิด)
- คําสั่ง
- ระเบียบ
- ขอบังคับ
๕) หนังสือประชาสัมพันธ (๓ ชนิด)
- ประกาศ
- แถลงการณ
- ขาว
๖) หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ (๔ ชนิด)
- หนังสือรับรอง
- รายงานการประชุม
- บันทึก
- หนังสืออื่น

หนา ๓๐

ขอ

หนา

๔-๕
๖
๙

๑
๒
๓

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓-๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

๓
๓
๕
๖
๗
๗
๗
๘
๙
๙
๙
๙
๑๐
๑๐
๑๑
๑๑
๑๒
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เรื่อง
บทเบ็ดเตล็ด
๑) หนังสือที่ตองปฏิบัติเร็วกวาปกติ
๒) การติดตอราชการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
๓) สําเนาคูฉบับ
๔) หนังสือเวียน
๒. การรับ
๓. การสง
๔. การเก็บรักษา
๕. การยืม
๖. การทําลาย
มาตรฐานตรา แบบพิมพ และซอง
บทเฉพาะกาล
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หนา ๓๑

๒๓ กันยายน ๒๕๔๘
ขอ

หนา

๒๘
๒๙
๓๐
๓๒

๑๒
๑๓
๑๓
๑๓

๓๕-๔๐
๔๑-๕๑
๕๒-๖๑
๖๒-๖๕
๖๖-๗๐
๗๑-๘๙
๙๐

๑๔
๑๕
๑๘
๒๓
๒๔
๒๖
๒๙
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การกําหนดเลขที�หนังสือภายในส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2556)
ลําดับ ส่วนงาน
กอง/ภาควิชา
มหาวิทยาลัยมหิดล
1 สํานักงานอธิการบดี
1.1 กองบริหารงานทั�วไป
1.2 กองคลัง
1.3 กองทรัพยากรบุคคล
1.4 กองกิจการนักศึกษา
1.5 กองบริหารการศึกษา
1.6 กองบริหารงานวิจัย
1.7 กองแผนงาน
1.8 กองวิเทศสัมพันธ์
1.9 กองกฎหมาย
1.10 ศูนย์บริหารจัดการความเสี�ยง
1.11 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
1.12 โครงการจัดตั�งวิทยาเขตนครสวรรค์
1.13 กองพัฒนาคุณภาพ
1.14 ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา
1.15 ศูนย์พัฒนาปัญญาคม
1.16 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.17 กองกายภาพและสิ�งแวดล้อม
1.18 ศูนย์บริหารสินทรัพย์
1.19 โครงการจัดตั�งวิทยาเขตอํานาจเจริญ
1.20 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
1.21 ศูนย์ตรวจสอบภายใน
1.22 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและการวิจัยในคน
1.23 โครงการจัดตั�งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
1.24 โครงการจัดตั�งศูนย์ข้อมูลเพื�อการจัดการด้านยุทธศาสตร์และการบริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล
1.25 โครงการจัดตั�งโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
2 บัณฑิตวิทยาลัย
2.1 สํานักงานคณบดี
3 คณะทันตแพทยศาสตร์
3.1 สํานักงานคณบดี
3.2 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
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รหัส
ศธ 0517/
ศธ 0517.01/
ศธ 0517.011/
ศธ 0517.012/
ศธ 0517.013/
ศธ 0517.014/
ศธ 0517.015/
ศธ 0517.016/
ศธ 0517.017/
ศธ 0517.018/
ศธ 0517.019/
ศธ 0517.0111/
ศธ0517.0116/
ศธ 0517.0118/
ศธ 0517.0119/
ศธ 0517.0122/
ศธ 0517.0123/
ศธ 0517.0124/
ศธ 0517.0125/
ศธ 0517.0126/
ศธ 0517.0127/
ศธ 0517.0128/
ศธ 0517.0129/
ศธ 0517.0130/
ศธ 0517.0131/
ศธ 0517.0312/
ศธ 0517.0133/
ศธ 0517.02/
ศธ 0517.021/
ศธ 0517.03/
ศธ 0517.031/
ศธ 0517.032/

ลําดับ ส่วนงาน
กอง/ภาควิชา
3.3 ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก
3.4 ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
3.5 ภาควิชาเภสัชวิทยา
3.6 ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก
3.7 ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
3.8 ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
3.9 ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี�ยว
3.10 ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3.11 ภาควิชาทันตกรรมทั�วไปขั�นสูง
3.12 ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
3.13 ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
3.14 ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
3.15 ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา
3.16 ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
3.17 โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์
3.18 สํานักงานการศึกษาและวิชาการ
3.19 สํานักงานการวิจัย
3.20 ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3.21 สํานักงานยุทธศาสตร์
3.22 สํานักงานตรวจสอบภายใน
3.23 สํานักงานบริหารความเสี�ยง
3.24 โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิริธร
4 คณะเทคนิคการแพทย์
4.1 สํานักงานคณบดี
4.2 ภาควิชาเคมีคลินิก
4.3 ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์
4.4 ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
4.5 ภาควิชาปรสิตวิทยาและสุขภาพชุมชน
4.6 ภาควิชารังสีเทคนิค
4.7 สถานเวชศาสตร์ชันสูตร
4.8 ศูนย์ความเป็นเลิศการบริการสุขภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
4.9 ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
4.10 ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

รหัส
ศธ 0517.033/
ศธ 0517.034/
ศธ 0517.035/
ศธ 0517.036/
ศธ 0517.037/
ศธ 0517.038/
ศธ 0517.039/
ศธ 0517.0310/
ศธ 0517.0311/
ศธ 0517.0312/
ศธ 0517.0313/
ศธ 0517.0314/
ศธ 0517.0315/
ศธ 0517.0316/
ศธ 0517.0317/
ศธ 0517.0318/
ศธ 0517.0319/
ศธ 0517.0320/
ศธ 0517.0321/
ศธ 0517.0322/
ศธ 0517.0323/
ศธ 0517.0324/
ศธ 0517.04/
ศธ 0517.041/
ศธ 0517.042/
ศธ 0517.043/
ศธ 0517.044/
ศธ 0517.045/
ศธ 0517.046/
ศธ 0517.047/
ศธ 0517.048/
ศธ 0517.049/
ศธ 0517.0410/
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ลําดับ ส่วนงาน
กอง/ภาควิชา
4.11 ศูนย์เหมืองข้อมูลและชีวการแพทย์สารสนเทศ
5 คณะพยาบาลศาสตร์
5.1 สํานักงานคณบดี
5.2 ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
5.3 ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
5.4 ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
5.5 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
5.6 ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
5.7 ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
5.8 ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
5.9 สํานักงานการศึกษา
5.10 สํานักงานวิจัยและบริการวิชาการ
5.11 สํานักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา
6 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
6.1 สํานักงานคณบดี
6.2 โรงพยาบาลรามาธิบดี
6.3 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
6.4 ภาควิชาจักษุวิทยา
6.5 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
6.6 ภาควิชาพยาธิวิทยา
6.7 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
6.8 ภาควิชารังสีวิทยา
6.9 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
6.10 ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
6.11 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื�นฟู
6.12 ภาควิชาศัลยศาสตร์
6.13 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
6.14 ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา
6.15 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
6.16 ภาควิชาอายุรศาสตร์
6.17 สํานักงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรม
6.18 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
6.19 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
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รหัส
ศธ 0517.0411/
ศธ 0517.05/
ศธ 0517.051/
ศธ 0517.052/
ศธ 0517.053/
ศธ 0517.054/
ศธ 0517.055/
ศธ 0517.056/
ศธ 0517.057/
ศธ 0517.058/
ศธ 0517.059/
ศธ 0517.0510/
ศธ 0517.0511/
ศธ 0517.06/
ศธ 0517.061/
ศธ 0517.062/
ศธ 0517.063/
ศธ 0517.064/
ศธ 0517.065/
ศธ 0517.066/
ศธ 0517.067/
ศธ 0517.068/
ศธ 0517.069/
ศธ 0517.0610/
ศธ 0517.0611/
ศธ 0517.0612/
ศธ 0517.0613/
ศธ 0517.0614/
ศธ 0517.0615/
ศธ 0517.0616/
ศธ 0517.0617/
ศธ 0517.0618/
ศธ 0517.0619/

ลําดับ ส่วนงาน
กอง/ภาควิชา
6.20 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื�อความหมายและความผิดปกติของการสื�อความหมาย
6.21 กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาและชีวสถิติ
6.22 กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์
6.23 สํานักงานการศึกษา
6.24 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
6.25 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ�
6.26 สถาบันจักรีนฤบดินทร์
6.27 ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
7.1 สํานักงานคณบดี
7.2 โรงพยาบาลศิริราช
7.3 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
7.4 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
7.5 ภาควิชาจักษุวิทยา
7.6 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
7.7 ภาควิชาจุลชีววิทยา
7.8 ภาควิชาชีวเคมี
7.9 ภาควิชาตจวิทยา
7.10 ภาควิชานิติเวชศาสตร์
7.11 ภาควิชาปรสิตวิทยา
7.12 ภาควิชาพยาธิวิทยา
7.13 ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
7.14 ภาควิชาเภสัชวิทยา
7.15 ภาควิชารังสีวิทยา
7.16 ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
7.17 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
7.18 ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
7.19 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
7.20 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื�นฟู
7.21 ภาควิชาศัลยศาสตร์
7.22 ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบําบัด
7.23 ภาควิชาสรีรวิทยา
7.24 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

รหัส
ศธ 0517.0620/
ศธ 0517.0621/
ศธ 0517.0622/
ศธ 0517.0623/
ศธ 0517.0624/
ศธ 0517.0625/
ศธ 0517.0626/
ศธ 0517.0627/
ศธ 0517.07/
ศธ 0517.071/
ศธ 0517.072/
ศธ 0517.073/
ศธ 0517.074/
ศธ 0517.075/
ศธ 0517.076/
ศธ 0517.077/
ศธ 0517.078/
ศธ 0517.079/
ศธ 0517.0710/
ศธ 0517.0711/
ศธ 0517.0712/
ศธ 0517.0713/
ศธ 0517.0714/
ศธ 0517.0715/
ศธ 0517.0716/
ศธ 0517.0717/
ศธ 0517.0718/
ศธ 0517.0719/
ศธ 0517.0720/
ศธ 0517.0721/
ศธ 0517.0722/
ศธ 0517.0723/
ศธ 0517.0724/
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ลําดับ ส่วนงาน
7.25 ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
7.26 ภาควิชาอายุรศาสตร์
7.27 สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
7.28 สถานส่งเสริมการวิจัย
7.29 ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
7.30 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
7.31 โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
7.32 โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
7.33 สถานวิทยามะเร็งศิริราช
7.34 สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
7.35 ศูนย์โรคหัวใจ The Heart by Siriraj
8 คณะเภสัชศาสตร์
8.1 สํานักงานคณบดี
8.2 ภาควิชาจุลชีววิทยา
8.3 ภาควิชาชีวเคมี
8.4 ภาควิชาเภสัชกรรม
8.5 ภาควิชาเภสัชเคมี
8.6 ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
8.7 ภาควิชาเภสัชวิทยา
8.8 ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
8.9 ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม
8.10 ภาควิชาสรีรวิทยา
8.11 ภาควิชาอาหารเคมี
8.12 สํานักงานข้อมูลสมุนไพร
8.13 สํานักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา
8.14 สํานักงานวิชาการและกิจการนักศึกษา
8.15 สํานักงานวิจัยและบริการวิชาการ
9 คณะวิทยาศาสตร์
9.1 สํานักงานคณบดี
9.2 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
9.3 ภาควิชาคณิตศาสตร์
9.4 ภาควิชาเภสัชวิทยา
9.5 ภาควิชาเคมี
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กอง/ภาควิชา

รหัส
ศธ 0517.0725/
ศธ 0517.0726/
ศธ 0517.0727/
ศธ 0517.0728/
ศธ 0517.0729/
ศธ 0517.0730/
ศธ 0517.0731/
ศธ 0517.0732/
ศธ 0517.0733/
ศธ 0517.0734/
ศธ 0517.0735/
ศธ 0517.08/
ศธ 0517.081/
ศธ 0517.082/
ศธ 0517.083/
ศธ 0517.084/
ศธ 0517.085/
ศธ 0517.086/
ศธ 0517.087/
ศธ 0517.088/
ศธ 0517.089/
ศธ 0517.0810/
ศธ 0517.0811/
ศธ 0517.0812/
ศธ 0517.0813/
ศธ 0517.0814/
ศธ 0517.0815/
ศธ 0517.09/
ศธ 0517.091/
ศธ 0517.092/
ศธ 0517.093/
ศธ 0517.094/
ศธ 0517.095/

ลําดับ ส่วนงาน
กอง/ภาควิชา
9.6 ภาควิชาจุลชีววิทยา
9.7 ภาควิชาชีวเคมี
9.8 ภาควิชาชีววิทยา
9.9 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
9.10 ภาควิชาพฤกษศาสตร์
9.11 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
9.12 ภาควิชาฟิสิกส์
9.13 ภาควิชาสรีรวิทยา
9.14 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์
10.1 สํานักงานคณบดี
10.2 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
10.3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื�องกล
10.4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
10.5 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
10.6 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ�งแวดล้อม
10.7 ศูนย์ข้อมูลและวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์
10.8 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
10.9 ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์
10.10 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
10.11 กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
10.12 สํานักงานประกันคุณภาพ
10.13 ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์
11 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
11.1 สํานักงานคณบดี
11.2 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
11.3 ภาควิชากีฎวิทยาการแพทย์
11.4 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน
11.5 ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
11.6 ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ
11.7 ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว
11.8 ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน
11.9 ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร

รหัส
ศธ 0517.096/
ศธ 0517.097/
ศธ 0517.098/
ศธ 0517.099/
ศธ 0517.0910/
ศธ 0517.0911/
ศธ 0517.0912/
ศธ 0517.0913/
ศธ 0517.09/0914
ศธ 0517.10/
ศธ 0517.101/
ศธ 0517.102/
ศธ 0517.103/
ศธ 0517.104/
ศธ 0517.105/
ศธ 0517.106/
ศธ 0517.107/
ศธ 0517.108/
ศธ 0517.109/
ศธ 0517.1010/
ศธ 0517.1011/
ศธ 0517.1012/
ศธ 0517.1013/
ศธ 0517.11/
ศธ 0517.111/
ศธ 0517.112/
ศธ 0517.113/
ศธ 0517.114/
ศธ 0517.115/
ศธ 0517.116/
ศธ 0517.117/
ศธ 0517.118/
ศธ 0517.119/
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ลําดับ ส่วนงาน
กอง/ภาควิชา
11.10 ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน
11.11 ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ�งแวดล้อม
11.12 ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน
11.13 ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
11.14 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
11.15 สํานักงานบริหารการศึกษา
11.16 สํานักงานบริการการวิจัย
11.17 สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
11.18 ศูนย์ทดสอบวัคซีน(The Vaccine Trial Centre(VTC)
11.19 ศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข
Center of Excellence for Biomedical and Public Health Informatics (BIOPHICS)
11.20 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี
Center of Excellence for Antibody research (CEAR)
11.21 ศูนย์วิจัยมาลาเรีย
12 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
12.1 สํานักงานคณบดี
12.2 ภาควิชามนุษยศาสตร์
12.3 ภาควิชาศึกษาศาสตร์
12.4 ภาควิชาสังคมศาสตร์
12.5 ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
12.6 ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม
12.7 ศูนย์กฎหมายการแพทย์สาธารณสุขสิ�งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์
13.1 สํานักงานคณบดี
13.2 ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
13.3 ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
13.4 โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
13.5 โรงพยาบาลสัตว์ปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน
13.6 ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
13.7 ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ�นและสัตว์อพยพ
14 คณะสาธารณสุขศาสตร์
14.1 สํานักงานคณบดี
14.2 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
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รหัส
ศธ 0517.1110/
ศธ 0517.1111/
ศธ 0517.1112/
ศธ 0517.1113/
ศธ 0517.1114/
ศธ 0517.1115/
ศธ 0517.1116/
ศธ 0517.1117/
ศธ 0517.1118/
ศธ 0517.1119/
ศธ 0517.1120/
ศธ 0517.1121/
ศธ 0517.12/
ศธ 0517.121/
ศธ 0517.122/
ศธ 0517.123/
ศธ 0517.124/
ศธ 0517.125/
ศธ 0517.126/
ศธ 0517.127/
ศธ 0517.13/
ศธ 0517.131/
ศธ 0517.132/
ศธ 0517.133/
ศธ 0517.134/
ศธ 0517.135/
ศธ 0517.136/
ศธ 0517.137/
ศธ 0517.14/
ศธ 0517.141/
ศธ 0517.142/

ลําดับ ส่วนงาน
กอง/ภาควิชา
14.3 ภาควิชาจุลชีววิทยา
14.4 ภาควิชาชีวสถิติ
14.5 ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
14.6 ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
14.7 ภาควิชาโภชนวิทยา
14.8 ภาควิชาระบาดวิทยา
14.9 ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยและสิ�งแวดล้อม
14.10 ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
14.11 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
14.12 ภาควิชาอนามัยและครอบครัว
14.13 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
14.14 ภาควิชาอนามัยชุมชน
14.15 ศูนย์ประสานงานวิทยาเขตภูมิภาค
14.16 ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม
15 คณะสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
15.1 สํานักงานคณบดี
15.2 กลุ่มวิชา
15.3 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื�นที�ชุ่มนํ�า
15.4 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
15.5 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ�งแวดล้อมและทรัพยากร
15.6 ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
16 วิทยาลัยราชสุดา
16.1 สํานักงานคณบดี
16.2 ภาควิชาฟื�นฟูสมรรถภาพคนพิการ
16.3 สํานักงานบริการวิชาการ
16.4 ภาควิชาหูหนวกศึกษา
17 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
17.1 สํานักงานคณบดี
17.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
17.3 สํานักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกําลังกาย
18 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
18.1 สํานักงานผู้อํานวยการ
18.2 กลุ่มสาขาวิชาระบบสุขภาพ

รหัส
ศธ 0517.143/
ศธ 0517.144/
ศธ 0517.145/
ศธ 0517.146/
ศธ 0517.147/
ศธ 0517.148/
ศธ 0517.149/
ศธ 0517.1410/
ศธ 0517.1411/
ศธ 0517.1412/
ศธ 0517.1413/
ศธ 0517.1414/
ศธ 0517.1415/
ศธ 0517.1416/
ศธ 0517.15/
ศธ 0517.151/
ศธ 0517.152/
ศธ 0517.153/
ศธ 0517.154/
ศธ 0517.155/
ศธ 0517.156/
ศธ 0517.16/
ศธ 0517.161/
ศธ 0517.162/
ศธ 0517.163/
ศธ 0517.164/
ศธ 0517.17/
ศธ 0517.171/
ศธ 0517.172/
ศธ 0517.173/
ศธ 0517.18/
ศธ 0517.181/
ศธ 0517.182/
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ลําดับ ส่วนงาน
กอง/ภาควิชา
18.3 สํานักงานวิชาการ
19 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
19.1 สํานักงานผู้อํานวยการ
19.2 กลุ่มสาขาวิชาประชากรศาสตร์
19.3 กลุ่มสาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
19.4 กลุ่มสาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์
19.5 กลุ่มสาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม
19.6 ศูนย์อ้างอิงข้อมูลทางประชากร
19.7 ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ�น มหิดล
19.8 ศูนย์ปฏิบัติการกาญจนบุรี
20 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
20.1 สํานักงานผู้อํานวยการ
20.2 กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื�อสารและการพัฒนา
20.3 ศูนย์ศึกษาและฟื�นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤติ
20.4 ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา
20.5 ศูนย์บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
20.6 ศูนย์ภารตะศึกษา
21 สถาบันโภชนาการ
21.1 สํานักงานผู้อํานวยการ
21.2 กลุ่มวิชาอาหาร
21.3 กลุ่มวิชาโภชนาการ
21.4 ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื�อโภชนาการ
22 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
22.1 สํานักงานผู้อํานวยการ
22.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
22.3 กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
22.4 กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์
22.5 ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย
22.6 ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
22.7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
23 สถาบันแห่งชาติเพื�อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
23.1 สํานักงานผู้อํานวยการ
23.2 กลุ่มวิชาพัฒนาการมนุษย์
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รหัส
ศธ 0517.183/
ศธ 0517.19/
ศธ 0517.191/
ศธ 0517.192/
ศธ 0517.193/
ศธ 0517.194/
ศธ 0517.195/
ศธ 0517.196/
ศธ 0517.197/
ศธ 0517.198/
ศธ 0517.20/
ศธ 0517.201/
ศธ 0517.202/
ศธ 0517.203/
ศธ 0517.204/
ศธ 0517.205/
ศธ 0517.206/
ศธ 0517.21/
ศธ 0517.211/
ศธ 0517.212/
ศธ 0517.213/
ศธ 0517.214/
ศธ 0517.22/
ศธ 0517.221/
ศธ 0517.222/
ศธ 0517.223/
ศธ 0517.224/
ศธ 0517.225/
ศธ 0517.226/
ศธ 0517.227/
ศธ 0517.23/
ศธ 0517.231/
ศธ 0517.232/

ลําดับ ส่วนงาน
กอง/ภาควิชา
23.3 กลุ่มวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
23.4 งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น
23.5 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
23.6 ศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวชน (YC)
24 ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
24.1 สํานักงานผู้อํานวยการ
24.2 สํานักงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านกีฬา
24.3 สํานักงานห้องปฏิบัติการวิจัยและบริการ
25 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
25.1 สํานักงานผู้อํานวยการ
25.2 สํานักงานบริการวิชาการ
25.3 สํานักงานประกันคุณภาพ
25.4 สํานักงานการสัตวแพทย์สัตว์ทดลอง
26 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
26.1 สํานักงานผู้อํานวยการ
26.2 สํานักงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีห้องสมุด
26.3 สํานักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด
27 วิทยาลัยนานาชาติ
27.1 สํานักงานคณบดี
27.2 กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
27.3 กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม
27.4 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
27.5 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
27.6 กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
27.7 กลุ่มสาขาวิชาการจัดการท่องเที�ยวและบริการ
27.8 ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์
27.9 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน
28 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
28.1 สํานักงานคณบดี
28.2 กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
28.3 สํานักงานการศึกษาและวิจัย
28.4 สํานักงานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
28.5 ศูนย์ศึกษาดนตรีสําหรับบุคคลทั�วไป

รหัส
ศธ 0517.233/
ศธ 0517.234/
ศธ 0517.235/
ศธ 0517.236/
ศธ 0517.25/
ศธ 0517.251/
ศธ 0517.252/
ศธ 0517.253/
ศธ 0517.28/
ศธ 0517.281/
ศธ 0517.282/
ศธ 0517.283/
ศธ 0517.284/
ศธ 0517.29/
ศธ 0517.291/
ศธ 0517.292/
ศธ 0517.293/
ศธ 0517.30/
ศธ 0517.301/
ศธ 0517.302/
ศธ 0517.303/
ศธ 0517.304/
ศธ 0517.305/
ศธ 0517.306/
ศธ 0517.307/
ศธ 0517.308/
ศธ 0517.309/
ศธ 0517.31/
ศธ 0517.311/
ศธ 0517.312/
ศธ 0517.313/
ศธ 0517.314/
ศธ 0517.315/
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ลําดับ ส่วนงาน
กอง/ภาควิชา
29 วิทยาลัยการจัดการ
29.1 สํานักงานคณบดี
29.2 กลุ่มสาขาวิชา
30 วิทยาลัยศาสนศึกษา
30.1 สํานักงานคณบดี
30.2 กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
30.3 สํานักงานวิจัยและบริการวิชาการ
31 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
31.1 สํานักงานผู้อํานวยการ
31.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา
31.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสื�อการเรียนการสอน
31.4 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
32 คณะศิลปศาสตร์
32.1 สํานักงานคณบดี
32.2 กลุ่มสาขาวิชา
33 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร
33.1 สํานักงานคณบดี
33.2 กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
33.3 สํานักงานบริหารการศึกษา
33.4 สํานักงานสนับสนุนเทคโนโลยี
33.5 ศูนย์วิจัย ICT เพื�อนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
34 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
35 วิทยาเขตกาญจนบุรี
35.1 สํานักงานวิทยาเขตกาญจนบุรี
35.2 สํานักวิชาสหวิทยาการ
36 คณะกายภาพบําบัด
36.1 สํานักงานคณบดี
36.2 กลุ่มสาขาวิชากายภาพบําบัด
36.3 กลุ่มสาขาวิชากิจกรรมบําบัด
36.4 ศูนย์กายภาพบําบัด
37 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยและสิ�งแวดล้อมพิษวิทยาและการบริหารจัดการสารเคมี
38 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี
39 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
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รหัส
ศธ 0517.32/
ศธ 0517.321/
ศธ 0517.322/
ศธ 0517.33/
ศธ 0517.331/
ศธ 0517.332/
ศธ 0517.333/
ศธ 0517.34/
ศธ 0517.341/
ศธ 0517.342/
ศธ 0517.343/
ศธ 0517.344/
ศธ 0517.35/
ศธ 0517.351/
ศธ 0517.352/
ศธ 0517.36/
ศธ 0517.361/
ศธ 0517.362/
ศธ 0517.363/
ศธ 0517.364/
ศธ 0517.065/
ศธ 0517.37/
ศธ 0517.38/
ศธ 0517.381/
ศธ 0517.382/
ศธ 0517.39/
ศธ 0517.391/
ศธ0517.392/
ศธ 0517.393/
ศธ 0517.394/
ศธ 0517.43/
ศธ 0517.44/
ศธ 0517.45/
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