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1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพื่อให้เอกสารทั้งหมดที่อยู่ในระบบการปฏิบัติงานได้รับการควบคุม การจัดท า /แก้ไข/ยกเลิก/

เปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นไปอย่างมีระบบ สถานะของเอกสารที่ใช้อยู่เป็นปัจจุบันทันสมัยอยู่เสมอ และ
มีเอกสารพร้อมใช้ ณ จุดปฏบิัติงาน 

1.2 เพื่อให้มีการจัดเก็บเอกสารภายนอกที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่ างเหมาะสม สะดวก 
ต่อการเรียกดู และมีการใช้เฉพาะเอกสารอ้างอิงที่ถูกต้อง 

1.3 เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการควบคุมบันทึกที่เกิดจากการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ  มีการบันทึก 
อย่างเพียงพอ ติดตามค้นหาได้สะดวก จัดเก็บข้อมูลครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
2. ขอบข่าย   

2.1 ครอบคลุมการควบคุมเอกสารภายในและการเผยแพร่เอกสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารภายในที่อยู่
ในขอบข่ายของการควบคุมตามขั้นตอนของเอกสารฉบับนี้  ได้แก่  คู่มือคุณภาพ  คู่มือการปฏิบัติงาน  
วิธีการปฏิบัติงาน  แบบฟอร์มเปล่า  

2.2 ครอบคลุมการติดตามข้อมูลข่าวสารภายนอก รับเข้า จัดเก็บ และควบคุมให้มีการใช้เอกสารภายนอก
ฉบับที่ถูกต้องในการอ้างอิง     

2.3 ครอบคลุมการจัดการบันทึก ตั้งแตก่ารรวบรวมบันทึก การจัดเก็บ ระยะเวลาการจัดเก็บ  
2.4 ครอบคลุมการรักษาความลับของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ผู้สมัคร/ผู้เข้ารับการทดสอบ/ผู้ไดร้ับหนังสือ

รับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั้งในระหว่างปฏิบัติงานและการน าบันทึก 
มาจัดเก็บ 

 
3. นิยาม 

3.1    QMR (Quality Management Representative) หมายถึ ง บุ คคลที่ ได้ รับ การแต่ งตั้ งจ าก 
ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน)เพื่อท าหน้าที่ผลักดันให้ เกิดระบบคุณภาพ ควบคุมให้มีการน าระบบไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมดูแลให้ระบบคุณภาพยังคงอยู่ และสามารถรายงานขอการสนับสนุน
จากผู้บริหารระดับสูงได้โดยตรง 

3.2 เอ กสารภ าย ใน  ( Internal Document) ห มายถึ ง  เอกสารที่ มี ก ารจั ดท าขึ้ น โดย  ส านั ก 
พัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการ
ควบคุมความเป็นปัจจุบัน เพื่อให้มีการใช้งานเฉพาะฉบับที่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  

3.3 เอกสารภายนอก (External Document) หมายถึง เอกสารที่ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบ
ฝีมือแรงงานไม่ได้จัดท าขึ้นเองหรือเป็นเอกสารที่ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 
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ไม่มีอ านาจในการลงนามประกาศใช้เอกสาร แต่มีความจ าเป็นที่ต้องใช้อ้างอิงเพื่อให้มีการปฏิบัติงาน 
อย่างถูกต้อง จึงเป็นเอกสารที่ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานต้องท าการควบคุม 
ให้มีการใช้ เฉพาะฉบับที่ มีข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน  เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศกรม 
มาตรฐานสากล แนวทางปฏิบัติของอาเซียน เป็นต้น 

3.4 เอกสารควบคุม  (Controlled  Document) หมายถึง เอกสารที่จัดท าหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ 
ในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นฉบับที่ ใช้งานปัจจุบันที่ ได้มีการส าเนาแจกจ่ายให้แก่ผู้ครอบครอ ง 
ตามทะเบียนรายชื่อเอกสารควบคุม และมีการควบคุมจ านวนที่แน่นอน 

3.5 คู่มือคุณภาพ  (Quality Manual) หมายถึง  เอกสารที่อธิบายภาพรวมของส านักพัฒนามาตรฐาน
และทดสอบฝีมือแรงงาน ได้แก่  ข้อมูลทั่วไป  ขอบข่ายการด าเนินกิจกรรม นโยบายคุณภาพ  และ
นโยบายการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม  โครงสร้างส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 
แนวทางการด าเนินงาน  และอ้างอิงเอกสารในล าดับถัดไป 

3.6 คู่มือการปฏิบัติงาน (Procedure) หมายถึง  เอกสารที่มีรายละเอียดการด าเนินงานครอบคลุม  
กิจกรรมที่ด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ  ความถี่ ในการปฏิบัติ  วิธีการปฏิบัติ  สถานที่ที่ปฏิบัติ  
(ถ้ าจ าเป็ น )  ซึ่ งเอกสารนี้ จะแสดงให้ เห็ นกิ จกรรมในจุด เชื่ อมต่อระหว่างกระบวน การ   
และการประสานงานระหว่างบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ   

3.7 คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (Work  Instruction) หมายถึง  เอกสารที่ให้รายละเอียดของวิธีการท างาน
หรืออาจเป็นแนวทาง, หลักเกณฑ์ในเรื่องนั้นๆ  โดยไม่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงกับกระบวนการ
อื่นๆ 

3.8 หลักเกณฑ์/เง่ือนไข  (Regulation) หมายถึง  เอกสารที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวนโยบาย   
การด าเนินงาน  กฎระเบียบ  เงื่อนไข  หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบ
ฝีมือแรงงานเพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน   

3.9 แบบฟอร์ม (Form) หมายถึง เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อบันทึกหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน 
3.10 เอกสารสนับสนุนอื่นๆ (Support Documents) หมายถึง เอกสารที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ  
3.11 บันทึก หมายถึง แบบฟอร์ม ที่น ามาบันทึกและจัดเก็บเพื่อใช้อ้างอิงในการท างาน และน าผล  

ของการปฏิบัติงานมาทวนสอบประสิทธิภาพของการท างาน โดยบันทึกที่จัดเก็บประกอบด้วย บันทึก 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร ผู้เข้ารับการทดสอบ ผู้ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงบันทึกและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานภายใน  
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4. เอกสารอ้างอิง 
4.1 ใบขอด าเนินการเอกสาร (F-SDD-16) 
4.2 ใบประวัติการเปลี่ยนแปลงเอกสาร (F-SDD-17) 
4.3 ทะเบียนเอกสาร (F-SDD-18) 
4.4 ใบแจกจ่าย-รับคืนเอกสาร (F-SDD-19) 
4.5 ใบรายการเอกสารภายนอก (F-SDD-20) 
4.6 ใบขออนุมัติท าลายบันทึกหรือเอกสาร (F-SDD-21) 
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5. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมเอกสาร  
5.1 แผนผงัขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เรื่อง การควบคุมเอกสารภายใน (ดูรายละเอียดของการปฏิบัติงาน

ตามข้อ 6.1) 

 

                               /     /       
                                                                                     

                          (F-SDD-16)                                      

                            
                  

                               (F-SDD-16) 
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5.2 แผนผงัขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เรื่อง การควบคุมเอกสารภายนอก (ดูรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงานตามข้อ 6.2) 
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5.3 แผนผงัขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เรื่อง การจัดเก็บเอกสารและบันทึก (ดูรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงานตามข้อ 6.3) 
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6. รายละเอียดของคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมเอกสาร 
6.1 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมเอกสารภายใน 
6.1.1 ผู้ต้องการขอด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารเสนอความต้องการจัดท าเอกสารใหม่/แก้ไข/ยกเลิก โดยจัดท าร่าง

เอกสารเป็นต้นฉบับตามฟอร์มของเอกสาร คู่มือคุณภาพ คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้  
6.1.1.1 หน้าปกเอกสาร (รูปแบบแสดงไว้ในภาคผนวก ก) 
6.1.1.2 หัวข้อที่มีในเอกสารแต่ละประเภท  มีดังน้ี 
ตารางที่ 1 หัวข้อที่มีในเอกสารแต่ละประเภท 

ล าดับ
ที ่

คู่มือคุณภาพ 
(Quality Manual, QM) 

คู่มือการปฏิบตัิงาน 
(Procedure, P) 

คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน 
(Work Instruction, WI) 

1 บทน า วัตถุประสงค ์ วัตถุประสงค ์
2 ขอบข่ายการจัดท าระบบประกัน

คุณภาพ 
ขอบข่าย ผู้ปฏิบัติงาน และหน้าที่

ความรับผิดชอบ 

3 นิยาม ค านิยาม นิยาม 
4 เอกสารอ้างอิง เอกสารที่เกีย่วข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
5 นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงคค์ณุภาพ แผนผังขั้นตอนการด าเนินงาน วิธีการปฏิบัติงาน 
6 ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดของการปฏิบัติงาน  
7 ข้อก าหนดด้านทรัพยากร การจัดเก็บบันทึก และเอกสาร  
8 การจ้างเหมาช่วง (Outsourcing) ภาคผนวก (ถ้ามี)  
9 ข้อก าหนดด้านข้อมูล  

และการควบคมุบันทึก 
  

10 ข้อมูลสาธารณะ   
11 การรักษาความลับ การแสดงความ

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  

12 การรักษาความปลอดภัย   
13 การพัฒนา การทบทวนมาตรฐานและ

วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
  

14 กระบวนการด าเนินงาน   
15 ข้อก าหนดกระบวนการรับรอง   
16 การตรวจติดตามผล 

และการต่ออายุการรับรอง 
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ล าดับ
ที ่

คู่มือคุณภาพ 
(Quality Manual, QM) 

คู่มือการปฏิบตัิงาน 
(Procedure, P) 

คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน 
(Work Instruction, WI) 

17 การตรวจ ควบคุมการใช้หนังสือรับรอง 
เครื่องหมายรับรองระบบงาน 

  

18 การพักใช้ เพิกถอนการรับรอง   
19 การจัดการกับข้อร้องเรียน และ 

การอุทธรณ์ 
  

20 ข้อก าหนดด้านระบบการจัดการ   
21 การควบคุมเอกสาร   
22 การตรวจประเมินภายในและการ

ประเมินระบบประกันคุณภาพ 
  

23 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร   
24 การปฏิบัติการแก้ไข และป้องกัน   

หมายเหตุ :    รูปแบบการจัดท าเอกสารทั้ง 3 ประเภทข้างต้นประกอบด้วย   

  ปกตามภาคผนวก ก 

  ใบประวัติการเปลี่ยนแปลงเอกสาร (F-SDD-17) ที่บันทึกข้อมูลแล้ว 

  หัวข้อตามที่ระบุในตารางที่ 1 (ตามประเภทเอกสารที่จัดท า)     
6.1.2 ผู้ต้องการขอด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารต้องเขียนใบขอด าเนินการเอกสาร (F-SDD-16) ใน “ส่วนของ 

ผู้ขอด าเนินการกรอกข้อมูล” และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
6.1.3 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานออกหมายเลขใบขอด าเนินการเอกสาร (F-SDD-16) 

ดังนี้   
Daaa/YY   

โดย    
D   หมายถึง  Document Action Request (ใบขอด าเนินการเอกสาร) 
aaa   คือ     หมายเลขล าดบั เรียงจากน้อยไปหามาก เริ่มจาก 001   

และจะเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนปีปฏิทิน 
YY   คือ     เลขสองหลักสุดท้ายของปี พ.ศ. ปัจจุบันที่ออกใบขอด าเนินการเอกสาร 

เช่น D001/60 หมายถึง ใบขอด าเนินการเอกสาร เลขที่ 1 ประจ าปี 2560 
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6.1.4 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พิจารณาว่าเป็นการออกเอกสารใหม่หรือไม่ 
ถ้าเป็นการออกเอกสารใหม่จะต้องมีการก าหนดเลขที่เอกสาร  โดยมีหลักเกณฑ์ในการก าหนด ดังนี้  

รหัสเอกสาร 
A-BBB-CC 

เลขที่ เอกสารเรียงตามล าดับ 01, 02, 03, … ตามล าดับของการออกเอกสาร 
ของส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Skill Standard System Development Division : SDD 
(กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) , Skill Standard Setting Division : 
SSD (กลุ่มงานก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน ) , Skill Standard Testing and 
Licensed Occupation Division : STD (กลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน) , Skill Standard Promotion and Competition Division : SPD
(กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐาน) และ General Administration Section : GAS (ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป) เป็นต้น  
ประเภท เอกสาร  ได้ แก่   คู่ มื อคุณ ภาพ  (QM), คู่ มื อการปฏิ บั ติ งาน  (P),  

คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI), หลักเกณฑ์และเงื่อนไข (R), เอกสารสนับสนุน (SD) แบบฟอร์ม (F)   
ตัวอย่างการให้รหัสเอกสาร  เช่น P-SDD-06 เป็นเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนา
ระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เรื่อง การควบคุมเอกสาร 
สถานะเอกสาร 
ก าหนดโดยระบุ “แก้ไขครั้งที่ XX หรือ Rev. XX” ควบคู่กับ “วันที่บังคับใช้ DD/MM/YY หรือ  
Date: DD/MM/YY” 

 XX   ระบุล าดับที่การแก้ไข โดยเริ่มจาก 00 
 DD   ระบุวันที่ที่บังคับใช้เอกสาร 
 MM   ระบุเดือนที่บังคับใช้เอกสาร โดยใช้ตัวเลขประจ าเดือนนั้นๆ  

เช่น  01 หมายถึง มกราคม  
 YY   ระบุเลขสองหลักสุดท้ายของปี พ.ศ. ที่บังคับใช้เอกสาร 

ตัวอย่างการระบุสถานะเอกสาร เช่น Rev.01 Date : 01/01/60 คือ เอกสารแก้ไขครั้งที่  1 
บังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2560 
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ตารางที่ 2  การระบุรหัสและสถานะเอกสารในเอกสารแต่ละประเภท 

ล าดับที ่ ประเภทเอกสาร การระบุรหัส และ สถานะ ต าแหน่งที่ระบ ุ
1 คู่มือคุณภาพ รหัส QM-BBB-CC                                   

แก้ไขครั้งที่  XX 
บังคับใช้วันที่ DD/MM/YY 
หน้าที่ X/Y 

ตารางหัวเอกสารทุกหน้า 

2 คู่มือการปฏิบัติงาน รหัส P-BBB-CC                  
แก้ไขครั้งที่  XX 
บังคบัใช้วันที่ DD/MM/YY 
หน้าที่ X/Y 

ตารางหัวเอกสารทุกหน้า 

3 คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน รหัส WI-BBB-CC                                  
แก้ไขครั้งที่  XX 
บังคับใช้วันที่ DD/MM/YY 
หน้าที่ X/Y 

ตารางหัวเอกสารทุกหน้า 

4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข รหัส R-BBB-CC                                
แก้ไขครั้งที่  XX 
บังคับใช้วันที่ DD/MM/YY 
หน้าที่ X/Y 

ตารางหัวเอกสารทุกหน้า 

5 เอกสารสนับสนุน รหัส SD-BBB-CC                                  
แก้ไขครั้งที่  XX 
บังคับใช้วันที่ DD/MM/YY 
หน้าที่ X/Y 

ตารางหัวเอกสารทุกหน้า 

6 แบบฟอร์ม F-BBB-CC                  
Rev.XX Date : DD/MM/YY 
หน้าที่ X/Y 

มุมขวาล่าง  ทุกหน้า 

 
จากนั้น เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานน าใบขอด าเนินการเอกสาร  
(F-SDD-16) พร้อมเอกสารประกอบเสนอต่อผู้ทบทวน และผู้อนุมัติเอกสารเพื่อพิจารณาลงนาม
ตามล าดับ (โดยดูการก าหนดผู้ทบทวน และผู้อนุมัตใินตารางที ่3)   
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หมายเหตุ: กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขเอกสาร เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน ท าการเปลี่ยนแปลง“การแก้ไขครั้งที่ หรือ Rev.”ให้เป็นล าดับต่อจากเอกสารฉบับ
ก่อนเปลี่ยนแปลง ส่วนการระบุวันที่บังคับใช้ให้พิจารณาตามความต้องการหรือความจ าเป็น 
ในการใช้งานประกอบกับวันที่จะอนุมัติ  

6.1.5 ผู้ ท บ ท วน  แ ล ะผู้ อ นุ มั ติ ท า ก ารพิ จ ารณ าค วาม เห ม าะส ม ขอ ง เอ กส าร แ ล ะก ารบั งคั บ ใช ้    
(ผู้ทบทวน และ ผู้อนุมัติส าหรับเอกสารแต่ละประเภทแสดงไว้ในตารางที่  3) ถ้าไม่ถูกต้อง หรือ  
ไม่เหมาะสม ผู้ทบทวนและ/หรือผู้อนุมัติ ส่งเอกสารต้นฉบับพร้อมใบขอด าเนินการเอกสาร (F-SDD-16) 
คืนให้กับผู้รับผิดชอบจัดท าเอกสารนั้นๆ ท าการแก้ไข แล้วพิจารณาใหม่จนกว่าจะถูกต้องสมบูรณ์  
จึงจะด าเนินการต่อในข้อต่อไป   

 

ตารางที่ 3  ผู้จัดท า ผู้ทบทวน และผู้อนุมัติตามประเภทของเอกสาร  

ประเภทเอกสาร ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัต ิ
คู่มือคุณภาพ ผู้อ านวยการกลุ่มงาน

พัฒนาระบบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน (QMR) 

ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
พัฒนาระบบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน (QMR) 

ผู้อ านวยการส านักพัฒนา
มาตรฐานและทดสอบฝีมือ

แรงงาน 
คู่มือการปฏิบัติงาน ผู้อ านวยการกลุ่มงาน/

ฝ่าย 

ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
พัฒนาระบบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน (QMR) 

ผู้อ านวยการส านักพัฒนา
มาตรฐานและทดสอบฝีมือ

แรงงาน 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ผู้อ านวยการกลุ่มงาน/

ฝ่าย 

ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
พัฒนาระบบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน (QMR) 

ผู้อ านวยการส านักพัฒนา
มาตรฐานและทดสอบฝีมือ

แรงงาน 
คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน ผู้อ านวยการกลุ่มงาน/

ฝ่าย 

ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
พัฒนาระบบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน (QMR) 

ผู้อ านวยการส านักพัฒนา
มาตรฐานและทดสอบฝีมือ

แรงงาน 
แบบฟอร์ม ผู้อ านวยการกลุ่มงาน/

ฝ่าย 

ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
พัฒนาระบบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน (QMR) 

ผู้อ านวยการส านักพัฒนา
มาตรฐานและทดสอบฝีมือ

แรงงาน 
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6.1.6 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)  ก าหนดรายชื่อผู้ ใช้งานเอกสาร 
ลงในใบขอด าเนินการเอกสาร  (F-SDD-16) โดยพิจารณาจากความจ าเป็นในการอ้างอิงข้อมูล 
เพื่อการใช้งาน และความสะดวกในการเรียกดู เช่น อาจให้มีการแจกจ่ายเพียงฉบับเดียวส าหรับผู้ใช้งาน 
ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน หรืออาจแจกจ่ายทุกคนถ้ามีความจ าเป็นที่แต่ละคนต้องน าออกไปใช้นอกสถานที่ 
เป็นต้น จากนั้นส่งใบขอด าเนินการเอกสาร (F-SDD-16) ที่มีการระบุผู้ใช้งานเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
พัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อด าเนินการต่อ    

6.1.7 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานจัดท า/ปรับปรุงทะเบียนเอกสาร (F-SDD-18)  
ให้ตรงกับที่ได้รับแจ้งจาก QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) และบันทึกสิ่ง
ที่ได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมลงในใบประวัติการเปลี่ยนแปลงเอกสาร (F-SDD-17) (ยกเว้นแบบฟอร์มที่ไม่ต้อง
จัดท าประวัติการเปลี่ยนแปลงเอกสาร)   

6.1.8 เจ้ าหน้ าที่ กลุ่ ม งานพัฒ นาระบบมาตรฐานฝีมื อแรงงาน พิ จารณ ารายชื่ อผู้ ใช้ งานตามที่ ระบุ 
ในใบขอด าเนินการเอกสาร (F-SDD-16) จากนั้นด าเนินการแจกจ่าย และท าลายเอกสารตามวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
6.1.8.1 การแจกจ่ายโดยการท าส าเนาเอกสาร    
1. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานจัดท าส าเนาตามจ านวนที่มีการระบุไว้ใน 

ใบขอด าเนินการเอกสาร (F-SDD-16) แล้วประทับตรา “เอกสารควบคุม” จากนั้นแนบใบประวัติการ
เปลี่ ยนแปลงเอกสาร (F-SDD-17) ที่ ปรับปรุงแล้ วไว้กับ เอกสารต้นฉบับและส าเนาทุ กชุด  
(ยกเว้นแบบฟอร์ม)    

 
 
 
 

ตัวอย่างตราประทับ “เอกสารควบคุม” 
2. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานท าการแจกจ่ายเอกสารที่บังคับใช้ใหม่ 

ให้กับผู้ใช้งานเอกสารตามที่ปรากฏในใบขอด าเนินการเอกสาร (F-SDD-16) พร้อมกับเรียกเอกสารเก่า
คืน (ถ้ามี ) จากผู้ ใช้งานเอกสารแล้ว ลงบันทึกในทะเบียนเอกสาร (F-SDD-18) และจัดเตรียม 
ใบแจกจ่าย-รับคืนเอกสาร (F-SDD-19) เพื่อให้ผู้รับหรือส่งคืนเอกสาร (ตามที่ระบุในรายชื่อผู้ ใช้งาน
เอกสารที่ก าหนดโดย QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)) ลงลายมือชื่อ
เพื่อเป็นหลักฐาน 

 

เอกสารควบคุมเอกสารควบคุม  
  

วันที่ .................................. 
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3. เอกสารที่เป็นต้นฉบับของชุดที่ล้าสมัยให้ประทับตรา  “ยกเลิก” ดังตัวอย่าง   
 
 
 

 
        ตัวอย่างตราประทับ  “ยกเลิก” 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ท าการจัดเก็บเอกสารต้นฉบับทุกชุดที่มีการ
ยกเลิกไปแล้ว (เอกสารที่ เป็นต้นฉบับของชุดปัจจุบันให้จัดเก็บแยกไว้จากฉบับที่ยกเลิกแล้ว 
อย่างชัดเจน) ส าหรับเอกสารส าเนาฉบับที่ยกเลิกให้ท าการยกเลิกด้วยวิธีการที่เหมาะสม   
เช่น  ประทับตรายกเลิก หรือ  ขีดฆ่าข้อความ เอกสารส าเนาที่ยกเลิกแล้วหากไม่ใช่เอกสาร  
ที่เป็นความลับสามารถน าไปใช้เป็นเอกสารสองหน้าได ้
หมายเหตุ: การประทับตราบนเอกสารต้นฉบับอาจกระท าทุกหน้า หรือเฉพาะหน้าปกของเอกสารก็ได้ 
ทั้งนี้ให้พิจารณาจากความเหมาะสมในการสื่อต่อผู้ที่อาจน าเอกสารภายนอกนั้นๆ ไปใช้งาน  
ให้ทราบว่าเนื้อหาของเอกสารฉบับน้ันๆ ได้ถูกยกเลิกการใช้งานแล้ว 

4. เมื่อต้องการท าลายเอกสารต้นฉบับที่จัดเก็บไว้ ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงานด าเนินการจัดท าใบขออนุมัติท าลายบันทึกหรือเอกสาร (F-SDD-21) เสนอต่อ QMR 
(ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) เพื่อลงนามอนุมัติตามความเหมาะสม 
ของการท าลาย หรือพิจารณาให้จัดเก็บเอกสารต่อไป โดยดูจากความจ าเป็นในการใช้ข้อมูลอ้างอิง
เหล่านั้นเป็นส าคัญ  

 ถ้าพบว่ายังมีความจ าเป็นต้องจัดเก็บ ให้ลงบันทึกผลการพิจารณาและระบุระยะเวลาที่ต้องจัดเก็บ
ต่อและแจ้งให้ผู้จัดเก็บทราบ  

 ถ้าอนุมัติให้ท าลาย ให้ก าหนดผู้ที่รับผิดชอบในการท าลายเอกสาร รวมถึงวิธีการท าลาย  
ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารที่เป็นความลับจะต้องถูกท าลายจนไม่สามารถ 
อ่านข้อมูลได้อีก  

6.1.8.2 การแจกจ่ายเอกสารผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sarabun)  
1. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แจกจ่ายเอกสารผ่านระบบงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Sarabun) ของส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน  
2. กรณีเป็นการยกเลิกเอกสารให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แจ้งยกเลิก 

การใช้เอกสารให้ผู้ใช้งานเอกสารรับทราบ 
 

เอกสารยกเลิกเอกสารยกเลิก  
  

วันที ่.................................. 
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6.1.8.3 กรณีเป็นการยกเลิกเอกสารโดยไม่มีชุดใหม่มาทดแทน 
1. การแจกจ่ายโดยการท าส าเนาเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ท าการแจ้งผู้ใช้งานเอกสารให้ส่งเอกสารกลับคืนพร้อมกับลงบันทึกในทะเบียนเอกสาร (F-SDD-18) 
และให้ผู้คืนเอกสารลงลายมือช่ือในใบแจกจ่าย-รับคืนเอกสาร (F-SDD-19)  

2. การแจกจ่ายเอกสารผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sarabun) ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
พัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แจ้งยกเลิกการใช้เอกสารให้ผู้ใช้งานเอกสารรับทราบ  

3. เมื่อต้องการท าลายเอกสารต้นฉบับที่จัดเก็บไว้หรือส าเนาเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานด าเนินการจัดท าใบขออนุมัติท าลายบันทึกหรือเอกสาร (F-SDD-21) เสนอต่อ 
QMR (ผู้ อ าน วยการกลุ่ ม งานพั ฒ นาระบบมาตรฐานฝี มื อแ รงงาน )  เพื่ อ ล งน ามอนุ มั ติ 
ตามความเหมาะสมของการท าลาย หรือพิจารณาให้จัดเก็บเอกสารต่อไป โดยดูจากความจ าเป็น 
ในการใช้ข้อมูลอ้างอิงเหล่านั้นเป็นส าคัญ  

 ถ้าพบว่ายังมีความจ าเป็นต้องจัดเก็บ ให้ลงบันทึกผลการพิจารณาและระบุระยะเวลา 
ที่ต้องจัดเก็บต่อและแจ้งให้ผู้จัดเก็บทราบ  

 ถ้าอนุมัติให้ท าลาย ให้ก าหนดผู้ที่รับผิดชอบในการท าลายเอกสาร รวมถึงวิธีการท าลาย 
ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารที่เป็นความลับจะต้องถูกท าลายจนไม่สามารถ
อ่านข้อมูลได้อีก  

 

6.2 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมเอกสารภายนอก 
6.2.1  เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องด าเนินการติดตามรายการเอกสารภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ 

ออกใหม่ ซึ่งอาจได้รับมาจากส านักฯ/กอง/กลุ่มอื่นๆ หรือมีการสืบค้นจากแหล่งต่างๆ เช่น การค้นข้อมูล
ทาง Web Site หรือ Internet    
หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารภายนอกจะเป็นบุคคลใดก็ได้ในส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบ 
ฝีมือแรงงาน โดยเอกสารเหล่านั้นอาจมาจากการเข้าร่วมการฝึกอบรม หรือ การสัมมนา การประชุม  
การติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญหรือ หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ กฎหมายต่างๆ เป็นต้น หากเห็นว่า
เอกสารภายนอกที่ได้รับมามีข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงานของส านักพัฒนามาตรฐาน
และทดสอบฝีมือแรงงาน ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

6.2.2  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวบรวมและลงบันทึกรายการเอกสารภายนอก 
ในใบรายการเอกสารภายนอก (F-SDD-20)   

6.2.3  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานท าบันทึกแจ้ง QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนา
ระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) ว่ามีรายการเอกสารภายนอกเข้ามาใหม่ และขอให้ก าหนดรายชื่อผู้ใช้งาน
เอกสารภายนอก  
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6.2.4  QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)  พิจารณาความจ าเป็นในการใช้งาน
เอกสาร และก าหนดรายชื่อ หรือ ต าแหน่งผู้ใช้งานเอกสาร จากนั้นให้ QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนา
ระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) ลงนาม เพื่ ออนุมัติ ในใบรายการเอกสารภายนอก (F-SDD-20)  
นอกจากนี้ หากเอกสารที่ได้รับเข้ามาใหม่เป็นการบังคับเพื่อใช้แทนเอกสารเก่าที่เคยเผยแพร่ไปแล้ว  
ให้ QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) ให้ความเห็นในการยกเลิกเอกสารเก่า 
แล้วแจ้งกลับที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อด าเนินการตาม ข้อ 6.2.7 

6.2.5 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานด าเนินการแจกจ่ายเอกสารภายนอก โดยวิธีการ ดังต่อไปนี ้

  จัดท าส าเนาเอกสารภายนอกตามจ านวนผู้ใช้งานเอกสารที่ได ้QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน) ก าหนดและประทับตราเอกสารภายนอก–ควบคุม ดังตัวอย่าง และด าเนินการ
ตาม ข้อ 6.2.6  

 
 
 
                         ตัวอย่างตราประทับ เอกสารภายนอกที่ได้รับการควบคุม 
               การประทับตราอาจประทับทุกหน้าหรือเฉพาะหน้าแรกของเอกสารก็ได้ 

 การแจกจ่ายเอกสารผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sarabun) ของส านักพัฒนามาตรฐาน
และทดสอบฝีมือแรงงาน  

6.2.6 เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แจกจ่ายเอกสารภายนอกพร้อมกับให้ผู้ที่รับเอกสาร
ลงลายมือชื่อในใบแจกจ่าย-รับคืนเอกสาร (F-SDD-19) โดยให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานท าการจัดเก็บต้นฉบับเอกสารภายนอกไว้ โดยต้องมีการชี้บ่งที่ท าให้สามารถค้นหา  
เรียกดูเอกสารภายนอกเหล่านั้นได้อย่างสะดวก  

6.2.7 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานพิจารณาจากความเห็นของ QMR (ผู้อ านวยการกลุ่ม
งานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) (ในขั้นตอน 6.2.4) ว่ามีเอกสารภายนอกใดบ้างที่ล้าสมัยและ
ด าเนินการดังต่อไปน้ี  

 กรณีแจกจ่ายเป็นส าเนาเอกสารให้ท าการเรียกคืนกลับจากผู้ใช้งานเอกสาร บันทึกลงในใบรายการ
เอกสารภายนอก (F-SDD-20) และใบแจกจ่าย-รับคืนเอกสาร (F-SDD-19) จากนั้นประทับตรา 
“ยกเลิก” ลงบนเอกสารต้นฉบับ  ดังตัวอย่าง 

 
 

 
                                               ตัวอย่างตราประทับ  “ยกเลิก” 

เอกสารภายนอก-ควบคุม 
วันที่ .................................. 

 

เอกสารยกเลิกเอกสารยกเลิก  
วันที่ .................................. 
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เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ท าการจัดเก็บเอกสารต้นฉบับทุกชุด 
ที่มีการยกเลิกไปแล้ว (เอกสารที่เป็นต้นฉบับของชุดปัจจุบันให้จัดเก็บแยกไว้จากฉบับที่ยกเลิกแล้ว
อย่างชัดเจน) ส าหรับ เอกสารส าเนาฉบับที่ ยกเลิกให้ท าการยกเลิกด้วยวิธีการที่ เหมาะสม   
เช่น  ประทับตรายกเลิก หรือ  ขีดฆ่าข้อความ เอกสารส าเนาที่ยกเลิกแล้วหากไม่ใช่เอกสารที่เป็น
ความลับสามารถน าไปใช้เป็นเอกสารสองหน้าได้ 
หมายเหตุ : การประทับตราบนเอกสารต้นฉบับอาจกระท าทุกหน้า หรือเฉพาะหน้าปกของเอกสารก็ได้ 
ทั้งนี้ให้พิจารณาจากความเหมาะสมในการสื่อต่อผู้ที่อาจน าเอกสารภายนอกนั้นๆ ไปใช้งานให้ทราบว่า
เนื้อหาของเอกสารฉบับนั้นๆ ได้ถูกยกเลิกการใช้งานแล้ว 

 กรณีแจกจ่ายผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (E-Sarabun) ให้ด าเนินการแจ้งยกเลิก 
การใช้เอกสารภายนอกให้ผู้ใช้งานเอกสารรับทราบ 

6.2.8 ถ้าต้องท าลายต้นฉบับที่ยกเลิกและมีการจัดเก็บไว้เป็นเวลานานให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ด าเนินการจัดท าใบขออนุมัติท าลายบันทึกหรือเอกสาร (F-SDD-21) เสนอต่อ 
QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) เพื่อลงนามอนุมัติความเหมาะสมของ
การท าลาย หรือให้จัดเก็บเอกสารต่อไป โดยดูจากความจ าเป็นในการใช้ข้อมูลอ้างอิงเหล่านั้นเป็นส าคัญ 

 ถ้าพบว่ายังมีความจ าเป็นต้องจัดเก็บ ให้ลงบันทึกผลการพิจารณาและระบุระยะเวลาที่ต้องจัดเก็บต่อ
และแจ้งผู้จัดเก็บทราบ  

 ถ้าอนุมัติ ให้ท าลาย ให้ก าหนดผู้ที่ รับผิดชอบในการท าลายเอกสาร  รวมถึงวิธีการท าลาย 
ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารที่เป็นความลับจะต้องถูกท าลายจนไม่สามารถอ่าน
ข้อมูลได้อีก  
 

6.3 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดเก็บเอกสารและบันทึก 
6.3.1 กลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆ ท าการบันทึกข้อมูลการด าเนินการเกี่ยวกับบันทึกนั้นๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

ให้พิจารณาคัดแยกบันทึกเพื่อจัดเก็บ โดยสามารถพิจารณาได้จากรายละเอียดการจัดเก็บบันทึกที่ระบุ
ในหัวข้อที่ 7 ของคู่มือการปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง 

6.3.2 กลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆ ท าการจัดเก็บบันทึก และชี้บ่งเพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ
บันทึกต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่จัดเก็บจะไม่สูญหายหรือเสียหาย มีการชี้บ่งเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา  
และสามารถเรียกดูได้สะดวกเมื่อมีความจ าเป็น ทั้งนี้การจัดเก็บให้ค านึงถึงเรื่อง การรักษาความลับ 
และความปลอดภัย 
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6.3.3 ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานจัดเก็บ เอกสารและบันทึกที่ เกี่ยวข้องกับ 
งานประกันคุณภาพ ดังนี ้
1. กรณีจัดเก็บตู้จัดเก็บเอกสาร  

 เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน/ฝ่าย พิจารณาจัดเก็บแยกเป็นหมวดหมู่ และด าเนินการชี้บ่งเพื่อให้สะดวก
ต่อการค้นหา ซึ่งต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่จัดเก็บจะไม่สูญหายหรือเสียหาย และสามารถเรียกดู 
ได้สะดวกเมื่อมีความจ าเป็น 

2. กรณีจัดเก็บใน Server ส่วนกลางของส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน และ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  

 เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน/ฝ่าย พิจารณาจัดเก็บแยกเป็นหมวดหมู่ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ก าหนดสิทธ์การเข้าถึง พร้อมกับส่งมอบบัญชีผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password)  

 เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน/ฝ่าย ท าการจัดเก็บเอกสารและบันทึกรวมทั้งส ารองเอกสารและข้อมูล 
(Back-up) ดังต่อไปนี ้ 
1. กรณีจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ให้ Copy ไฟล์เอกสารและบันทึก ออกมาเก็บรักษา

ไว้ในแผ่น CD-ROM/USB-Drive/External Hard disk Storage ฯลฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล 

2. กรณีจัดเก็บใน Server ส่วนกลางของส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน  
จะด าเนินการส ารองเอกสารและบันทึก ทุกสัปดาห ์

6.3.4 เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน/ฝ่าย ด าเนินการท าลายเอกสารและบันทึกโดยจัดท าใบขออนุมัติท าลายบันทึก 
หรือเอกสาร (F-SDD-21) เสนอต่อ QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) 
เพื่อลงนามอนุมัติตามความเหมาะสมของการท าลาย หรือพิจารณาให้จัดเก็บบันทึกต่อไป  
โดยดูจากความจ าเป็นในการใช้ข้อมูลอ้างอิงเหล่านั้นเป็นส าคัญ  

 ถ้าพบว่ายังมีความจ าเป็นต้องจัดเก็บ ให้ลงบันทึกผลการพิจารณาและระบุระยะเวลาที่ต้องจัดเก็บต่อ
และแจ้งให้ผู้จัดเก็บทราบ  

 ถ้ าอนุ มั ติ ให้ ท าลาย ให้ ก าหนดผู้ ที่ รั บผิ ดชอบในการท าลายบั นทึ ก รวมถึ งวิ ธี การท าลาย 
ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ งบันทึกที่เป็นความลับจะต้องถูกท าลายจนไม่สามารถ 
อ่านข้อมูลได้อีก  

หมายเหตุ: ไฟล์ข้อมูลเอกสารให้จัดเก็บใน Folder เอกสารยกเลิก โดยไฟล์ข้อมูลเอกสารที่ยกเลิก 
จะจัดเก็บโดยแยกเป็นหมวดหมู่ 
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7. การจัดเก็บบันทึก และเอกสาร 

รหัส รายชื่อเอกสาร วิธีการเก็บ สถานทีเ่ก็บ 
ระยะเวลา

ที่เก็บ 
ผู้เก็บ 

F-SDD-16 ใบ ขอ ด า เนิ น ก าร
เอกสาร 

จัดเก็บเข้าแฟ้มประจ าปี
เรียงตามปี พ.ศ. 

ตู้เก็บเอกสาร จัดเก็บ
ตลอดไป 

เจ้าหน้าที่ 
กลุ่มงาน

พัฒนาระบบ
มาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน 

F-SDD-17 ใ บ ป ร ะ วั ติ ก า ร
เปลี่ยนแปลงเอกสาร 

จัดเก็บรวมกับ 
เอกสารต้นฉบับ 

F-SDD-18 ทะเบียนเอกสาร จัดเก็บเข้าแฟ้มประจ าปี
เรียงตามปี พ.ศ. 

F-SDD-19 ใบแจกจ่าย -รับคืน
เอกสาร 

จัดเก็บเข้าแฟ้มประจ าปี
เรียงตามปี พ.ศ. 

F-SDD-20 ใบรายการเอกสาร
ภายนอก 

จัดเก็บเข้าแฟ้มประจ าปี
เรียงล าดับตามวันที่
ก่อนหลัง 

F-SDD-21 ใบขออนุมัติท าลาย
บันทึกหรือเอกสาร  

จัดเก็บเข้าแฟ้มประจ าปี
เรียงล าดับตามวันที่
ก่อนหลัง 
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ภาคผนวก ก  
 รูปแบบหน้าปกเอกสาร 

  

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัต ิ
 
 

…………….….........………… 
 (………………………………….) 
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…………….….........………… 
 (………………………………….) 
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