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1. บทน า (Introduction) 
ระบบจัดเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมสรรพสำมิต เป็นระบบงำนคอมพิวเตอร์ที่ปรับปรุงกำรท ำงำนให้

สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้ระบบฯ ของผู้ใช้งำนระบบ  
คู่มือกำรใช้งำนฉบับนี้ ประกอบด้วย 6 บท ดังนี้ 
บทที่ 1 บทน ำ อธิบำยควำมเป็นมำของระบบงำน และรำยละเอียดของเอกสำรฉบับนี้  
บทที่ 2 อธิบำยถึงควำมรู้ทั่วไปของระบบงำน กำรใช้สัญลักษณ์ต่ำงๆ แทนค ำสั่ง และแนะน ำกำรเริ่มท ำงำน

กับระบบงำน  
บทที่ 3 อธิบำย ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมนูกำรท ำงำนและผู้ใช้งำนระบบ (สิทธิ์ในกำรใช้งำน)  
บทที่ 4 อธิบำยฟังก์ชั่นกำรท ำงำนของผู้ใช้งำนระบบ 
บทที่ 5 กำรติดตั้งโปรแกรมเสริมต่ำงๆ 
บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ำกัด ขอขอบพระคุณ กรมสรรพสำมิต ในควำมร่วมมือและอนุเครำะห์ ทั้งข้อมูล

และกำรเตรียมกำรต่ำงๆ ซึ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้กำรติดตั้งและ ใช้งำนระบบด ำเนินไปด้วยดี ตรงตำมวัตถุประสงค์
ของแผนงำนทุกประกำร บริษัทฯ พร้อมแก้ไข ปรับปรุง ควำมสำมำรถของระบบงำนฯ ให้เหมำะสมและส่งเสริมกำร
ปฏิบัติงำนของกรมสรรพสำมิตอย่ำงเต็มก ำลัง 

1.1 กลุ่มผู้ใช้งานระบบ  
กลุ่มผู้ใช้งำนระบบ หมำยถึงบุคคล หรือแหล่งอื่นๆ ที่กระท ำกับระบบงำน ซึ่งอำจหมำยถึงบุคคล หรือระบบงำนก็ได้ 

ระบบได้ก ำหนดผู้ใช้ส ำหรับระบบจัดเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ดังตำรำงที่ 1-1 
 
 
ตารางที่ 1-1 รายการข้อมูลบุคคลหรือแหล่งอื่นๆ ที่ใช้งานระบบ 
กลุ่มที่ ชื่อกลุ่มผู้ใช้ระบบ 

1.  ผู้ใช้งำนระบบ 
2.  ผู้ดูแล ของหน่วยงำน 
3.  ผู้ดูแล (ระบบ) 
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2. ความรู้เบ้ืองตน้ก่อนการใช้งานระบบ 

2.1 หน้าจอ Login เข้าสู่ระบบ 
หน้ำจอ login  เป็นหน้ำจอส ำหรับผู้ใช้ Login เข้ำใช้ระบบงำน โดยโปรแกรมจะตรวจสอบผู้ใช้และสิทธิ์กำรใช้งำน 
ประกอบด้วย 

 เข้ำสู่ระบบ โดยผู้ใช้ระบุ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่ำน จำกนั้นคลิกปุ่ม   เมื่อโปรแกรมตรวจสอบผู้ใช้
ถูกต้อง จะแสดงหน้ำจอหลักของระบบบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร 

 “program and manual download” เป็นลิงก์เพื่อดำวน์โหลดโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ระบบงำน 
และ คู่มือกำรใช้ระบบงำน 

 

ภาพที่ 2-1 หน้าจอ Login ระบบที่ใช้งาน 

 

2.2 หน้าจอหลัก ระบบส านักงานอัตโนมัติ 
กำรใช้งำนระบบต้องด ำเนินกำรผ่ำนหน้ำจอหลักของระบบ ดังนั้นผู้ใช้งำนจึงจ ำเป็นต้องท ำควำมเข้ำใจหน้ำจอกำร
ท ำงำนของระบบก่อนเร่ิมใช้งำน ซึ่งหน้ำจอกำรท ำงำนหลักของระบบมีส่วนประกอบ ดังนี้ 

 หน้ำจอส่วนบน (Header)  
 เมนูระบบงำน  

 ประกำศข่ำวสำรระบบงำน หนังสือเวียน Document Tracking และ WorkList เป็นต้น ดังภำพที่ 2-2 
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ภาพที่ 2-2 หน้าจอการท างานของระบบ 

2.2.1 หน้าจอส่วนบน 
หน้ำจอส่วนบน  คือส่วนท่ีแสดงข้อมูลต่ำงๆ ได้แก่ รหัสผู้ใช้ ช่ือผู้ใช้ ออกจำกระบบ 

2.2.2 เมนูระบบงาน 
เมนูระบบงำน คือเมนู link ไปยังระบบงำนย่อย ซึ่งผู้ใช้จะสำมำรถเห็นได้ตำมสิทธิ์กำรเข้ำถึงระบบงำน ได้แก ่
 ระบบสำรบรรณ  
 ระบบจดัการเอกสาร 
 ระบบลำ 
 ระบบขอใช้รถยนต ์
 ระบบขอใช้ห้องประชุม  

2.2.3 ประกาศข่าวสารระบบงาน หนังสือเวียน Document Tracking และ WorkList 
ประกำศข่ำวสำรระบบงำน คือแสดงข่ำวสำรระบบงำน หนังสือเวียน หนังสือเวียน Document Tracking และ 
WorkList 



  2.ความรู้เบ้ืองต้นก่อนการใช้งานระบบ  

  

ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf หน้ำ 2-3 

2.3 หน้าจอหลัก ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่วนหน้ำที่กำรท ำงำนของผู้ใช้ คือ เมนูแสดงชื่อฟังก์ชันกำรท ำงำนของระบบ ส ำหรับให้ผู้ใช้งำนระบบเลือก เพื่อเข้ำสู่
หน้ำที่กำรท ำงำนขั้นตอนต่อไป 

 

ภาพที่ 2-3 หน้าจอฟังก์ชนัการท างานของผู้ใช ้

2.3.1 ฟังก์ชันการท างานของผู้ใช้ 
ส่วนหน้ำที่กำรท ำงำนของผู้ใช้ คือ เมนูแสดงฟังก์ชันกำรท ำงำนของระบบ ส ำหรับให้ผู้ใช้งำนระบบเลือกเพื่อเข้ำสู่หน้ำที่
กำรท ำงำนขั้นตอนต่อไป โดยฟังก์ชันกำรท ำงำนจะแสดงตำมสิทธิ์ของผู้ใช้ ตรวจสอบได้จำกตำรำงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงเมนูกับผู้ใช้ ฟังก์ชั่นกำรท ำงำนมีดังต่อไปนี้ 
 บริหำรจัดกำรสิทธ ิ

- จัดกำรตู/้ลิ้นชัก/แฟสม จัดเก็บเอกสำร 
- ก ำหนดสิทธิกำรจัดกำรเอกสำร 
- จัดกำรข้อมูล ประเภทเอกสำร 

 จัดเก็บเอกสำร 
 รำยกำรเอกสำรที่ลบ 

2.3.2 ออกจากระบบ  
กำรออกจำกระบบจัดกำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ กลับสู่หน้ำจอหลักระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ โดยคลิกที่  

- Logo ระบบงำนส ำนักงำนอัตโนมัติที่มุมบนซ้ำย หรือ 
- คลิก  ที่ Navigator  
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ภาพที่ 2-4 ภาพคลิกเพ่ือกลับไปหน้าหลกัระบบส านักงานอัตโนมัติ 

 

2.4 การใช้งานปุ่มค าสั่ง และสัญลักษณ์ต่างๆ 
กำรใช้งำนปุ่มค ำสั่งต่ำงๆ ที่ใช้ด ำเนินกำรบนหน้ำจอกำรท ำงำน มีดังต่อไปนี้ 

2.4.1 ปุ่มค าสั่งทั่วไป (Buttons) 
ปุ่มค ำสั่งทั่วไป คือ ปุ่มค ำสั่งที่ปรำกฏอยู่ทั่วไปบนหน้ำจอ ส ำหรับให้ผู้ใช้งำนระบบเลือกค ำสั่งให้ระบบด ำเนินกำรต่ำงๆ 

กับรำยกำรข้อมูลบนหน้ำจอ โดยมีรำยละเอียดและค ำอธิบำยตำรำงที่ 2-1  

ตารางที่ 2-1 ปุ่มค าสั่งบนจอภาพ 

สัญลักษณ ์ ชื่อปุ่ม ค าอธิบาย 

 
เข้ำสู่ระบบ เข้ำสู่ระบบงำน 

 
เพิ่มพื้นที่จัดเก็บฯ ปุ่มส ำหรับผู้ดูแลเพิ่มพื้นที่จัดเก็บเอกสำร 

 
ค้นหำ ปุ่มส ำหรับคน้หำข้อมูล 

 
ค้นหำ ปุ่มส ำหรับคน้หำข้อมูล 

 
ค้นหำข้อมูล ปุ่มส ำหรับกำรกลบัไปหน้ำจอกำรค้นหำข้อมูล 

 
เร่ิมใหม่ 

ปุ่มส ำหรับเคลียร์ข้อมูลบนหน้ำจอ เพื่อระบุข้อมูล
ใหม่ 

 
บันทึก ปุ่มส ำหรับบันทึกข้อมูล 

 
บันทึกตู้เอกสำร ปุ่มส ำหรับบันทึกข้อมูลตู้เอกสำร 

 

บันทึกลิน้ชัก
เอกสำร 

ปุ่มส ำหรับบันทึกข้อมูลลิน้ชักเอกสำร 

 
บันทึกแฟสมเอกสำร ปุ่มส ำหรับบันทึกข้อมูลแฟสมเอกสำร 

 
เพิ่ม ปุ่มส ำหรับเพิ่มตู้เอกสำร ลิน้ชักเอกสำร แฟสมเอกสำร 

 
เพิ่มใหม่ ปุ่มส ำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ 

 
เพิ่มเอกสำร ปุ่มส ำหรับเพิ่มเอกสำรใหม่ 
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ตารางที่ 2-1 ปุ่มค าสั่งบนจอภาพ 

สัญลักษณ ์ ชื่อปุ่ม ค าอธิบาย 

 
แก้ไข ปุ่มส ำหรับแก้ไขข้อมูล 

 
บันทึก แก้ไข ปุ่มส ำหรับบันทึกกำรแก้ไข 

 
ลบข้อมูล ปุ่มส ำหรับลบข้อมูลเอกสำรที่ลบ 

 
ย้อนกลับ ปุ่มส ำหรับย้อนกลับไปหนำ้จอก่อนหน้ำ 

 

ประวัติกำรท ำ
รำยกำร 

ปุ่มส ำหรับแสดงประวัติกำรท ำรำยกำรข้อมูล 

 
แนบไฟล ์ ปุ่มส ำหรับเรียกหน้ำดูเอกสำรเพือ่แนบไฟล์เอกสำร 

 
สแกน ปุ่มส ำหรับสแกนเอกสำรจำกเคร่ืองสแกนเนอร์ 

 
ยืนยัน ปุ่มส ำหรับยนืยันกำรลบเอกสำรแนบ 

 
ยกเลิก ปุ่มส ำหรับยกเลิกกำรลบเอกสำรแนบ 

 
ตกลง ปุ่มส ำหรับยนืยันกำรลบประเภทเอกสำร 

 
ยกเลิก ปุ่มส ำหรับยกเลิกกำรลบประเภทเอกสำร 

 

สิทธิกำรจัดกำรตู้
เอกสำร 

ปุ่มส ำหรับก ำหนดสิทธิกำรใช้งำนตู้เอกสำร 

 

สิทธิกำรจัดกำร
ลิ้นชักเอกสำร 

ปุ่มส ำหรับก ำหนดสิทธิกำรใช้งำนลิ้นชักเอกสำร 

 

สิทธิกำรจัดกำร
แฟสมเอกสำร 

ปุ่มส ำหรับก ำหนดสิทธิกำรใช้งำนแฟสมเอกสำร 

 
เลือกแสดงสี ปุ่มส ำหรับเลือกแสดงสีที่ช่องตัวอย่ำงสี 

 
ยกเลิกแสดงส ี ปุ่มส ำหรับยกเลิกแสดงสีทีช่่องตวัอย่ำงสี 

 
เลือกไอคอน ปุ่มส ำหรับเลือกไอคอน 

 

ยกเลิกแสดง
ไอคอน 

ปุ่มส ำหรับยกเลิกแสดงไอคอน 

 

ก ำหนด ดัชนี
ประเถทเอกสำร 

ปุ่มส ำหรับก ำหนด ดัชนีประเภทเอกสำร 

 
Download ปุ่มส ำหรับเรียกดูเอกสำรแนบ 

 ลบ ปุ่มส ำหรับลบไฟล์เอกสำรที่แนบ 
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ตารางที่ 2-1 ปุ่มค าสั่งบนจอภาพ 

สัญลักษณ ์ ชื่อปุ่ม ค าอธิบาย 

  
First ไปหนำ้แรก 

  
Prev ไปหนำ้ก่อนหน้ำ 

  
Next ไปหนำ้ถัดไป 

  
Last ไปหนำ้สุดทำ้ย 

  
Row/page เลือกจ ำนวนแถว/หน้ำแสดงผลแบบตำรำง 

 

ตารางที่ 2-2 ปุ่มค าสั่งบนคีย์บอร์ด 

สัญลักษณ ์ ชื่อปุ่ม ค าอธิบาย 

 Tab เพื่อไปยังฟิลด์ถัดไป 

 +  Shift + Tab เพื่อกลับไปยังฟลิด์ก่อนหน้ำนี้ 

+ Home Shift + Home เพื่อเลือกข้อควำมตั้งแต่อักษรตัวแรกจนถึงอักษรตัวปัจจุบัน 

+ End Shift + End เพื่อเลือกข้อควำมตั้งแต่อักษรตัวปัจจุบนัจนถึงอักษรตัวสดุท้ำย 

~ Tilde เพื่อเปลี่ยนแปสนคียบ์อร์ดสลบัภำษำไทย – อังกฤษ 

2.4.2 สัญลักษณ์ต่างๆบนจอภาพ 
สัญลักษณ์ต่ำงๆ คือ สัญลักษณ์ต่ำงๆที่ปรำกฏอยู่ทั่วไปบนหน้ำจอ โดยมีรำยละเอียดและค ำอธิบำยดังตำรำงที่ 2-3 

ตารางที่ 2-3 ลักษณะช่องกรอกข้อมูลต่างๆ 

สัญลักษณ ์ ประเภท ค าอธิบาย 

 
Text Box 

สำมำรถคีย์ข้อมูลตัวอักษรหรือตัวเลขลงไปในช่อง
ดังกล่ำวได ้

 
Text Box (Read-only) พื้นสีเทำ แสดงผลเท่ำนั้น ไมส่ำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ 

 
Listbox คลิกลูกศร แล้วเลือกจำกรำยกำร  

 
List Box (Read-only) พื้นสีเทำ ไมส่ำมำรถแก้ไขข้อมลูได ้

 
วันท่ีและปฏิทิน 

กรอกข้อมูลวันท่ี โดยคลิกที่ไอคอนจะแสดงปฏิทิน หรือ
คีย์ตำมรูปแบบ DDMMYYYY เช่น 30042559 ถ้ำเป็น
เดือนหรือปีปัจจบุันไมต่้องกรอกเดอืนหรือปี 
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ตารางที่ 2-4 ลักษณะของ Mouse ในรูปแบบต่างๆ 

สัญลักษณ ์ ค าอธิบาย 

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวสำมำรถเรียกใช้งำนได้ 

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวไม่สำมำรถ Link ไปยัง Web Page อื่นได ้

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวสำมำรถ Link ไปยัง Web Page อื่นได้ 

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวสำมำรถย้ำย สิ่งที่เลือกได้ 

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวสำมำรถย่อ ขยำย สิ่งที่เลือกได้ในแนวรำบ หรือแนวดิ่ง 

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวสำมำรถย่อ ขยำย สิ่งที่เลือกได้ทั้งในแนวรำบและแนวดิ่ง 

 
เมื่อผู้ใช้เห็น Mouse แสดงสถำนะดังรูป แสดงวำ่ ขณะนัน้ระบบอยู่ในระหว่ำงกำร
ประมวลผลกำรท ำงำนที่ผู้ใช้สั่ง 

 เรียกว่ำ cursor แสดงต ำแหน่งที่พร้อมรับข้อมูลจำกกำร key in 

2.5 ข้อความแจ้งเตือน 

 

ภาพที่ 2-5 หน้าจอข้อความแจ้งเมื่อบันทึกขอ้มูลเรียบร้อย 

 

ภาพที่ 2-6 หน้าจอข้อความแจ้งเตือนเมื่อแกไ้ขข้อมลูเรียบร้อย  

 

ภาพที่ 2-7 หน้าจอข้อความแจ้งเตือนกรณีไม่ระบุข้อมลูที่จ าเป็น (ม ี“*” ท้ายชื่อข้อมลู) 
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ภาพที่ 2-8 หน้าจอแจ้งเตือนข้อผิดพลาดจากระบบ  เมื่อพบข้อความนี้ให้น าข้อความด้านล่างแจ้งผู้ดูแลระบบ 
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3. โครงสร้างการจัดเก็บเอกสาร และ สิทธิใ์นการใช้งาน 

3.1 โครงสร้างการจัดเก็บเอกสาร 
ระบบจัดกำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ มีโครงสร้ำงกำรจัดเก็บเอกสำร ดังต่อไปนี้ 

 พื้นที่จัดเก็บเอกสาร เป็นโครงสร้ำงหน่วยใหญ่ที่สุดส ำหรับจัดเก็บเอกสำร  โดยเมื่อมีกำรร้องขอพื้นที่ในกำร
จัดเก็บเอกสำร ผู้ดูแลระบบจะจัดสรรจำกพื้นที่จัดเก็บเอกสำรทั้งหมด (Home) และตั้งชื่อพื้นที่ตำมงำนกำร
จัดเก็บหรือหน่วยงำน พร้อมทั้งให้สิทธิ์บุคคลที่จะมำเป็นผู้ดูแลและผู้ใช้งำน 

 ตู้เอกสาร (Cabinet)  เป็นหน่วยจัดเก็บเอกสำรที่สร้ำงภำยใต้พื้นที่จัดเก็บเอกสำรของแต่ละงำน  

 ลิ้นชัก (Drawer)  เป็นหน่วยจัดเก็บเอกสำร สร้ำงภำยใต้ตู้เอกสำร 

 แฟ้ม (Folder)  เป็นหน่วยจัดเก้บเอกสำรย่อยสุด สร้ำงภำยใต้ลิ้นชัก เพื่อเป็นที่จัดเก็บเอกสำร 

 เอกสาร (Document) จัดเก็บอยู่ภำยในแฟสมต่ำงๆ โดยแต่ละเอกสำรจะจ ำแนกโดยกำรระบุประเภท
เอกสำร 

 ประเภทเอกสาร  เป็นกำรก ำหนดหมวดหมู่เพื่อจ ำแนกประเภทต่ำงๆ ของเอกสำร (Category) ที่จะจัดเก็บ 

 

ภาพที่ 3-1 ภาพโครงสร้างการจัดเก็บเอกสาร 
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คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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สัญลักษณ์แสดงหน่วยจัดเก็บเอกสารและเอกสาร 

ตารางที่ 3-1 สัญลักษณ์แสดงหน่วยจัดเก็บเอกสาร 

หน่วยจัดเก็บเอกสาร สัญลักษณ ์ Optional 

พื้นที่จัดเก็บเอกสำร 
 

 
 

ตู้เอกสำร 
 

 มีลิ้นชักภำยในตูเ้อกสำร 

ลิ้นชัก 
 

 มีแฟสมเอกสำรภำยในลิ้นชัก 

แฟ้ม 
 

 มีเอกสำรที่จัดเก็บในแฟสม 

เอกสำร (ประเภทเอกสำร) 
 

ไอคอนของ 
ประเภทเอกสำร ประเภทเอกสำรมีก ำหนดไอคอน 

 

3.2 ผู้ใช้ในระบบ 
ผู้ใช้ในระบบจัดกำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 

 ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ดูแลพื้นที่จัดเก็บเอกสำรในระดับ Home ท ำหน้ำที่จัดสรรพื้นที่ให้ตำมค ำขอจำก
หน่วยงำน หรือ กลุ่มกำรท ำงำน หรือโครงกำรที่มีควำมต้องกำรพื้นที่ในกำรจัดเก็บเอกสำร  พร้อมทั้งก ำหนด
สิทธิ์กำรท ำงำนให้ผู้ดูแลพื้นที่จัดเก็บเอกสำร 

 ผู้ดูแลพ้ืนที่จัดเก็บเอกสาร  เป็นผู้ดูแลพื้นที่จัดเก็บเอกสำรที่ได้รับกำรจัดสรรภำยใต้ Home ท ำหน้ำที่เพิ่มตู้
เก็บเอกสำรภำยใต้พื้นที่จัดเก็บเอกสำร และก ำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งำน แบ่งออกเป็น 
- ผู้ดูแล    สำมำรถก ำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งำนหน่วยงำนอื่นได้ 
- ผู้แลหน่วยงาน  สำมำรถก ำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งำนได้เฉพำะในหน่วยงำนเดียวกัน 

 ผู้ใช้งาน คือผู้ใช้งำนของพื้นที่จัดเก็บเอกสำร สำมำรถน ำเอกสำรเข้ำมำจัดเก็บในพื้นที่ได้รับสิทธิ์ และสำมำรถ
ดูเอกสำรอ่ืนในพื้นที่ที่ได้รับสิทธิ์โดยเปรียบเทียบระดับที่ได้รับกับระดับของเอกสำร 

 
  



  3.โครงสร้างการจัดเก็บเอกสาร และ สิทธิ์ในการใช้งาน  
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3.3 สิทธิ์การใช้งาน 
สิทธิ์กำรใช้ฟังก์ชั่นกำรท ำงำนตำมโครงสร้ำงกำรจัดเก็บเอกสำร ดังตำรำง 

ตารางที่ 3-2 ตารางแสดงสิทธิก์ารใช้งานฟังก์ชั่นตามโครงสร้างการจัดเก็บเอกสาร 

โครงสร้างการจัดเก็บ
เอกสาร 

หัวข้อ จัดเก็บเอกสาร ประเภทเอกสาร พ้ืนที่จัดเก็บเอกสาร 

ประเภทผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแล ผู้ใช้งาน 

ฟังก์ชั่น     

พ้ืนที่จัดเก็บเอกสาร เพิ่ม     

 สอบถำม     

 แก้ไข     

 ลบ     

 ก ำหนดสิทธิ์(ผู้ดูแล)     

 ก ำหนดสิทธิ์(ผู้ใช้งำน)     

ตู้เอกสาร เพิ่ม     

 สอบถำม     

 แก้ไข     

 ลบ     
ลิ้นชัก เพิ่ม     

 สอบถำม     

 แก้ไข     

 ลบ     
แฟ้ม เพิ่ม     

 สอบถำม     

 แก้ไข     

 ลบ     
เอกสาร เพิ่ม     

 สอบถำม     

 แก้ไข     

 ลบ     
ประเภทเอกสาร เพิ่ม     

 สอบถำม     

 แก้ไข     



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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โครงสร้างการจัดเก็บ
เอกสาร 

หัวข้อ จัดเก็บเอกสาร ประเภทเอกสาร พ้ืนที่จัดเก็บเอกสาร 

ประเภทผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแล ผู้ใช้งาน 

ฟังก์ชั่น     

 ลบ     

 
 



  4.ฟังก์ชั่นการท างาน  
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4. ฟังก์ชัน่การท างาน 

4.1 เมนูและฟังก์ชั่นการท างาน 
ระบบจัดเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของผู้ใช้งำนระบบ ประกอบด้วยเมนูในกำรใช้งำนดังต่อไปนี้ 

 บริหำรจัดกำรสิทธิ 
- จัดกำรตู้/ลิ้นชัก/แฟสม จัดเก็บเอกสำร 
- ก ำหนดสิทธิกำรจัดกำรเอกสำร 
- จัดกำรข้อมูล ประเภทเอกสำร 

 จัดเก็บเอกสำร 

 รำยกำรเอกสำรที่ลบ 
 

  



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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4.2 บริหารจัดการสิทธิ 

4.2.1 จัดการตู้/ลิ้นชัก/แฟ้ม จัดเก็บเอกสาร 
ใช้ส ำหรับสร้ำงตู้เอกสำร ลิ้นชักเอกสำร และแฟสมเอกสำร ส ำหรับจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

4.2.1.1 ตู้เอกสาร 

4.2.1.1.1 การเพิ่มตู้เอกสาร 
ใช้ส ำหรับสร้ำงตู้เก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ภำยใต้พื้นที่จัดเก็บเอกสำร 

 

ภาพที่ 4-1 หน้าจอเพ่ิมตูเ้อกสาร 

 
  



  4.ฟังก์ชั่นการท างาน  
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ขั้นตอนการเพิ่มตู้เอกสาร 
1. คลิกเมนูจัดกำรตู/้ลิ้นชัก/แฟสม จัดเก็บเอกสำร 
2. เลือกพื้นที่จัดเก็บเอกสำรที่ ผู้ใชง้ำน มีสิทธิ์ในกำรเพิ่มข้อมูล 

- ระบบเปิดปุ่ม “เพิ่ม” 
3. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “เพิ่ม” 

 

ภาพที่ 4-2 หน้าจอเลือกพืน้ที่จัดเก็บเอกสาร 

 
4. ผู้ใช้งำน ระบชุื่อตู้เอกสำร  
5. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “บันทึกตู้เอกสาร” 

 
  



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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ภาพที่ 4-3 หน้าจอเพ่ิมตู้เอกสาร 

 



  4.ฟังก์ชั่นการท างาน  
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ภาพที่ 4-4 หน้าจอเพ่ิมตู้เอกสารเรียบร้อย 

 
  



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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4.2.1.1.2 การแก้ไขตู้เอกสาร 
ใช้เพื่อแก้ไขตู้เก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ภาพที่ 4-5 หน้าจอการแก้ไขตู้เอกสาร 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. ผู้ใช้งำนคลิกเลือก ตู้เอกสำรที่ต้องกำรแก้ไข 
- ระบบเปิดปุ่ม “แก้ไข” 

2. คลิกปุ่ม “แก้ไข”  
- ระบบจะเปิดให้แก้ไขข้อมูล 

 



  4.ฟังก์ชั่นการท างาน  
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ภาพที่ 4-6 หน้าจอผู้ใช้งานเลือกตู้เอกสารที่ต้องการแก้ไข 

 

3. ผู้ใช้งำน ระบชุื่อตู้เอกสำร 
4. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “แก้ไขตู้เอกสาร” 

 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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ภาพที่ 4-7 หน้าจอผู้ใช้งานกรอกข้อมลูที่ต้องการแก้ไขแล้วคลิกปุม่แก้ไขตู้เอกสาร 

 



  4.ฟังก์ชั่นการท างาน  
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ภาพที่ 4-8 หน้าจอแก้ไขตู้เอกสารเรียบร้อย 

 

  



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-14 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

4.2.1.1.3 การลบตู้เอกสาร 
ใช้เพื่อลบตู้เก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ภาพที่ 4-9 หน้าจอการลบตู้เอกสาร 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. ผู้ใช้งำนคลิกเครื่องหมำย   ทีตู่้เอกสำรที่ต้องกำรลบ  
- ระบบแสดงข้อควำมให้ยืนยันกำรลบ 

 



  4.ฟังก์ชั่นการท างาน  
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ภาพที่ 4-10 หน้าจอผู้ใช้งานคลกิเลือกเคร่ืองหมายกากบาทท่ีตู้เอกสารที่ต้องการลบ 

 
2. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “ยืนยัน” 

- ระบบแสดงข้อควำมแจ้งเตือน “ลบข้อมูลเรยีบร้อย” 

 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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ภาพที่ 4-11 หน้าจอผู้ใช้งานคลกิยืนยันการลบ 

 

 

ภาพที่ 4-12 หน้าจอการลบตู้เอกสารเรียบร้อย 

 
  



  4.ฟังก์ชั่นการท างาน  

  

ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf หน้ำ 4-17 

4.2.1.2 ลิ้นชักเอกสาร 

4.2.1.2.1 การเพิ่มลิ้นชักเอกสาร 
ใช้ส ำหรับเพื่อสร้ำงลิ้นชักเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ภำยใต้ตู้เอกสำรที่เลือก 

 

ภาพที่ 4-13 หน้าจอการเพ่ิมลิ้นชักเอกสาร 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. ผู้ใช้งำนเลือกตู้เอกสำรที่มสีิทธ์ิในกำรเพิ่มข้อมลูลิ้นชัก 
- ระบบเปดิปุ่ม “เพิ่ม” 

2. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “เพ่ิม” 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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ภาพที่ 4-14 หน้าจอผู้ใช้งานเลือกตู้เอกสารทีม่ีสิทธิ์ในการเพ่ิมข้อมูลลิ้นชัก 

 

3. ผู้ใช้งำน ระบุช่ือลิ้นชักเอกสำร 
4. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “บันทึกลิน้ชกัเอกสาร” 

 



  4.ฟังก์ชั่นการท างาน  
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ภาพที่ 4-15 หน้าจอผู้ใช้งานกรอกข้อมลู แล้วคลิกปุ่มบนัทึกลิ้นชักเอกสาร 

 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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ภาพที่ 4-16 หน้าจอบันทกึลิ้นชักเอกสารเรียบร้อย 

 
  



  4.ฟังก์ชั่นการท างาน  
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4.2.1.2.2 การแก้ไขลิ้นชักเอกสาร 

 

ภาพที่ 4-17 หน้าจอการแก้ไขลิน้ชกั 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. ผู้ใช้งำนคลิกเลือก ลิ้นชักที่ต้องกำรแก้ไข 
- ระบบเปดิปุ่ม “แก้ไข” 

2. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “แก้ไข” 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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ภาพที่ 4-18 ผู้ใช้งานคลิกเลือกลิ้นชักที่ต้องการแก้ไข 

 

3. ผู้ใช้งำน ระบุช่ือลิ้นชัก 
4. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “แก้ไขลิ้นชักเอกสาร” 

- ระบบแสดง “แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย” 

 



  4.ฟังก์ชั่นการท างาน  
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ภาพที่ 4-19 หน้าจอผู้ใช้งานกรอกข้อมลูที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกปุ่มแก้ไขลิน้ชักเอกสาร 

 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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ภาพที่ 4-20 ผู้ใช้งานแก้ไขลิ้นชักเรียบร้อย 

 
  



  4.ฟังก์ชั่นการท างาน  
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4.2.1.2.3 การลบลิ้นชักเอกสาร 
ใช้เพื่อลบลิ้นชักเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ภาพที่ 4-21 หน้าจอการลบลิน้ชัก 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. ผู้ใช้งำนคลิกเครื่องหมำย   ทีตู่้เอกสำรที่ต้องกำรลบ  
- ระบบจะแสดงข้อควำมใหย้ืนยันควำมต้องกำรลบ 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-26 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

 

ภาพที่ 4-22 หน้าจอผู้ใช้งานคลกิเลือกเคร่ืองหมายกากบาทท่ีลิ้นชักเอกสารที่ต้องการลบ 

 
2. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “ยืนยัน” 

- ระบบแสดงข้อควำมแจ้ง “ลบข้อมูลเรียบร้อย” 

 



  4.ฟังก์ชั่นการท างาน  

  

ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf หน้ำ 4-27 

 

ภาพที่ 4-23 หน้าจอผู้ใช้งานยืนยนัการลบลิน้ชัก 

 

 

ภาพที่ 4-24 หน้าจอลบลิ้นชักเรียบร้อย 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-28 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

4.2.1.3 แฟ้มเอกสาร 

4.2.1.3.1 เพิ่มแฟ้มเอกสาร 
ใช้ส ำหรับเพื่อสร้ำงแฟสมเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ภาพที่ 4-25 หน้าจอการเพ่ิมแฟ้ม 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. เลือกลิ้นชักเอกสำรที่ ผู้ใช้งำนมีสทิธ์ิในกำรเพิ่มข้อมูลแฟสมเอกสำร 
- ระบบเปดิปุ่ม “เพิ่ม” 

2. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “เพ่ิม” 



  4.ฟังก์ชั่นการท างาน  

  

ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf หน้ำ 4-29 

 

ภาพที่ 4-26 หน้าจอเลือกลิ้นชักเอกสารที่ ผู้ใช้งานมสีิทธิ์ในการเพ่ิมข้อมลูแฟ้มเอกสาร 

 

3. ผู้ใช้งำน ระบุช่ือแฟสมเอกสำร 
4. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “บันทึกแฟ้มเอกสาร” 

- ระบบแสดงข้อควำมแจ้ง “บันทึกเรียบร้อย” 

 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-30 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

 

ภาพที่ 4-27 หน้าจอผู้ใช้งานกรอกข้อมลู แล้วคลิกปุ่มบนัทึกแฟ้มเอกสาร 



  4.ฟังก์ชั่นการท างาน  

  

ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf หน้ำ 4-31 

 

ภาพที่ 4-28 หน้าจอบันทกึแฟ้มเอกสารเรียบร้อย 

 
  



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-32 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

4.2.1.3.2 การแก้ไขแฟ้มเอกสาร 
ใช้ส ำหรับเพื่อแก้ไขแฟสมเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ภาพที่ 4-29 หน้าจอการแก้ไขแฟ้ม 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. ผู้ใช้งำนคลิกเลือกแฟสมเอกสำรที่ตอ้งกำรแก้ไข  
- ระบบเปดิปุ่ม “แก้ไข” 

2. ผู้ใช้งำนปุ่ม “แก้ไข” 



  4.ฟังก์ชั่นการท างาน  

  

ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf หน้ำ 4-33 

 

ภาพที่ 4-30 หน้าจอผู้ใช้งานเลือกแฟ้มที่ต้องการแก้ไข 

 
3. ผู้ใช้งำน ระบุช่ือแฟสมเอกสำร 
4. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “แก้ไขแฟ้มเอกสาร” 

- ระบบแสดง “แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย” 

 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-34 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

 

ภาพที่ 4-31 หน้าจอแก้ไขแฟ้มเอกสารเรียบร้อย 

 
  



  4.ฟังก์ชั่นการท างาน  

  

ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf หน้ำ 4-35 

4.2.1.3.3 การลบแฟ้มเอกสาร 
ใช้ส ำหรับเพื่อลบแฟสมเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ภาพที่ 4-32 หน้าจอการลบแฟ้ม 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. ผู้ใช้งำนคลิกเครื่องหมำย   ทีตู่้เอกสำรที่ต้องกำรลบ  
- ระบบจะแสดงข้อควำมใหย้ืนยันควำมต้องกำรลบ 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-36 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

 

ภาพที่ 4-33 หน้าจอผู้ใช้งานคลกิเคร่ืองหมายกากบาท 

 
2. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “ยืนยัน” 

- ระบบแสดงข้อควำมแจ้ง “ลบข้อมูลเรียบร้อย” 

 



  4.ฟังก์ชั่นการท างาน  

  

ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf หน้ำ 4-37 

 

ภาพที่ 4-34 หน้าจอผู้ใช้งานคลกิปุ่มยืนยนัการลบ 

 

 

ภาพที่ 4-35 หน้าจอลบแฟ้มเอกสารเรียบร้อย 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-38 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

4.2.2 ก าหนดสิทธิการจัดการเอกสาร 
เพื่อก ำหนดสิทธิกำรใช้งำนของพื้นที่จัดเก็บเอกสำร, ตู้เอกสำร, ลิ้นชักเอกสำร, แฟสมเอกสำร  

4.2.2.1 การเพิ่มผู้มีสิทธิใช้งานตู้เอกสาร 
ใช้เพื่อเพิ่มผู้มีสิทธิ์ใช้งำนตู้เอกสำร 



  4.ฟังก์ชั่นการท างาน  

  

ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf หน้ำ 4-39 

 

ภาพที่ 4-36 ก าหนดสิทธิการจัดการตู้เอกสาร 

ขั้นตอนการเพิ่มสิทธิการจัดการตู้เอกสาร 
1. คลิกเมนูก ำหนดสิทธิกำรจัดกำรเอกสำร 
2. เลือกพื้นที่จัดเก็บตู้เอกสำรที่ ผู้ใช้งำน มีสิทธิ์ในกำรเข้ำใช้งำน 
3. เลือกตู้เอกสำรที่ ผู้ใช้งำน มสีิทธิใ์นกำรเข้ำใช้งำน 
4. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “สิทธิการจดัการตู้เอกสาร” 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-40 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

- ระบบแสดงรำยชื่อบุคลำกรภำยในส ำนัก 
 

 

ภาพที่ 4-37 ก าหนดสิทธิการจัดการตู้เอกสาร 

 



  4.ฟังก์ชั่นการท างาน  

  

ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf หน้ำ 4-41 

5. ระบุชื่อผู้มิสิทธิ์ โดยคลิก    เพื่อกรอกรำยชื่อโดยใส่บำงส่วนของ ชื่อ
นำมสกุล  

6. ผู้ใช้งำนคลิกสิทธิ์กำรใช้งำน โดยคลิก  เพื่อเลือกสิทธิกำรใช้งำน  
- ผู้ดูแลระบบ มีสิทธิ์ เพิ่ม แก้ไข ลบ และเรียกดู ข้อมูลภำยในตู้เอกสำรได้ 
- ผู้ใช้งำนระบบ มีสทิธิ์ จัดกำรตู้เอกสำรได้ตำมสิทธิ์ที่เจ้ำของตู้ก ำหนด 

7. ผู้ใช้งำนคลิกสิทธิกำรจัดกำรเอกสำรของผู้ใช้งำน โดยคลิก  เพื่อเลือกสิทธิกำรจัดกำรเอกสำรของผู้ใช้งำน 
- เพิ่ม 
- แก้ไข 
- ลบ 
- เรียกดู 

8. ผู้ใช้งำนคลิกสทธิควบคุมเอกสำรชั้นควำมลับ โดยคลิก  เพื่อเลือกสิทธิควบคุมเอกสำชั้นควำมลบั 
- มี 
- ไม่มี 

9. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 

ภาพที่ 4-38 จอภาพ สิทธิการจัดการตู้เอกสาร 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-42 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

 

ภาพที่ 4-39 จอภาพบันทึกสิทธิการจัดการตู้เอกสารเรียบร้อย 

 

  



  4.ฟังก์ชั่นการท างาน  

  

ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf หน้ำ 4-43 

4.2.2.2 การเพิ่มผู้มีสิทธิใช้งานลิ้นชักเอกสาร 
ใช้เพื่อเพิ่มผู้มีสิทธิ์ใช้งำนลิ้นชักเอกสำร 

 

ภาพที่ 4-40 ก าหนดสิทธิการจัดการลิน้ชกัเอกสาร 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-44 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

ขั้นตอนการเพิ่มสิทธิการจัดการลิ้นชักเอกสาร 
1. คลิกเมนูก ำหนดสิทธิกำรจัดกำรเอกสำร 
2. เลือกพื้นที่จัดเก็บตู้เอกสำรที่ ผู้ใช้งำน มีสิทธิ์ในกำรเข้ำใช้งำน 
3. เลือกตู้เอกสำรที่จัดเก็บลิ้นชักเอกสำรที่ ผู้ใช้งำน มสีิทธิ์ในกำรเข้ำใช้งำน 
4. เลือกลิ้ชักเอกสำรที่ ผู้ใช้งำน มีสทิธิ์ในกำรเข้ำใช้งำน 
5. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “สิทธิการจดัการลิ้นชักเอกสาร” 

- ระบบแสดงรำยชื่อบุคลำกรภำยในส ำนัก 
 



  4.ฟังก์ชั่นการท างาน  

  

ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf หน้ำ 4-45 

 

ภาพที่ 4-41 ก าหนดสิทธิการจัดการลิน้ชกัเอกสาร 

 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-46 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

6. ระบุชื่อผู้มิสิทธิ์ โดยคลิก    เพื่อกรอกรำยชื่อโดยใส่บำงส่วนของ ชื่อ
นำมสกุล  

7. ผู้ใช้งำนคลิกสิทธิ์กำรใช้งำน โดยคลิก  เพื่อเลือกสิทธิกำรใช้งำน  
- ผู้ดูแลระบบ มีสิทธิ์ เพิ่ม แก้ไข ลบ และเรียกดู ข้อมูลภำยในตู้เอกสำรได้ 
- ผู้ใช้งำนระบบ มีสทิธิ์ จัดกำรตู้เอกสำรได้ตำมสิทธิ์ที่เจ้ำของตู้ก ำหนด 

8. ผู้ใช้งำนคลิกสิทธิกำรจัดกำรเอกสำรของผู้ใช้งำน โดยคลิก  เพื่อเลือกสิทธิกำรจัดกำรเอกสำรของผู้ใช้งำน 
- เพิ่ม 
- แก้ไข 
- ลบ 
- เรียกดู 

9. ผู้ใช้งำนคลิกสทธิควบคุมเอกสำรชั้นควำมลับ โดยคลิก  เพื่อเลือกสิทธิควบคุมเอกสำชั้นควำมลบั 
- มี 
- ไม่มี 

10. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 

ภาพที่ 4-42 จอภาพ สิทธิการจัดการลิ้นชักเอกสาร 



  4.ฟังก์ชั่นการท างาน  

  

ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf หน้ำ 4-47 

 

ภาพที่ 4-43 จอภาพบันทึกสิทธิการจัดการตู้เอกสารเรียบร้อย 

 

  



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-48 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

4.2.2.3 การเพิ่มผู้มีสิทธิใช้งานแฟ้มเอกสาร 
ใช้เพื่อเพิ่มผู้มีสิทธิ์ใช้งำนแฟสมเอกสำร 



  4.ฟังก์ชั่นการท างาน  

  

ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf หน้ำ 4-49 

 

ภาพที่ 4-44 ก าหนดสิทธิการจัดการแฟ้มเอกสาร 

ขั้นตอนการเพิ่มสิทธิการจัดการแฟ้มเอกสาร 
1. คลิกเมนูก ำหนดสิทธิกำรจัดกำรเอกสำร 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-50 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

2. เลือกพื้นที่จัดเก็บตู้เอกสำรที่ ผู้ใช้งำน มีสิทธิ์ในกำรเข้ำใช้งำน 
3. เลือกตู้เอกสำรที่จัดเก็บลิ้นชักเอกสำรที่ ผู้ใช้งำน มสีิทธิ์ในกำรเข้ำใช้งำน 
4. เลือกลิ้นชักเอกสำรที่จัดเก็บลิ้นชักเอกสำรที่ ผู้ใช้งำน มีสทิธิ์ในกำรเข้ำใช้งำน 
5. เลือกแฟสมเอกสำรที่ ผู้ใช้งำน มสีิทธิ์ในกำรเข้ำใช้งำน 
6. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “สิทธิการจดัการแฟ้มเอกสาร” 

- ระบบแสดงรำยชื่อบุคลำกรภำยในส ำนัก 
 



  4.ฟังก์ชั่นการท างาน  

  

ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf หน้ำ 4-51 

 

ภาพที่ 4-45 ก าหนดสิทธิการจัดการแฟ้มเอกสาร 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-52 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

7. ระบุชื่อผู้มิสิทธิ์ โดยคลิก    เพื่อกรอกรำยชื่อโดยใส่บำงส่วนของ ชื่อ
นำมสกุล  

8. ผู้ใช้งำนคลิกสิทธิ์กำรใช้งำน โดยคลิก  เพื่อเลือกสิทธิกำรใช้งำน  
- ผู้ดูแลระบบ มีสิทธิ์ เพิ่ม แก้ไข ลบ และเรียกดู ข้อมูลภำยในตู้เอกสำรได้ 
- ผู้ใช้งำนระบบ มีสทิธิ์ จัดกำรตู้เอกสำรได้ตำมสิทธิ์ที่เจ้ำของตู้ก ำหนด 

9. ผู้ใช้งำนคลิกสิทธิกำรจัดกำรเอกสำรของผู้ใช้งำน โดยคลิก  เพื่อเลือกสิทธิกำรจัดกำรเอกสำรของผู้ใช้งำน 
- เพิ่ม 
- แก้ไข 
- ลบ 
- เรียกดู 

10. ผู้ใช้งำนคลิกสทธิควบคุมเอกสำรชั้นควำมลับ โดยคลิก  เพื่อเลือกสิทธิควบคุมเอกสำชั้นควำมลบั 
- มี 
- ไม่มี 

11. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “บันทึก” 
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ภาพที่ 4-46 จอภาพ สิทธิการจัดการแฟ้มเอกสาร 
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ภาพที่ 4-47 จอภาพบันทึกสิทธิการจัดการแฟ้มเอกสารเรียบร้อย 
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4.2.3 จัดการข้อมูล ประเภทเอกสาร 
เป็นกำรก ำหนดประเภทของเอกสำรที่จะจัดเก็บในระบบไว้ก่อน ส ำหรับจ ำแนกหมวดหมูเ่อกสำรที่จะน ำมำจัดเก็บในระบบ เพื่อ
ประโยชน์ในกำรสืบค้นเอกสำร โดยกำรก ำหนดประเภทเอกสำรจะสำมำรถก ำหนดไอคอนและสีก ำกับประเภทเอกสำรเพื่อเป็น
สัญลักษณ์ของเอกสำรท ำให้สังเกตได้ง่ำย รวมทั้งจะต้องก ำหนดดัชนทีี่จะใช้ในกำรค้นหำ 

 

ภาพที่ 4-48 หน้าจอแสดงประเภทเอกสารทั้งหมด 

 

เมื่อเลือก “จัดกำรข้อมูล ประเภทเอกสำร” จำกเมนู จะปรำกฏหน้ำแรกเป็นหน้ำค้นหำประเภทเอกสำร โดยจะ
แสดงผลกำรค้นหำประเภทเอกสำรทั้งหมดในตำรำง เมื่อคลิกที่ประเภทเอกสำรจะแสดงหน้ำจอรำยละเอียดของ
ประเภทเอกสำรนั้น 
 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-56 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

 

ภาพที่ 4-49 หน้าจอแสดงรายละเอียดประเภทเอกสาร 
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4.2.3.1 ค้นหาประเภทเอกสาร 
ใช้ส ำหรับค้นหำประเภทเอกสำร 

 

ภาพที่ 4-50 หน้าจอการค้นหาประเภทเอกสาร 

 
ขั้นตอนการค้นหาประเภทเอกสาร 

1. ระบุชื่อหรือบำงส่วนของชื่อประเภทเอกสำรที่ต้องกำร 
2. คลิกปุ่ม “ค้นหา” 
3. ระบบจะแสดงผลกำรค้นหำประเภทเอกสำรตำมเงื่อนไข ในตำรำงด้ำนล่ำง 
4. สำมำรถดูรำยละเอียดโดยกำรคลิกที่ประเภทเอกสำรที่ต้องกำร 

 

 

ภาพที่ 4-51 หน้าจอแสดงข้อมูลผลลัพธ์จากการค้นหา 
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4.2.3.2 เพิ่มประเภทเอกสาร 
ใช้ส ำหรับเพิ่มประเภทเอกสำร 
 

 

ภาพที่ 4-52 หน้าจอบันทกึข้อมูลประเภทเอกสาร 

 

 

ภาพที่ 4-53 หน้าจอบันทกึประเภทเอกสารเสร็จ (ซ่อนรายละเอียด) 

 
ขั้นตอนการเพิ่มประเภทเอกสาร  แบ่งเปน็ 2 ขั้นตอน 

ขั้นที่ 1 ก ำหนดรำยละเอียดประเภทเอกสำร 
1. คลิกปุ่ม “+เพิ่มใหม”่ ในหน้ำจอค้นหำประเภทเอกสำร ระบบแสดงหน้ำจอบันทึกข้อมูลประเภทเอกสำร 
2. กรอกข้อมูลชื่อประเภทเอกสำร ชื่อประเภทเอกสำร 
3. เลือกก ำหนดสีเพื่อแสดงที่เอกสำรหรือไม่ ถ้ำมีกำรแสดงสีดูสีจำกช่อง “ตัวอย่าง” 
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- คลิก “+ เลือกแสดงสี”  ระบบจะน ำสีในปุ่มสี ด้ำนหน้ำมำบันทึก และจะแสดงสีที่มีกำรก ำหนด
ในช่อง “ตัวอย่าง” เมื่อต้องกำรเลือกสีใหม ่คลิกที่ปุ่มสีเพื่อเรียกตัวช่วยส ำหรับเลือกสี (ดูกำรเลือกสี) 

- คลิก “x ยกเลิกแสดงสี” เพื่อยกเลิกกำรแสดงสีที่เอกสำร 
4. เลือกไอคอนเพื่อแสดงแทนที่สัญลักษณ์ของเอกสำร 

- คลิก “+ เลือกไอคอน” เพื่อเลือกรูปใช้แทนสัญลักษณ์เอกสำร (ไฟล์ภำพที่สำมำรถเลือกได้คือ “.jpg” , 
“.gif” , “.png”) 

- คลิก “x ยกเลิกแสดงไอคอน” เพื่อยกเลิกกำรใช้ไอคอนที่ได้ก ำหนดไว้แทนสัญลักษณ์เอกสำร 
5. คลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลประเภทเอกสำร ระบบจะจัดเก็บข้อมูลประเภทเอกสำรแล้วแสดงหน้ำจอ

รำยละเอียดประเภทเอกสำร ที่ยังไม่ก ำหนดดัชนีประเภทเอกสำร 
ขั้นที่ 2 ก ำหนดดัชนีประเภทเอกสำร โดยคลิกปุ่ม “ก าหนด ดัชนีประเภทเอกสาร” 

 

ภาพที่ 4-54 ข้อความแจ้งเตือนกรณีเลือกไฟลไ์อคอนผิดประเภท 

 

 

ภาพที่ 4-55 ภาพแสดงตัวช่วยเลือกส ี
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ภาพที่ 4-56 ตัวอย่างตารางรหัสสีจาก Website 

 
ขั้นตอนการเลือกสี  คลิกปุ่มสี เพื่อแสดงตัวช่วยส ำหรับเลือกสี 
วิธีที่ 1  เลือกจำกถำดสี (Color Picker) 
1. คลิกลูกศร ที่แถบแสดงเฉดสี แล้วลำกข้ึน-ลงไปยังเฉดสีที่ต้องกำร 
2. เลือกสีจำกถำดสีด้ำนซ้ำย โดยคลิกจุดที่เลือกสี แล้วลำกไปยังพื้นที่ของสีที่ต้องกำร 
3. สีที่เลือกจะแสดงให้เห็นในช่อง  และแสดงในปุ่มสี 
วิธีที่ 2  ระบุรหัสสี RGB Decimal Code  
รหัสสี RGB ประกอบด้วยรหัสเป็นตัวเลข 3 ชุด แต่ละชุดมีค่ำ 0-255 ถ้ำผู้ใช้มีรหัสของสีที่ต้องกำร ให้กรอกตัวเลข
รหัสสีที่ต้องกำรทั้ง 3 ชุด ลงในแต่ละช่อง R-G-B 
วิธีที่ 3  ระบุรหัสสี Hex Code ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 6 หลัก ถ้ำผู้ใช้มีรหัสสีที่ต้องกำร ให้กรอกรหัสสี 
Hex Code ในช่อง “#” 
 

 
ผู้ใช้สำมำรถเลือกหำสีที่ต้องกำรใน Website ต่ำงๆ  ซึ่งจะเห็นและเปรียบเทียบสีทั้งหมดได้ โดยจะมี
ตัวอย่ำงสีพร้อมทั้งชื่อและรหัสสี เม่ือได้สีที่พอใจสำมำรถน ำรหัสสีมำกรอกลงในตัวช่วยเลือกสีได้ 
กำรหำ Website เกี่ยวกับสี ใช้ keyword เกี่ยวกับสี เช่น “color code” “RGB color code” 
“html color code” “รหัสสี” เป็นต้น 
ตัวอย่ำง Website เช่น  http://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.htm 

http://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.htm
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    http://www.yupparaj.ac.th/CAI/color/colorcode.html 
 

 

4.2.3.3 ก าหนดดัชนีประเภทเอกสาร 
ใช้ในกำรบันทึกและแก้ไขดัชนีประเภทเอกสำร โดยจอภำพแบ่งเป็น 2 ส่วน 

- ส่วนบน ใช้ก ำหนดข้อมูลแต่ละดัชนีประเภทเอกสำร 
- ส่วนล่ำง ใช้แสดงรำยกำรดัชนีประเภทเอกสำรที่ก ำหนดแล้ว  

 

 

ภาพที่ 4-57 หน้าจอก าหนดดัชนีประเภทเอกสาร 

 

ภาพที่ 4-58 หน้าจอเพ่ิมดัชนีประเภทเอกสาร 

http://www.yupparaj.ac.th/CAI/color/colorcode.html


ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-62 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

 
ขั้นตอนการก าหนดดัชนีประเภทเอกสาร 

1. ที่หน้ำจอรำยละเอียดประเภทเอกสำร คลิกปุ่ม “ก าหนด ดัชนีประเภทเอกสาร”  
2. ระบบแสดงจอก ำหนดดัชนีประเภทเอกสำร  ส่วนกรอกข้อมูล และส่วนแสดงผล 
3. กรอกข้อมูลดัชนีที่ก ำหนดในส่วนบน โดยท ำตำมขั้นตอนต่อไปนี้ทีละรำยกำร จนครบตำมจ ำนวนดัชนี  

3.1. คลิก “+ เพิ่ม ดัชนีเอกสาร” เพื่อบันทึกดัชนี 1 รำยกำร 
3.2. กรอกข้อมูลดัชนี ประกอบด้วย 

- ชื่อดัชนี 
- ประเภทดัชนี เลือกจำกตัวเลือก 
- ต้องระบุค่ำ เลือกจำกตัวเลือก ประกอบด้วย 

 ต้องระบุ  หมำยถึงดัชนีประเภทเอกสำรนี้ จะต้องกรอกข้อมูล 
 ไม่ระบุ  หมำยถึงดัชนีประเภทเอกสำรนี้ จะกรอกข้อมูลหรือไม่ก็ได้ 

3.3. คลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกดัชนีประเภทเอกสำร และแสดงในรำยกำรดัชนี ในจอภำพส่วนที่ 2 
4. เมื่อก ำหนดดัชนีประเภทเอกสำรครบถ้วนแล้ว คลิกปุ่ม “บันทึก ดัชนีประเภทเอกสาร” เพื่อบันทึกดัชนี

ประเภทเอกสำรทั้งหมด และกลับไปยังหน้ำจอค้นหำประเภทเอกสำร 

ตารางที่ 4-1 ประเภทดัชน ี

ประเภทดัชน ี ค าอธิบาย 

ตัวอักษร ส ำหรับกรอกข้อมูลตัวอักษรใดๆ 

ตัวเลข ส ำหรับกรอกข้อมูลตัวเลขจ ำนวนเต็ม 

จ ำนวน ส ำหรับกรอกข้อมูลตัวเลขจ ำนวนเต็ม แสดงผลแบบมี “,” 

ตัวเลขทศนิยม 
ส ำหรับกรอกข้อมูลจ ำนวนทศนยิม 2 หลัก ถ้ำไม่ใส่ ระบบจะเตมิ “.00” ให้ 
แสดงผลแบบม ี“,”  

วันที ่ ส ำหรับกรอกข้อมูลวันที่ โดยเลอืกจำกปฏิทิน 

วันที่ และเวลำ ส ำหรับกรอกข้อมูลวันที่และเวลำ โดยเลือกจำกปฏิทนิและตัวชว่ย 

ถูก ผิด ตัวเลือก ถูก หรือ ผิด 

ใช่ ไม่ใช ่ ตัวเลือก ใช่ หรือ ไม่ใช่ 

ตกลง ไม่ตกลง ตัวเลือก ตกลง หรือ ไม่ตกลง 
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4.2.3.4 แก้ไขประเภทเอกสาร 
ใช้ส ำหรับแก้ไขประเภทเอกสำร 

 

ภาพที่ 4-59 หน้าจอแสดงประเภทเอกสารทั้งหมด 

 
ขั้นตอนการแก้ไขประเภทเอกสาร 

1. คลิก “แก้ไข” จำกหน้ำจอแสดงรำยละเอียดประเภทเอกสำร ระบบเปิดให้แก้ไขรำยละเอียดประเภทเอกสำร 
- ชื่อประเภทเอกสำร 
- เลือกสี, เลือกแสดงสี/ยกเลิก 
- เลือกไอคอน/ยกเลิกแสดงไอคอน 

2. คลิก “บันทึก แก้ไข” เพื่อบันทึกกำรแก้ไขข้อมูล 
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4.2.3.5 ลบประเภทเอกสาร 

 

ภาพที่ 4-60 หน้าจอลบประเภทเอกสาร 

 
ขั้นตอนการลบประเภทเอกสาร 

1. ที่หน้ำจอแสดงรำยละเอียดประเภทเอกสำร ที่ต้องกำรลบ คลิก “ลบ” 
2. ระบบแสดงข้อควำมให้ยืนย้นควำมต้องกำรลบข้อมูล ถ้ำยืนยัน คลิก “ตกลง” 

 



  0.  
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4.3 จัดเก็บเอกสาร 
กำรจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้จะจัดเกบ็เอกสำรลงในแฟสม โดยจะระบุเสน้ทำงตำมโครงสร้ำงกำร
จัดเก็บ 

4.3.1 การเพิ่มเอกสาร 
ใช้ส ำหรับสร้ำงเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ภาพที่ 0-1 หน้าจอการเพ่ิมเอกสาร 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. เลือกแฟสมเอกสำรที่ ผู้ใช้งำนมีสทิธิ์ในกำรเพิ่มข้อมูลเอกสำร 
- ระบบเปิดปุ่ม “เพิ่มเอกสำร” 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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ภาพที่ 0-2 หน้าจอเลือกแฟ้มเอกสารที่ผู้ใชง้านมีสิทธิ์ในการเพิ่มข้อมูลเอกสาร 

 
2. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “เพิ่มเอกสาร” 
3. ผู้ใช้งำน ระบชุื่อเอกสำร,ชื่อเอกสำร และรำยละเอียด   
4. ผู้ใช้งำน กรอกข้อมูลตำมแต่ประเภทเอกสำร ก ำหนด 
5. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “แนบไฟล”์ หรือ “สแกน” 

- กรณีที่ต้องกำร upload ไฟล์เอกสำร ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม "แนบไฟล์" 
 ระบบแสดงหน้ำจอ choose file to upload คลิกเลือกไฟล์เอกสำร ผู้ใช้งำนสำมำรถ upload ไฟล์

ได้เฉพำะ .JPG, .BMP, .PNG, .TIF, .PDF เท่ำนั้น 
 เมื่อเลือกเอกสำรเรียบร้อย คลิกปุม่ “open” 
 ระบบแสดงรำยละเอียดเอกสำรแนบ 

- กรณีที่ต้องกำรสแกนเอกสำร ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม "สแกน" 
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ภาพที่ 0-3 หน้าจอผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดเอกสาร 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-68 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

 

ภาพที่ 0-4 หน้าจอเมื่อเลือกเอกสารเรียบร้อย คลิกปุ่ม “open” 

 
6. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “บันทึก” 
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ภาพที่ 0-5 หน้าจอแนบเอกสารส าเร็จ 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-70 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

 

ภาพที่ 0-6 หน้าจอการเพ่ิมเอกสารเรียบร้อย 

 

ข้อแนะน ำ  : 
- กรณีเพิ่มเอกสำรแนบ สำมำรถเลือกได้มำกกว่ำ 1 ไฟล์ 
- กรณีถ้ำต้องกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลให้คลิกปุ่ม “เร่ิมใหม่” 
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4.3.2 การแก้ไขเอกสาร 
ใช้ส ำหรับเพื่อแก้ไขเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ภาพที่ 0-7 หน้าจอการแก้ไขเอกสาร 

 
  



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-72 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

ขั้นตอนการท างาน 
1. เลือกเอกสำรที่ ผู้ใช้งำน มีสทิธิ์ในกำรแก้ไขข้อมูลเอกสำร 

 

ภาพที่ 0-8 หน้าจอการเลือกเอกสารทีผู้่ใช้งาน มีสิทธิ์ในการแก้ไขขอ้มลูเอกสาร 

 
2. ผู้ใช้งำน คลิกปุ่ม “แก้ไข” 
3. ผู้ใช้งำน ระบชุื่อเอกสำร, รำยละเอียด  
4. ผู้ใช้งำน กรอกข้อมูลตำมแต่ประเภทเอกสำร ก ำหนด 
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ภาพที่ 0-9 หน้าจอผู้ใช้งานกรอกข้อมลูที่ต้องการแก้ไข 

 
5. กรณีที่ผู้ใช้ต้องกำรเพิ่มเอกสำรแนบ คลิกปุ่ม “แนบไฟล”์ หรือ “สแกน” 

- กรณีที่ต้องกำร upload ไฟล์เอกสำร ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม "แนบไฟล์" 
 ระบบแสดงหน้ำจอ choose file to upload คลิกเลือกไฟล์เอกสำร ผู้ใช้งำนสำมำรถ upload ไฟล์

ได้เฉพำะ .JPG, .BMP, .PNG, .TIF, .PDF เท่ำนั้น 
 เมื่อเลือกเอกสำรเรียบร้อย คลิกปุม่ “open” 
 ระบบแสดงรำยละเอียดเอกสำรแนบ 

- กรณีที่ต้องกำรสแกนเอกสำร ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม "สแกน" 
6. กรณีที่ผู้ใช้ต้องกำรลบเอกสำรเดมิ คลิกไอคอน   แล้วคลิกปุ่ม  “ยันยัน” 

 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-74 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

 

ภาพที่ 0-10 หน้าจอเมื่อเลือกเอกสารเรียบร้อย คลิกปุ่ม “open” 

 

 

ภาพที่ 0-11 หน้าจอยืนยนัการลบเอกสารแนบ 
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7. ผู้ใช้งำนกดปุ่ม “บันทึกแก้ไข” 

 

ภาพที่ 0-12 หน้าจอบันทกึการแก้ไขเอกสาร 

 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-76 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

 

ภาพที่ 0-13 หน้าจอบันทกึการแก้ไขเอกสารเรียบร้อย 
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4.3.3 การลบเอกสาร 
ใช้ส ำหรับเพื่อลบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

ภาพที่ 0-14 หน้าจอการลบเอกสาร 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. เลือกเอกสำรที่ ผู้ใช้งำน มีสทิธิ์ในกำรลบข้อมูล 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-78 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

 

ภาพที่ 0-15 หน้าจอการเลือกเอกสารที่ ผูใ้ชง้าน มสีิทธิ์ในการลบข้อมูล 

 
2. ระบบแสดงรำยละเอียดเอกสำร แล้วคลิกปุ่ม “ลบ” เพื่อลบเอกสำร 
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ภาพที่ 0-16 หน้าจอแสดงรายละเอียดเอกสารที่ต้องการลบ 

 
  



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-80 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

3. ผู้ใช้งำน คลิก “ตกลง” เพื่อยืนยันกำรลบ 

 

ภาพที่ 0-17 หน้าจอยืนยนัการลบเอกสาร 

 

 

ภาพที่ 0-18 หน้าจอการลบเอกสารเรียบร้อย 
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ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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4.3.4 การค้นหาเอกสาร 
ใช้ส ำหรับเพื่อค้นหำ เอกสำรโดยใช้ค ำค้นที่ระบุ ค้นทั่วไปจำกชื่อหรือดัชนี 

 

ภาพที่ 0-19 หน้าจอการค้นหา เอกสาร 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. กรอกค ำค้นในช่องค ำค้นหำ เชน่ “รำยงำน” แล้วคลิกที่ปุ่ม ค้นหำ 
2. ระบบแสดงข้อมูลที่มีค ำวำ่ “รำยงำน”  

 

ภาพที่ 0-20 หน้าจอกรอกข้อมลูเพ่ือค้นหา 

 

 

ภาพที่ 0-21 หน้าจอแสดงข้อมูลผลลัพธ์จากการค้นหา 

 



  0.  

  

ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf หน้ำ 4-83 

 

ภาพที่ 0-22 หน้าจอแสดงรายละเอียดไฟล์เอกสาร 

 
  



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  4-84 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

4.4 รายการเอกสารที่ลบ 
ใช้แสดงข้อมูลที่ผู้ใช้ลบออกจำกที่จัดเก็บ โดยระบบน ำมำเก็บส ำรองไว้ในพื้นที่จัดเก็บเอกสำรที่ถูกลบ ผู้ใช้สำมำรถสั่งให้
ลบออกจำกระบบ เป็นกำรลบอย่ำงถำวร 

 

ภาพที่ 0-23 จอภาพ รายการที่ถูกลบ 

 
ขั้นตอนการน าข้อมูลออกจากระบบ 

1. คลิกเมนูรำยกำรเอกสำรที่ลบ 

2. คลิกเลือกในช่อง    เลือก เพื่อเลือกตู้เอกสำร ลิ้นชักเอกสำร และแฟสมเอกสำร ที่ต้องกำรน ำออกจำก
ระบบ   

- กรณีทีต่้องกำรเลือกรำยกำรทั้งหมด ให้คลิก     เพื่อเลือกตู้เอกสำร ลิ้นชักเอกสำร และแฟสมเอกสำรทั้งหมด
ที่ต้องกำรน ำออกจำกระบบ 

3. ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “ลบข้อมูล” 
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ภาพที่ 0-24 จอภาพ การลบข้อมลูออกจากระบบ 

 

 

ภาพที่ 0-25 จอภาพ การลบข้อมลูออกจากระบบเรียบร้อย 

 
 





  5.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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5. โปรแกรมเสริมต่างๆ 
กำรใช้งำนระบบส ำนักงำนอัตโนมัติจะต้องใช้โปรแกรมเสริมเพื่อช่วยในกำรเรียกใช้บำงฟังก์ชั่น ผู้ใช้จะต้องติดตั้ง
โปรแกรมเสริมดังกล่ำวโดยจะด ำเนินกำรก่อนกำรใช้ระบบคร้ังแรก  ผู้ใช้สำมำรถดำวน์โหลดโปรแกรมตัวติดตั้งได้ที่หน้ำ 
Login โดยคลิกลิงก์ “program and manual download” 
 
** กำรติดตั้งโปรแกรมเสริม จะต้องติดตั้งตำมล ำดับ 

1. โปรแกรมเสริมส ำหรับเรียกดูรำยงำน (Java JDK) 
2. โปรแกรมเสริมส ำหรับดูภำพ (Inet)  

 

ภาพที่ 5-1 หน้าจอดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมและคู่มือการใช้งาน 

  



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  5-2 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

5.1 การติดตั้งโปรแกรมเสริมส าหรับเรียกดูรายงาน (Java JDK) 
กำรติดตั้ง Java JDK  เลือกดำวน์โหลดและติดตั้งตำม Browser ที่ใช้งำน โดยระบบงำนสำมำรถท ำงำนร่วมกับ 
Browser ต่อไปนี้ได้ 

1. Internet Explorer (32 bit/ 64 bit) 
2. Mozilla Firefox (32 bit) 

กำรติดตั้ง Java จะต้องเลือกไฟล์ติดตั้งตรงกับ Edition ของ Browser ที่ใช้ (สำมำรถติดตั้งทั้งสองไฟล์ได้หำกใช้ 
Browser ทั้ง 32 bit และ 64 bit กรณี Internet Explore หำกไม่แน่ใจสำมำรถตรวจสอบ Internet Explorer 
Bitness ได้  

5.1.1 การตรวจสอบ Internet Explorer Bitness 
กำรตรวจสอบ Internet Explorer Bitness (32 bit/ 64 bit) แยกเป็น 2 กรณีคือ 

- Internet Explorer version IE9 ลงมำ 
- Internet Explorer version IE10 ขึ้นไป 

ผู้ใช้สำมำรถตรวจสอบเวอร์ชันของ Internet Explorer ได้โดยกำรคลิกที่ เมนู Help > About Internet Explorer 

    

ภาพที่ 5-2 ภาพแสดงการตรวจสอบ Internet Explorer 

 

 กำรตรวจสอบ Internet Explorer Bitness กรณี IE9 ลงมำ  
ดูได้ที่ About Internet Explorer ถ้ำเป็น 64 bit edition จะมีข้อควำมต่อท้ำยเวอร์ชัน ดังภำพ 



  5.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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ภาพที่ 5-3 ภาพ About Internet Explorer: Bitness 32 bit/ 64 bit 

 

 กำรตรวจสอบ Internet Explorer Bitness กรณี IE10 ขึ้นไป 
สำมำรถดูได้จำก Task Manager  
1. คลิกขวำท่ี Task Bar 
2. คลิก “Start Task Manager” จำกเมน ู
3. คลิก  tab “Process” 
4. ดู process Internet Explorer  

- ถ้ำเป็น 32 bit edition จะมี “*32” ต่อท้ำย 

    

ภาพที่ 5-4 ภาพแสดงตรวจสอบ Task Manager 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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5.1.2 การติดตั้ง Java JDK 
1. ที่หน้ำจอ Download คลิกที่โปรแกรมที่ต้องกำรภำยใต้หัวข้อ “โปรแกรมเสริมส ำหรับเรียกดูรำยงำน” เพื่อ

เร่ิมดำวน์โหลดโปรแกรม  

 

ภาพที่ 5-5 หน้าจอแสดงการดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมของระบบงาน 

2. เมื่อดำวน์โหลดเสร็จ คลิกขวำที่ไฟล์โปรแกรมที่ดำวน์โหลด แล้วเลือก Run as administrator เพื่อท ำกำร
ติดตั้ง Java  

 

ภาพที่ 5-6 หน้าจอการติดต้ัง JDK 7 

3. โปรแกรมเริ่มท ำกำรติดตั้ง คลิก “Next” เพื่อด ำเนินกำรต่อ หลังจำกนั้นด ำเนินกำรตำมหน้ำจอติดตั้งจน
สิ้นสุด 



  5.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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ภาพที่ 5-7 หน้าจอเร่ิมการติดต้ัง 

 

ภาพที่ 5-8 หน้าจอเลือกการติดต้ัง 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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ภาพที่ 5-9 หน้าจอแสดงสถานะการติดต้ัง 

 

ภาพที่ 5-10 หน้าจอสถานะการติดต้ัง 



  5.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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ภาพที่ 5-11 หน้าจอสิน้สุดการติดต้ัง 

5.2 การติดตั้งโปรแกรมเสริมส าหรับดูภาพ 
ระบบจะตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ระบบโดยอัตโนมัติ วำ่มีโปรแกรมดภูำพตดิตั้งอยู่หรือไม่ และตรวจสอบรุ่นของ
โปรแกรมว่ำเป็นรุ่นล่ำสุด เมื่อมีกำรเรียกใช้ระบบงำน ถ้ำพบว่ำยังไมต่ิดตั้งโปรแกรม หรือรุ่นของโปรแกรมดภูำพเป็นรุ่นเก่ำ จะ
ติดตั้งโปรแกรมหรือปรับปรุงเป็นรุน่ล่ำสดุให้อัตโนมตัิ  

ก่อนติดตั้งโปรแกรมเสริมส ำหรับดูภำพ จะต้องติดตั้ง Java JDK ก่อน 

5.2.1 การติดตั้งโปรแกรมเสริมส าหรับการ Scan เอกสาร (WebScan) 
กำรใช้งำนระบบส ำนักงำนภำยใน จะต้องใช้โปรแกรมเสริมเพื่อช่วยในกำรเรียกใช้บำงฟังก์ชั่น ผู้ใช้จะต้องติดตั้ง

โปรแกรมเสริมดังกล่ำวโดยจะด ำเนินกำรก่อนกำรใช้ระบบคร้ังแรก  ผู้ใช้สำมำรถดำวน์โหลดโปรแกรมตัวติดตั้งได้ที่หน้ำ
ดำวน์โหลด 

1. คีย์ URL http://e-office.excise.go.th คลิกที่ ดำวน์โหลดแบบฟอร์มค ำขอใช้งำน คู่มือกำรใช้งำน และ
โปรแกรมเสริม 

2. เลือก WebScan 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  5-8 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

 

ภาพที่ 5-12 หน้าจอดาวน์โหลดโปรแกรมเสริม 

3. คลิก Save as 

 

ภาพที่ 5-13 หน้าจอ Download โปรแกรม Web Scan 

 
4. เลือก Path ที่จะ Save ไฟล์ ที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ คลิกปุ่ม Save 



  5.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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ภาพที่ 5-14 หน้าจอ Save ไฟล์ WebScan 

 
5. คลิกปุ่ม Open folder 

 

ภาพที่ 5-15 หน้าจอติดต้ังโปรแกรม 

  



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  5-10 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

6. คลิกขวำ เลือก Run as administrator ที่ไฟล์ setup-x86.exe เพื่อด ำเนินกำรติดตั้งโปรแกรม 

 

ภาพที่ 5-16 หน้าจอติดต้ังโปรแกรม 

 
7. หลังจำกคลิกเลือกเพื่อติดตั้งโปรแกรม จะแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ด ำเนินกำรติดตั้ง คลิกปุ่ม “Yes” 

 

ภาพที่ 5-17 หน้าจอยืนยนัการติดต้ังโปรแกรม 



  5.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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8. คลิกปุ่ม “Next” 

 

ภาพที่ 5-18 หน้าจอติดต้ังโปรแกรม Web Scan 

 
9. คลิกปุ่ม “Next” 

 

ภาพที่ 5-19 หน้าจอก าหนด path เพ่ือติดต้ังโปรแกรม 

 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  5-12 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

10. ระบุก ำหนดชื่อเมนูโปรแกรม เช่น Web Scan หลังจำกนั้นคลิกปุ่ม “Next” 

  

ภาพที่ 5-20 หน้าจอก าหนดชื่อเมนูโปรแกรมสแกนเอกสาร 

 



  5.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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11. คลิกปุ่ม “Install” 

 

ภาพที่ 5-21 หน้าจอ Install โปรแกรม 

 
12. แสดงหน้ำจอ ด ำเนินกำรติดตั้งโปรแกรม 

 

ภาพที่ 5-22 หน้าจอด าเนินการติดต้ังโปรแกรม 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  5-14 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

 
13. คลิกปุ่ม “Finish” 

 

ภาพที่ 5-23 หน้าจอสิน้สุดการติดต้ังโปรแกรม 

 
14. หลังจำก Install ส ำเร็จจะแสดง icon ตำมตำรำง icon ที่ Windows tray และขึ้นหน้ำจอ ให้ 

Configuration คลิกขวำไอคอน        แสดงหน้ำจอ Configuration 

 

ภาพที่ 5-24 หน้าจอติดต้ังโปรแกรมส าเร็จ 

 



  5.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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15.  คลิกขวำที่ icon  แสดงหน้ำจอ Setup กำรสแกนเอกสำร 
- ระบุชื่อ “web scan” ในช่อง Description 
- เลือก “WS” 
- ระบุชื่อ Address “eoffice.excise.go.th” 
- ระบุ Port “80” 
- คลิกปุ่ม “Save” 
- คลิกปุ่ม Test Connection ระบบแสดง Connection Success 

 

ภาพที่ 5-25 หน้าจอ Setup การติดต้ังโปรแกรมสแกนเอกสาร 

 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  5-16 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

16. แสดงหน้ำจอกำรเชื่อมต่อกำรสแกนเอกสำร ส ำเร็จ 

 

ภาพที่ 5-26 หน้าจอแสดงการเชื่อมต่อการแสกนเอกสาร 

 
17. ก ำหนดค่ำเร่ิมต้นกำรแสกนเอกสำร โดย login เข้ำระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ คลิกเลือกปุ่ม  

“สแกน” 

 

ภาพที่ 5-27 หน้าจอก าหนดค่าเร่ิมต้นการสแกนเอกสาร 

18. คลิกเลือกไอคอน    หลังจำกนั้นคลิกเลือก “Register Scan Service” 

 

ภาพที่ 5-28 หน้าจอ Register Scan Service 



  5.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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19. แสดงหน้ำจอให้ใส่ ID คลิก Taskbar ด้ำนล่ำง เลือกคลิกขวำที่รูปไอคอน        หลังจำกนั้นคลิก Setup 

 

ภาพที่ 5-29 หน้าจอ Register Scan Service ID 

 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  5-18 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

20. แสดงหน้ำจอ Setup ในช่อง ID คลิกปุ่ม Copy 

 

ภาพที่ 5-30 หน้าจอ Copy Setup ID 

 



  5.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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21. คลิกวำง ในช่อง “Enter Scanner service provider ID” หลังจำกนั้นคลิกปุ่ม OK 

 

ภาพที่ 5-31 หน้าจอระบุรายละเอียด ID Scanner 

 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  5-20 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

22. หลังจำก Register Scan Service ID เรียบร้อยแล้ว รูปไอคอนScanner จะสำมำรถคลิกท ำงำนได้ตำมปกติ 

 

ภาพที่ 5-32 หน้าจอติดต้ัง Register Scan Service ID ส าเร็จ 

 



  5.โปรแกรมเสริมต่างๆ  
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23. หลังจำกด ำเนินกำร Register Scan Service ID แล้ว ให้คลิกเลือกไอคอน Scanner และคลิกเลือก  
“Select Source” เพื่อเลือก driver เครื่องScannerที่ต่อเชื่อมกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งำน 

 

ภาพที่ 5-33 หน้าจอ Select Source ของเคร่ือง Scanner 

 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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24. คลิกเลือกชื่อ driver ของเคร่ืองScanner หลังจำกนั้นคลิกปุ่ม “Select” 

 

ภาพที่ 5-34 หน้าจอเลือก driver scanner 
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25. ด ำเนินกำรทดสอบกำร Scan โดยคลิกเลือก “Add” 

 

ภาพที่ 5-35 หน้าจอการ Scan ภาพผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  
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26. แสดงภำพที่ผ่ำนกำร Scan เข้ำสู่ระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ หลังจำกนั้นคลิกปุ่ม Save To Server 

 

ภาพที่ 5-36 หน้าจอจัดเก็บภาพเอกสารที่ผ่านการ Scan เข้าระบบ 

 

27. กำรแนบไฟล์ภำพเอกสำรจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งำน เข้ำสู่ระบบงำน คลิกเลือกไอคอน  
หลังจำกนั้น คลิก “Add” หลังจำกนั้นคลิก “Save to Server” 

 

ภาพที่ 5-37 หน้าจอแนบไฟล์ภาพเอกสารเข้าระบบ 



  5.โปรแกรมเสริมต่างๆ  

  

ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf หน้ำ 5-25 

5.2.2 วิธีใช้โปรแกรมเสริมส าหรับดูภาพ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ในการใช้งานโปรแกรมเสริมส าหรับจัดการภาพ  

 

ภาพที่ 5-38 หน้าจอสัญลักษณ์โปรแกรมเสริมส าหรับจัดการภาพ 

 

ภาพที่ 5-39 หน้าจอแสดงค าอธิบายลักษณะการท างาน 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  5-26 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

 

ภาพที่ 5-40 หน้าจอปุ่ม Clear ภาพเอกสารทั้งหมด 

 

ภาพที่ 5-41 หน้าจอปุ่มน าเข้าเอกสารจากไฟล์ที่มีอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

ภาพที่ 5-42 หน้าจอปุ่มน าเข้าเอกสารโดย Scan ผ่านเคร่ือง Scanner 
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ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf หน้ำ 5-27 

 

ภาพที่ 5-43 หน้าจอปุ่มพิมพ์ภาพเอกสาร 

 

ภาพที่ 5-44 หน้าจอเลือกหน้าเอกสารที่ต้องการจะพิมพ์ 

 

ภาพที่ 5-45 หน้าจอลบภาพเอกสาร 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  5-28 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

 

ภาพที่ 5-46 หน้าจอบันทกึภาพเอกสารลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

ภาพที่ 5-47 หน้าจอปุ่มบนัทึกเอกสารลงในระบบงาน 

 

ภาพที่ 5-48 หน้าจอปุ่มหมนุภาพเอกสาร 

 

ภาพที่ 5-49 หน้าจอปุ่มปรับมมุมองของภาพ ย่อ-ขยายภาพ 

 

ภาพที่ 5-50 หน้าจอปุ่มเลื่อนต าแหน่งในภาพเอกสาร 
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ภาพที่ 5-51 หน้าจอปุ่มการเลื่อนหน้าเอกสาร 

 

 

ภาพที่ 5-52 หน้าจอปุ่มแสดงภาพในมุมมองภาพตัวอย่างขนาดเล็ก (Thumbnail) 



ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนกิส ์  

คู่มือผู้ใช้งานระบบ  

หน้ำ  5-30 ED-15-EOFFICE-B_MUSR-EDOC-V03-00.pdf  

 

ภาพที่ 5-53 หน้าจอดูคุณสมบัติของโปรแกรม 

 

ภาพที่ 5-54 หน้าจอปุ่มการเลื่อนไปภาพที่ต้องการโดยคีย์ตัวเลขในช่องภาพปจัจุบนั 

 


