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ระเบียบปฏิบตั ิ งาน
P-HR-03

เรือ่ ง การควบคุมเอกสารสารสนเทศ
แก้ไขครัง้ ที่ : 0
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าเอกสารในระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนได้รบั อนุมตั ,ิ การ
ควบคุมการแจกจ่าย รวมถึงประวัตกิ ารเปลีย่ นแปลงแก้ไขของเอกสารและข้อมูล สาหรับการออก
เอกสารใหม่ การเปลีย่ นแปลงแก้ไขเนื้อหาเอกสาร การยกเลิกเอกสารเดิม รวมถึงการขอสาเนาเพิม่
เพื่อให้เอกสารมีความทันสมัยต่อการใช้งานอยูเ่ สมอ และบันทึกมีการจัดเก็บในระยะเวลาทีก่ าหนด เพื่อ
นามาอ้างอิงในการใช้งานได้
ขอบเขต
ระเบียบปฏิบตั งิ านนี้ครอบคลุมถึงกิจกรรมการออกเอกสารใหม่ การเปลีย่ นแปลงแก้ไขเนื้อหา
เอกสาร การขอยกเลิกการใช้งานเอกสาร และการขอสาเนาเพิม่ เติม ซึง่ ครอบคลุมถึงเอกสารและข้อมูล
ในระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนทีไ่ ด้จดั ทาขึน้ ภายในบริษทั และเอกสารทีไ่ ด้รบั
มาจากภายนอกบริษทั และบันทึกทีเ่ กิดขึน้ ในระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน
เอกสารอ้างอิ ง
F-HR-14
F-HR-15
F-HR-16
F-HR-17
F-HR-18
F-HR-20

ใบดาเนินการด้านเอกสาร (Document Action Request: DAR)
บัญชีรายชื่อเอกสาร (Master List)
บัญชีแจกจ่ายเอกสาร (Holder List)
ประวัตเิ อกสาร (Amendment Record)
รายการรับเอกสารภายนอก (External document list)
ใบอนุมตั ทิ าลายบันทึก

คานิ ยาม
เอกสารควบคุม คือ การควบคุมสาเนาเอกสารในระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน
ใช้งานภายในและภายนอกองค์กร โดยควบคุมการแก้ไข, แจกจ่าย, เรียกคืน ให้มคี วาม
ทันสมัยอยูเ่ สมอ และห้ามสาเนาใช้งานเอง
เอกสารไม่ควบคุม
คือ การสาเนาเอกสารในระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน
แจกจ่ายภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า , องค์กรภายนอกบริษัท โดยไม่ติดตามหรือ
ปรับปรุงให้มคี วามทันสมัยอยูเ่ สมอ
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รายละเอียดระเบียบปฏิ บตั ิ งาน
การควบคุมเอกสารและข้อมูลภายในบริ ษทั
1. การออกเอกสารใหม่
- ผูจ้ ดั เตรียมเอกสาร จัดทาเอกสารเอกสารฉบับร่าง พร้อมแนบใบดาเนินการด้านเอกสาร กรอก
รายละเอียดพร้อมลงชื่อในช่องผูจ้ ดั เตรียม แล้วส่งให้ผอู้ นุมตั เิ อกสารแต่ละระดับตามตารางที่ 1
สาหรับการเริม่ ใช้งานระบบเอกสารครัง้ แรกไม่ตอ้ งจัดทาใบดาเนินการด้านเอกสาร ถือว่าเริม่ ระบบ
ใหม่
- จนท.ควบคุมเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสาร แล้วบันทึกรับเอกสาร
ในใบดาเนินการด้านเอกสาร และรายละเอียดดังนี้
- กาหนดลาดับเอกสาร ดังนี้ (ลาดับเอกสาร / ปี ค.ศ.) เช่น 01/2017 หมายถึงใบดาเนินการ
ด้านเอกสารลาดับที่ 01 ของปี 2017
- กาหนดรหัสเอกสารในระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน มีเงื่อนไขดังนี้
A-BB-CC
เมือ่ - A คือ ประเภทเอกสาร (M : คู่มอื คุณภาพ, P : ระเบียบปฏิบตั งิ าน, W : วิธ ี
ปฏิบตั งิ าน
S :เอกสารสนับสนุ น, F : แบบฟอร์ม)
- BB คือ รหัสหน่วยงาน ดูรายละเอียดข้างล่าง
- TR คือ Training Department
- MK คือ Marketing Department
- HR คือ Human Resource Department
- CC คือ ลาดับทีข่ องเอกสารสาหรับ เช่น 01, 02, …
- กาหนดสถานะเอกสาร โดยใช้ฉบับที่ ซึง่ มีเงือ่ นไขดังนี้ สาหรับเอกสารระเบียบปฏิบตั งิ าน
เอกสารวิธปี ฏิบตั งิ าน, เอกสารสนับสนุ น และฟอร์มทีอ่ อกใหม่ ฉบับทีเ่ ป็ น 0
- จนท.ควบคุมเอกสารจัดพิมพ์เอกสารต้นฉบับ และประวัตเิ อกสาร (Amendment Record) พร้อม
ตรวจสอบให้ถูกต้อง แล้วส่งเอกสารต้นฉบับให้ผจู้ ดั ทา และผูอ้ นุมตั ติ รวจสอบและลงชื่อ
- จนท. ควบคุมเอกสาร ขึน้ ทะเบียนเอกสารในบัญชีรายชื่อเอกสาร (Master list)
- จนท. ควบคุมเอกสารประสานงานกับผูจ้ ดั ทาและอนุ มตั เิ อกสารกาหนดการสาเนาแจกจ่ายเอกสาร
ให้กบั ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องแล้วบันทึกในบัญชีแจกจ่ายเอกสาร (Holder list)
- จนท. ควบคุมเอกสาร จัดเตรียมสาเนาเอกสารสาหรับแจกจ่ายตามบัญชีแจกจ่ายเอกสาร
- กรณีเอกสารควบคุมสาเนา ประทับตรายาง “เอกสารควบคุม“ ทีห่ น้าแรกของสาเนาเอกสาร
- กรณีเอกสารไม่ควบคุมสาเนาทีแ่ จกจ่ายไปภายนอกบริษทั และไม่จาเป็ นต้องติดตามฉบับทีท่ นั สมัย
ประทับตรายาง “เอกสารไม่ควบคุม” ทีห่ น้าแรกของสาเนาเอกสาร
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- จนท. ควบคุมเอกสาร แจกจ่ายเอกสารตามบัญ ชีแจกจ่ายเอกสาร แล้วให้ผู้รบั เอกสารลงชื่อ รับ
เอกสารในใบดาเนินการด้านเอกสาร
- ผูถ้ อื ครองเอกสารจัดเก็บเอกสารใส่แฟ้ ม และวางไว้ในสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
- จนท. ควบคุมเอกสารจัดเก็บเอกสารต้นฉบับ, ใบดาเนินการด้านเอกสาร ,บัญชีแจกจ่ายเอกสารและ
บัญชีรายชื่อเอกสาร เข้าแฟ้ ม
2. กรณี เปลี่ยนแปลง/แก้ไขเอกสาร
- แผนกทีเ่ ป็ นเจ้าของเอกสาร พิจารณาความเหมาะสมในการเปลีย่ นแปลง/แก้ไขเอกสาร และเขียน
ใบดาเนินการด้านเอกสารส่งให้จนท. ควบคุมเอกสารดาเนินการแก้ไขตามเอกสารฉบับร่าง และส่ง
ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องอนุมตั เิ อกสารตามลาดับ
- จนท. ควบคุมเอกสาร แจกจ่ายเอกสารตามบัญชีแจกจ่ายเอกสาร ให้ผรู้ บั เอกสารลงชื่อรับเอกสาร
ในใบดาเนินการด้านเอกสาร แล้วเก็บคืนเอกสารสาเนาฉบับเก่า
- จนท. ควบคุมเอกสารทาลายเอกสารสาเนาฉบับเก่า แต่จดั เก็บต้นฉบับเอกสารเก่าโดยประทับตรา
ยาง “ยกเลิก” ทุกหน้าเอกสาร ไว้ยอ้ นหลัง 1 ฉบับ
3. กรณี การขอสาเนาเอกสารเพิ่ ม
- ผูร้ อ้ งขอกรอกรายละเอียดต่างๆ การขอสาเนาเอกสารเพิม่ ในใบดาเนินการด้านเอกสาร
- จนท. ควบคุมเอกสารปรับปรุงการสาเนาแจกจ่ายเอกสารในบัญชีแจกจ่ายเอกสาร จัดเตรียมสาเนา
เอกสารสาหรับแจกจ่าย และแจกจ่ายเอกสารตามวิธกี ารทีก่ าหนด
4. การขอยกเลิ กเอกสาร
- ผูร้ อ้ งขอกรอกรายละเอียดต่างๆ การขอยกเลิกการใช้งานเอกสารในใบดาเนินการด้านเอกสาร
- ผูอ้ นุมตั ิ พิจารณาการขอยกเลิกเอกสารแล้วลงชื่อในช่องผูอ้ นุมตั ิ จากนัน้ ส่งให้ จนท.ควบคุม
เอกสาร ในกรณีทไ่ี ม่เห็นด้วยให้ปรึกษากับผูจ้ ดั ทา แล้วยกเลิกการดาเนินการ
- จนท. ควบคุมเอกสาร ปรับปรุงและยกเลิกเอกสารในบัญชีรายชื่อเอกสาร
- จนท. ควบคุมเอกสารตรวจสอบรายการแจกจ่ายเอกสารกับบัญชีแจกจ่ายเอกสาร แล้วเรียกเก็บคืน
เอกสารสาเนาฉบับทีแ่ จกจ่ายกลับคืน แล้วให้ผคู้ นื เอกสารลงชื่อคืนในใบดาเนินการด้านเอกสาร
- จนท. ควบคุมเอกสารทาลายเอกสารสาเนาฉบับเก่า แต่จดั เก็บต้นฉบับเอกสารเก่าโดยประทับตรา
ยาง “ยกเลิก” ทุกหน้าเอกสาร ไว้ 1 ฉบับ
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การควบคุมเอกสารและข้อมูลทีร่ บั จากภายนอกบริ ษทั
5. กรณี เอกสารรับเข้ามาใหม่
- เอกสารจากภายนอกทีร่ บั เข้ามาให้ลงในแบบฟอร์มรายการรับเอกสารภายนอก โดยระบุ ประเภท
ของเอกสาร วันที่ และเนื้อเรื่อง โดยเจ้าหน้าทีค่ วบคุมเอกสารเป็ นผูจ้ ดั เก็บเอกสาร
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายพิจารณาว่าเกีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านหรือไม่ ถ้าเกีย่ วข้องและจาเป็ นต้องแจกจ่าย
เอกสารให้ปฏิบตั ติ ามวิธกี ารควบคุมเอกสารภายในบริษทั
- เอกสารในส่วนทีเ่ ป็ นหลักสูตรอบรมจากภายนอกให้เก็บไว้อา้ งอิง ในประเภทเอกสารสนับสนุ น
การควบคุมบันทึก
6. จนท. ควบคุมเอกสาร รวบรวมรายชื่อบันทึกในเอกสารแต่ละฉบับ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก
บันทึกทีอ่ ้างอิงไว้ในขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน, วิธกี ารปฏิบตั งิ านทุกฉบับ หรือ
• เป็ นบันทึกทีก่ ฏหมาย,ระเบียบ, ข้อบังคับอื่นๆ ระบุให้เก็บ หรือ
• เป็ นความต้องการของลูกค้า ทีร่ ะบุให้จดั เก็บไว้
โดยจัดทาทะเบียนบันทึกในแบบฟอร์ม Master list
7. จนท. ควบคุมเอกสารมีหน้าที่ จัดเก็บบันทึกทุกประเภท ตรวจสอบความสามารถในการใช้งาน
(อ่านออก) ของบันทึกทีม่ กี ารจัดเก็บ ควบคุมการเก็บให้อยูใ่ นสภาพทีเ่ หมาะสม ไม่เลอะเลือน,
สูญหาย และมีความสามารถนามาใช้งานได้อย่างสะดวก
8. จนท. ควบคุมเอกสารต้องเฝ้ าตรวจสอบระยะเวลาการเก็บของบันทึกต่างๆทีจ่ ดั เก็บไว้ และเมือ่
ครบระยะเวลาทีร่ ะบุไว้ ให้จดั ทา ใบขออนุ มตั ทิ าลายบันทึก เสนอให้ผมู้ อี านาจอนุมตั เิ อกสาร
(ตามทีก่ าหนดในตาราง) พิจารณา / ทบทวน / อนุมตั กิ ารทาลายบันทึก
9. ในกรณีทไ่ี ม่อนุ มตั กิ ารทาลายบันทึก ให้ผมู้ อี านาจระบุระยะเวลาทีต่ อ้ งการให้เก็บเพิม่ ลงในใบขอ
อนุมตั ทิ าลายบันทึก
10. จนท. ควบคุมเอกสารทาลายบันทึก และระบุวนั ทีท่ าลายลงในใบขออนุ มตั ทิ าลายบันทึก
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แก้ ไขครั้งที่ :

6 of 6
0

วันทีบ่ ังคับใช้ :

ตารางที่ 1 กาหนดผูจ้ ดั ทา และอนุมตั ิ เอกสารและข้อมูลที่จดั ทาภายในบริ ษทั
ประเภทเอกสาร
ผูจ้ ดั เตรียม
ผูอ้ นุมตั ิ
หน่วยงาน
ควบคุมเอกสาร
ต้นฉบับ
คู่มอื การจัดการความ
ตัวแทนฝ่ ายบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
Document
ปลอดภัยการจราจรทางถนน
(RTS MR)
Center
(RTS Manual)
ระเบียบปฏิบตั งิ าน
ผูจ้ ดั การแผนก
กรรมการผูจ้ ดั การ
Document
(Procedure)
Center
วิธกี ารปฏิบตั งิ าน
ผูป้ ฏิบตั งิ านในแต่ละ
RTS MR
Document
(Work instruction)
แผนก
Center
เอกสารสนับสนุน
ผูป้ ฏิบตั งิ านในแต่ละ
RTS MR
Document
(Support Document)
แผนก
Center
แบบฟอร์ม (Form)
ผูจ้ ดั การแผนก
RTS MR
Document
หรือผูป้ ฏิบตั งิ านใน
Center
แต่ละแผนก
เอกสารภายนอกอื่นๆ ที่
ผูป้ ฏิบตั งิ านในแต่ละ
RTS MR
Document
เกีย่ วข้อง
แผนก
Center
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