
 

 

1-1 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

โปรแกรมจัดการเอกสารค าร้องอิเล็กทรอนิกส์ 
 

โปรแกรมจัดการเอกสารค าร้องอิเล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วยค ำร้องของงำนบริกำรส่วนหน้ำ 5 งำน คือ 
1. งำนทะเบียนรำษฎร 
2. งำนบัตรประจ ำตัวประชำชน 
3. งำนสวัสดิกำรสังคม 
4. งำนขออนุญำตปลูกสร้ำงรื้อถอนอำคำร 
5. งำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
การเรียกใช้โปรแกรม 

กำรเรียกใช้งำนโปรแกรมผู้ใช้งำนจะต้องเปิดโปรแกรมเบรำเซอร์  และพิมพ์ URL : http://hr.udoncity. 
go.th  จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 1  กำรเรียกใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเอกสำรค ำร้องอิเล็กทรอนิกส์ 
 

จำกรูปที่ 1  จะเม่ือเข้ำสู่หน้ำจอเรียบร้อยแล้ว  จะปรำกฏหน้ำแรกดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2  กำรเรียกใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเอกสำรค ำร้องอิเล็กทรอนิกส์ 

คลิกเพื่อ

เรียกใช้

โปรแกรม 



 

 

1-2 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

เมื่อคลิกเข้ำสู่โปรแกรมแล้วจะปรำกฏหน้ำจอ Login เข้ำสู่ระบบ ซึ่งผู้ใช้งำนจะต้องกรอกรหัสผู้ใช้งำน 
(Username) และ รหัสผ่ำน (Password) เข้ำสู่ระบบ ดังรูปที่ 3 

 

 
รูปที่ 3  หน้ำเข้ำสู่ระบบ 

 

 จำกรูปที่ 3 ผู้ใช้งำนจะต้องท ำกำรกรอกข้อมูลเข้ำสู่ระบบดังนี้ 
หมำยเลข 1 กรอกรหัสผู้ใช้งำนเพื่อเข้ำใช้ระบบ (User Name) 
หมำยเลข 2 กรอกรหัสผ่ำน (Password) 
หมำยเลข 3 เมื่อกรอกรหัสผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนแล้ว คลิกที่ปุ่ม Login เพ่ือเข้ำสู่ระบบ 
 
หน้าแรกของโปรแกรม 

 
รูปที่ 4  หน้ำแรกของโปรแกรม 

 
จำกรูปที่ 4 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 

หมำยเลข 1 เมนสู ำหรับจัดกำรเอกสำรค ำร้องของงำนบริกำรส่วนหน้ำ 
หมำยเลข 2 เมนูส ำหรับ Logout เพ่ือออกจำกระบบ 
 
  

1   
2   

3   

2   1   



 

 

1-3 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

การท างานของโปรแกรม 
ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่หน้ำจัดกำรเอกสำรค ำร้องฯ ที่ต้องกำรได ้โดยคลิกเลือกเมนูงำนที่ต้องกำร จำก

หมำยเลข 1 – 7 ดังรูปที่ 5 
 

 
 

รูปที่ 5  เมนูจัดกำรเอกสำรค ำร้องอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ข้อมูลเบื้องต้น  โปรแกรมจัดกำรเอกสำรค ำร้องอิเล็กทรอนิกส์มีฟังก์ชั่นกำรท ำงำนหลักทั้งหมด 7 เมนู ดังนี้ 
1. เมนงูำนทะเบียนรำษฎร  ใช้ส ำหรับจัดกำรเอกสำรค ำร้องฯ ในส่วนงำนทะเบียนรำษฎร ได้แก่  ใบรับแจ้งเกิด  

ใบรับแจ้งตำย แบบค ำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรบุคคลหรือจ ำหน่ำยเกี่ยวกับบุคคลในทะเบียนบ้ำน ท.ร.
97ก  ใบรับแจ้งกำรย้ำยออก แบบค ำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรต่ำงๆ หรือจ ำหน่ำยเกี่ยวกับบ้ำนใน
ทะเบียนบ้ำน  ขอแก้ไขรำยกำรสถำนภำพใน ท.ร.14 (ป.ค.14)  ใบรับแจ้งตำยภำยในบ้ำน  บันทึกสำเหตุ
ทะเบียนบ้ำน ใบสูติบัติ ใบมรณบัตรสูญหำย  คัดรับรองรำยกำรบุคคล  ใบค ำร้องขอแลขรหัสประจ ำบ้ำน  กำร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงในเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎร (ค ำร้องทั่วไป)  บันทึก  แบบค ำร้องทั่วไป  และระบบรำยงำน 

2. เมนงูำนบัตรประจ ำตัวประชำชน  ใช้ส ำหรับจัดกำรเอกสำรค ำร้องฯ ในส่วนงำนบัตรประจ ำตัวประชำชน  ได้แก ่ 
ค ำร้องขอตรวจคัดและรับรองส ำเนำรำยกำรเกี่ยวกับบัตร  บันทึกปำกค ำให้กำรของผู้ท ำบัตรประจ ำตัว
ประชำชน  แบบค ำร้องทั่วไป  และระบบรำยงำน 

3. เมนงูำนสวัสดิกำรสังคม  ใช้ส ำหรับจัดกำรเอกสำรค ำร้องฯ ในส่วนงำนสวัสดิกำรสังคม  ได้แก่  แบบค ำขอขึ้น
ทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  แบบค ำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยควำมพิกำร  และแบบค ำร้องทั่วไป 

4. เมนงูำนขออนุญำตปลูกสร้ำงรื้อถอนอำคำร  ใช้ส ำหรับจดักำรเอกสำรค ำร้องฯ ในส่วนงำนขออนุญำตปลูกสร้ำง
รื้อถอนอำคำร ได้แก่  ค ำขออนุญำตก่อสร้ำงดัดแปลงอำคำรหรือรื้อถอนอำคำร  ใบลงรับค ำขออนุญำตก่อสร้ำง 
ดัดแปลง รื้อถอนอำคำร  และแบบค ำร้องทั่วไป 
5. เมนงูำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  ใช้ส ำหรับจัดกำรเอกสำรค ำร้องฯ ในส่วนงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ได้แก่ ค ำร้องขอรับใบอนุญำต  ใบอนุญำตให้เป็นผู้จัดตั้งกำรสุสำนและฌำปนสถำนสำธำรณะหรือสุสำนและฌำปน

1   
2   
3  

4   

6   
7   

5 



 

 

1-4 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

สถำนเอกชน  ค ำร้องขอมีใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับเก็บและขนส่งสิ่งปฏิกูล  ค ำขออนุญำตด ำเนินกำรสุสำน
และฌำปนสถำน  ค ำขอรับใบอนุญำตจัดตั้งสุสำนและฌำปนสถำน  หนังสือรับรองกำรแจ้งจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำย
จ ำหน่ำยอำหำรและสะสมอำหำร  ใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่สะสมอำหำร  ใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร  
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  ใบอนุญำตจัดตั้งตลำด  และใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่
หรือทำงสำธำรณะ 
6. เมนพิูมพ์บัตรคิว  ใช้ส ำหรับพิมพ์บัตรคิวกำรเข้ำรับริกำรไปยังแต่ละงำนบริกำร 
7. เมนรูำยงำนแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ ใช้ส ำหรับแสดงรำยงำนรำยควำมพึงพอใจของกลุ่มงำนบริกำรตำมช่วง
ระยะเวลำ 
 
1. การจัดการเอกสารค าร้องส่วนงานทะเบียนราษฎร 

จำกรูปที่ 5  ผู้ใช้งำนสำมำรถคลิกเลือกฟังก์ชั่นกำรท ำงำนที่ต้องกำรได ้ดังรูปที่ 6 
 

 
 

รูปที่ 6  เมนูจัดกำรเอกสำรค ำร้องส่วนงำนทะเบียนรำษฎร 
 
1.1 การจัดการเอกสารใบรับแจ้งเกิด 

1.1 

1.3 

1.4

1.6

1.7   

1.8   

1.10

1.2 

1.9   

1.11

1.12
1.13

1.14

1.5 



 

 

1-5 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนทะเบียนรำษฎร   

 
 

 
รูปที่ 7  หน้ำจัดกำรเอกสำรใบรับแจ้งเกิด 

 
จำกรูปที่ 7 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 

1. กรอกข้อมูลกำรแจ้งเกิดลงบนฟอร์ม (กรณีท่ีมีข้อมูลประชำชนอยู่ในระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกรหัส

บ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ  ระบบจะท ำกำรแสดงข้อมูลให้โดย
อัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 

2   

กรอกข้อมูลกำรแจ้งเกิดลง
บนฟอร์มให้เรียบร้อย 

1   



 

 

1-6 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

1.2 การจัดการเอกสารใบรับแจ้งตาย  

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนทะเบียนรำษฎร   

 
 

 
 

รูปที่ 8  หน้ำจัดกำรเอกสำรใบรับแจ้งตำย 
 
จำกรูปที่ 8 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 

2   

กรอกข้อมูลกำรแจ้งตำยลงบน
ฟอร์มให้เรียบร้อย 

1 



 

 

1-7 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

1. กรอกข้อมูลกำรตำยเกิดลงบนฟอร์ม (กรณีท่ีมีข้อมูลประชำชนอยู่ในระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกรหัส

บ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ  ระบบจะท ำกำรแสดงข้อมูลให้โดย
อัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 
1.3 การจัดการเอกสารแบบค าร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร. 97 ก 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนทะเบียนรำษฎร   

 
 

 
 

รูปที่ 9  หน้ำจัดกำรเอกสำรแบบค ำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 

2   

กรอกข้อมูลกำรขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงลงบนฟอร์ม
ให้เรียบร้อย 

1   



 

 

1-8 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

จำกรูปที่ 9 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงลงบนฟอร์ม (กรณีท่ีมีข้อมูลประชำชนอยู่ในระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถ

กรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ  ระบบจะท ำกำรแสดง
ข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 
1.4 การจัดการเอกสารใบรับแจ้งการย้ายออก 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนทะเบียนรำษฎร   

 
 

 
 

รูปที่ 10  หน้ำจัดกำรเอกสำรใบรับแจ้งกำรย้ำยออก 
 

จำกรูปที่ 10 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 

2   

กรอกข้อมูลกำรกำรย้ำยออก
ลงบนฟอร์มให้เรียบร้อย 

1   



 

 

1-9 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

1. กรอกข้อมูลกำรกำรย้ำยออกลงบนฟอร์ม (กรณีท่ีมีข้อมูลประชำชนอยู่ในระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถ

กรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ  ระบบจะท ำกำรแสดง
ข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 
1.5 การจัดการเอกสารแบบค าร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ หรือจ าหน่ายเกี่ยวกับบ้านในทะเบียน
บ้าน 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนทะเบียนรำษฎร   

 
 

 
 

รูปที่ 11  หน้ำจัดกำรเอกสำรแบบค ำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรต่ำงๆ 
หรือจ ำหน่ำยเกี่ยวกับบ้ำนในทะเบียนบ้ำน 

2   

กรอกข้อมูลกำรกำรย้ำย
ออกลงบนฟอร์มให้
เรียบร้อย 

1   



 

 

1-10 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

จำกรูปที่ 11 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรต่ำงๆ หรือจ ำหน่ำยเกี่ยวกับบ้ำนในทะเบียนบ้ำนลงบนฟอร์ม 

(กรณีท่ีมีข้อมูลประชำชนอยู่ในระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัว

ประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ  ระบบจะท ำกำรแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 
1.6 การจัดการเอกสารขอแก้ไขรายการสถานภาพใน ท.ร. 14 (ป.ค.14) 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนทะเบียนรำษฎร   

 
 

 
รูปที่ 12  หน้ำจัดกำรเอกสำรขอแก้ไขรำยกำรสถำนภำพใน ท.ร. 14 (ป.ค.14) 

 

2   

กรอกข้อมูลกำรแก้ไข
รำยกำรสถำนภำพใน 
ท.ร. 14 (ป.ค.14) ลงบน
ฟอร์มให้เรียบร้อย 

1   



 

 

1-11 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

จำกรูปที่ 12 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลกำรแก้ไขรำยกำรสถำนภำพใน ท.ร. 14 (ป.ค.14)ลงบนฟอร์ม (กรณีท่ีมีข้อมูลประชำชนอยู่ใน

ระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ 

 ระบบจะท ำกำรแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 
1.7 การจัดการเอกสารใบรับแจ้งการตาย ภายในบ้าน 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนทะเบียนรำษฎร   

 
 

 
รูปที่ 13  หน้ำจัดกำรเอกสำรใบรับแจ้งกำรตำย ภำยในบ้ำน 

 

2  

กรอกข้อมูลกำรแจ้งกำร
ตำย ภำยในบ้ำนลงบน
ฟอร์มให้เรียบร้อย 

1   



 

 

1-12 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

จำกรูปที่ 13 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลกำรแจ้งกำรตำยภำยในบ้ำนลงบนฟอร์ม (กรณีที่มีข้อมูลประชำชนอยู่ในระบบแล้ว ผู้ใช้งำน

สำมำรถกรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ  ระบบจะท ำกำร
แสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 
1.8 การจัดการเอกสารบันทึกสาเหตุ ทะเบียนบ้าน ใบสูติบัตร ใบมรณบัตร สูญหาย 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนทะเบียนรำษฎร   

 
 

 
 

รูปที่ 14  หน้ำจัดกำรเอกสำรบันทึกสำเหตุ ทะเบียนบ้ำน ใบสูติบัตร ใบมรณบัตร สูญหำย 
 

จำกรูปที่ 14 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลสำเหตุ ทะเบียนบ้ำน ใบสูติบัตร ใบมรณบัตร สูญหำยลงบนฟอร์ม (กรณีท่ีมีข้อมูลประชำชน

อยู่ในระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ 

 ระบบจะท ำกำรแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2   

กรอกข้อมูลบันทกึสำเหตุ 
ทะเบียนบ้ำน ใบสูติบัตร 
ใบมรณบัตร สูญหำยลง
บนฟอร์มให้เรียบร้อย 

1   



 

 

1-13 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 

1.9 การจัดการเอกสารคัดรบัรองรายการบุคคล 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนทะเบียนรำษฎร   

 
 

 
 

รูปที่ 15  หน้ำจัดกำรเอกสำรคัดรับรองรำยกำรบุคคล 
จำกรูปที่ 15 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 

2   

กรอกข้อมูลกำรคัด
รับรองรำยกำรบุคคลลง
บนฟอร์มให้เรียบร้อย 

1   



 

 

1-14 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

1. กรอกข้อมูลกำรคัดรับรองรำยกำรบุคคลลงบนฟอร์ม (กรณีที่มีข้อมูลประชำชนอยู่ในระบบแล้ว ผู้ใช้งำน

สำมำรถกรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ  ระบบจะท ำกำร
แสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 
1.10 การจัดการเอกสารใบค าร้องขอเลขรหัสประจ าบ้าน 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนทะเบียนรำษฎร   

 
 

 
รูปที่ 16  หน้ำจัดกำรเอกสำรใบค ำร้องขอเลขรหัสประจ ำบ้ำน 

2   

กรอกข้อมูลค ำร้องขอเลข
รหัสประจ ำบำ้นลงบน
ฟอร์มให้เรียบร้อย 

1   



 

 

1-15 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

จำกรูปที่ 16 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลกำรขอเลขรหัสประจ ำบ้ำนลงบนฟอร์ม (กรณีท่ีมีข้อมูลประชำชนอยู่ในระบบแล้ว ผู้ใช้งำน

สำมำรถกรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ  ระบบจะท ำกำร
แสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 
1.11 การจัดการเอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเอกสารการทะเบียนราษฎร (ค าร้องท่ัวไป) 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนทะเบียนรำษฎร   

 
 

 
รูปที่ 17  หน้ำจัดกำรเอกสำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎร 

 

2

.   

กรอกข้อมูลกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงในเอกสำร
กำรทะเบียนรำษฎรลง
บนฟอร์มให้เรียบร้อย 

1   

2   



 

 

1-16 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

จำกรูปที่ 17 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงในเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎรลงบนฟอร์ม (กรณีท่ีมีข้อมูลประชำชนอยู่ใน

ระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ 

 ระบบจะท ำกำรแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 
1.12 การจัดการเอกสารบันทึก 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนทะเบียนรำษฎร   

  
 

 
รูปที่ 18  หน้ำจัดกำรเอกสำรบันทึก 

 

2   

กรอกข้อมูลกำรบันทึกลง
บนฟอร์มให้เรียบร้อย 

1   



 

 

1-17 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

จำกรูปที่ 18 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลบันทึกลงบนฟอร์ม (กรณีที่มีข้อมูลประชำชนอยู่ในระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกรหัสบ้ำน

หรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ  ระบบจะท ำกำรแสดงข้อมูลให้โดย
อัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 
1.13 การจัดการเอกสารแบบค าร้องท่ัวไป 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนทะเบียนรำษฎร   

 
 

 
รูปที่ 19  หน้ำจัดกำรเอกสำรแบบค ำร้องทั่วไป 

 

จำกรูปที่ 19 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลค ำร้องทั่วไปลงบนฟอร์ม (กรณีท่ีมีข้อมูลประชำชนอยู่ในระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอก

รหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ  ระบบจะท ำกำรแสดงข้อมูลให้
โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 

2   

กรอกข้อมูลค ำร้องทัว่ไปลง
บนฟอร์มให้เรียบร้อย 

1   



 

 

1-18 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

1.14 ระบบรายงาน (งานทะเบียนราษฎร) 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนทะเบียนรำษฎร   

 
 

 
รูปที่ 20  หน้ำระบบรำยงำน (งำนทะเบียนรำษฎร) 

 

จำกรูปที่ 20 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 
1. เลือกวันที่เริ่มต้น 
2. เลือกวันที่สิ้นสุด 
3. เลือกชื่อ PR ที่ต้องกำร 

4. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือแสดงรำยงำน 

5. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือออกรำยงำน 
 

5   

1   2   3   4   



 

 

1-19 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

2. การจัดการเอกสารค าร้องส่วนงานบัตรประจ าตัวประชาชน 
จำกรูปที่ 5  ผู้ใช้งำนจะสำมำรถคลิกเลือกฟังก์ชั่นกำรท ำงำนที่ต้องกำรได ้ดังรูปที่ 21 

 

 
 

รูปที่ 21  เมนูจัดกำรเอกสำรค ำร้องส่วนงำนบัตรประจ ำตัวประชำชน 
 
2.1 การจัดการเอกสารค าร้องขอตรวจ คัดและรับรองส าเนาเกี่ยวกับบัตร 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนบัตรประจ ำตัว

ประชำชน   
   

 
รูปที่ 22  หน้ำจัดกำรเอกสำรค ำร้องขอตรวจ คัดและรับรองส ำเนำเกี่ยวกับบัตร 

 

จำกรูปที่ 22 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลกำรขอตรวจ คัดและรับรองส ำเนำเกี่ยวกับบัตรลงบนฟอร์ม (กรณีท่ีมีข้อมูลประชำชนอยู่ใน

ระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ 

 ระบบจะท ำกำรแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 

2.1   

2.2   

2.3   

 
2.4   

2   

กรอกข้อมูลค ำร้องขอ
ตรวจ คัดและรับรอง
ส ำเนำเกี่ยวกับบัตรลงบน
ฟอร์มให้เรียบร้อย 

1  



 

 

1-20 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

2.2 การจัดการเอกสารบันทึกปากค าให้การของผู้ท าบัตรประจ าตัวประชาชน 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนบัตรประจ ำตัวประชำชน 

  
 

 
 

รูปที่ 23  หน้ำจัดกำรเอกสำรกำรบันทึกปำกค ำให้กำรของผู้ท ำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
 

จำกรูปที่ 23 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลกำรบันทึกปำกค ำให้กำรของผู้ท ำบัตรประจ ำตัวประชำชนลงบนฟอร์ม (กรณีที่มีข้อมูล

ประชำชนอยู่ในระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิก

ปุ่มค้นหำ  ระบบจะท ำกำรแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 

2   

กรอกข้อมูลกำรบันทึก
ปำกค ำใหก้ำรของผู้ท ำ
บัตรประจ ำตัวประชำชน
ลงบนฟอร์มให้เรียบร้อย 

1   



 

 

1-21 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

2.3 การจัดการเอกสารแบบค าร้องท่ัวไป 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนบัตรประจ ำตัวประชำชน 

  
 

 
รูปที่ 24  หน้ำจัดกำรเอกสำรแบบค ำร้องทั่วไป 

 

จำกรูปที่ 24 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลกำรบันทึกปำกค ำให้กำรของผู้ท ำบัตรประจ ำตัวประชำชนลงบนฟอร์ม (กรณีที่มีข้อมูล

ประชำชนอยู่ในระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิก

ปุ่มค้นหำ  ระบบจะท ำกำรแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 
2.4 ระบบรายงาน (งานบัตรประจ าตัวประชาชน)  

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนบัตรประจ ำตัวประชำชน 

  
 

2   

กรอกข้อมูลค ำร้องทัว่ไปลง
บนฟอร์มให้เรียบร้อย 

1   



 

 

1-22 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

 
รูปที่ 25  หน้ำระบบรำยงำน (งำนบัตรประจ ำตัวประชำชน) 

 

จำกรูปที่ 25 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 
1. เลือกวันที่เริ่มต้น 
2. เลือกวันที่สิ้นสุด 
3. เลือกชื่อ PR ที่ต้องกำร 

4. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือแสดงรำยงำน 

5. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือออกรำยงำน

 
3. การจัดการเอกสารงานสวัสดิการสังคม 

จำกรูปที่ 5  ผู้ใช้งำนจะสำมำรถคลิกเลือกฟังก์ชั่นกำรท ำงำนที่ต้องกำรได ้ดังรูปที่ 26 
 

 
 

รูปที่ 26  เมนูจัดกำรเอกสำรเอกสำรค ำร้องส่วนงำนสวัสดิกำรสังคม 
 
 

3.1   

3.2   

3.3   

5   

1   2   
3   

4   



 

 

1-23 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

3.1 การจัดการเอกสารแบบค าขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนสวัสดิกำรสังคม  

 
 

 
รูปที่ 27  หน้ำจัดกำรเอกสำรแบบค ำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

 

จำกรูปที่ 27 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 

กรอกข้อมูลค ำขอขึ้น
ทะเบียนรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอำยลุงบน
ฟอร์มให้เรียบร้อย 

1

2



 

 

1-24 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

1. กรอกข้อมูลค ำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุลงบนฟอร์ม (กรณีท่ีมีข้อมูลประชำชนอยู่ในระบบ

แล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ  
ระบบจะท ำกำรแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 
3.2 การจัดการเอกสารแบบค าขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนสวัสดิกำรสังคม  

 
 

 

รูปที่ 28  หน้ำจัดกำรเอกสำรแบบค ำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยควำมพิกำร 

2   

กรอกข้อมูลค ำขอขึ้น
ทะเบียนรับเงินเบี้ยควำม
พิกำรลงบนฟอร์มให้
เรียบร้อย 

1  



 

 

1-25 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

จำกรูปที่ 28 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลค ำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยควำมพิกำรลงบนฟอร์ม (กรณีท่ีมีข้อมูลประชำชนอยู่ในระบบแล้ว 

ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ  ระบบจะ
ท ำกำรแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 
3.3 การจัดการเอกสารแบบค าร้องท่ัวไป 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนสวัสดิกำรสังคม  

 
 

 
รูปที่ 29  หน้ำจัดกำรเอกสำรแบบค ำร้องทั่วไป 

 
จำกรูปที่ 29 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 

1. กรอกข้อมูลค ำร้องทั่วไปลงบนฟอร์ม (กรณีท่ีมีข้อมูลประชำชนอยู่ในระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอก

รหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ  ระบบจะท ำกำรแสดงข้อมูลให้
โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 

2   

กรอกข้อมูลค ำร้องทัว่ไปลง
บนฟอร์มให้เรียบร้อย 

1   



 

 

1-26 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

4. การจัดการเอกสารค าร้องส่วนงานขออนุญาตปลูกสร้างรื้อถอนอาคาร 
จำกรูปที่ 5  ผู้ใช้งำนจะสำมำรถคลิกเลือกฟังก์ชั่นกำรท ำงำนที่ต้องกำรได ้ดังรูปที่ 30 

 

 
 

รูปที่ 30  เมนูกำรจัดกำรเอกสำรค ำร้องส่วนงำนขออนุญำตปลูกสร้ำงรื้อถอนอำคำร 
 

จำกรูปที่ 30 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลค ำร้องส่วนงำนขออนุญำตปลูกสร้ำงรื้อถอนอำคำรลงบนฟอร์ม (กรณีท่ีมีข้อมูลประชำชนอยู่

ในระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ 

 ระบบจะท ำกำรแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 
4.1 การจัดการเอกสารค าขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนขออนุญำตปลูกสร้ำง

รื้อถอนอำคำร   
 

4.1   

4.3   

4.2   



 

 

1-27 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

 
 

รูปที่ 31  หน้ำจัดกำรเอกสำรค ำขออนุญำตก่อสร้ำงดัดแปลงอำคำรหรือรื้อถอนอำคำร 
 

2   

กรอกข้อมูลค ำขออนุญำต
ก่อสร้ำงดัดแปลงอำคำร
หรือรื้อถอนอำคำรลงบน
ฟอร์มให้เรียบร้อย 

1   



 

 

1-28 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

จำกรูปที่ 31 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลค ำขออนุญำตก่อสร้ำงดัดแปลงอำคำรหรือรื้อถอนอำคำรลงบนฟอร์ม (กรณีท่ีมีข้อมูล

ประชำชนอยู่ในระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิก

ปุ่มค้นหำ  ระบบจะท ำกำรแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 
4.2 การจัดการเอกสารใบลงรับค าขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนขออนุญำตปลูกสร้ำงรื้อ

ถอนอำคำร   
 

 
รูปที่ 32  หน้ำจัดกำรเอกสำรใบลงรับค ำขออนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลงรื้อถอนอำคำร 

 
จำกรูปที่ 32 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 

1. กรอกข้อมูลกำรลงรับค ำขออนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลงรื้อถอนอำคำรลงบนฟอร์ม (กรณีท่ีมีข้อมูลประชำชน
อยู่ในระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ 

 ระบบจะท ำกำรแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 

2   

กรอกข้อมูลค ำขออนุญำต
ก่อสร้ำงดัดแปลงอำคำร
หรือรื้อถอนอำคำรลงบน
ฟอร์มให้เรียบร้อย 

1   



 

 

1-29 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

4.3 การจัดการเอกสารแบบค าร้องท่ัวไป 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนขออนุญำตปลูกสร้ำงรื้อ

ถอนอำคำร   
 

 
รูปที่ 33  หน้ำจัดกำรเอกสำรแบบค ำร้องทั่วไป 

 
จำกรูปที่ 33 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 

1. กรอกข้อมูลค ำร้องทั่วไปลงบนฟอร์ม (กรณีท่ีมีข้อมูลประชำชนอยู่ในระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอก

รหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ  ระบบจะท ำกำรแสดงข้อมูลให้
โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 
5. การจัดการเอกสารค าร้องส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

จำกรูปที่ 5  ผู้ใช้งำนจะสำมำรถคลิกเลือกฟังก์ชั่นกำรท ำงำนที่ต้องกำรได ้ดังรูปที่ 34 

2   

กรอกข้อมูลค ำร้องทัว่ไป
ลงบนฟอร์มให้เรียบร้อย 

1   



 

 

1-30 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

 
 

รูปที่ 34  เมนูจัดกำรเอกสำรค ำร้องส่วนงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

จำกรูปที่ 34 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลค ำร้องส่วนงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมลงบนฟอร์ม (กรณีท่ีมีข้อมูลประชำชนอยู่ในระบบ

แล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ  
ระบบจะท ำกำรแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 
5.1 การจัดการเอกสารค าร้องขอรับใบอนุญาต 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อม   
 

5.1   

5.2   

5.3   

5.4   

5.5   

5.6   

5.7   

5.8   

5.9   

5.10   

5.11   



 

 

1-31 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

 
รูปที่ 35  หน้ำจัดกำรเอกสำรค ำร้องขอรับใบอนุญำต 

 
จำกรูปที่ 35 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 

1. กรอกข้อมูลค ำร้องขอรับใบอนุญำตลงบนฟอร์ม (กรณีท่ีมีข้อมูลประชำชนอยู่ในระบบแล้ว ผู้ใช้งำน

สำมำรถกรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ  ระบบจะท ำกำร
แสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 
5.2 การจัดการเอกสารใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดตั้งสุสาน และฌาปนสถาน หรือสุสาน และฌาปนสถานเอกชน 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อม   
 

2   

กรอกข้อมูลค ำร้องขอรับ
ใบอนุญำตลงบนฟอร์มให้
เรียบร้อย 

1   



 

 

1-32 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

 
รูปที่ 36  หน้ำจัดกำรเอกสำรใบอนุญำตให้เป็นผู้จัดตั้งสุสำน และฌำปนสถำน 

หรือสุสำน และฌำปนสถำนเอกชน 
 

จำกรูปที่ 36 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลใบอนุญำตให้เป็นผู้จัดตั้งสุสำน และฌำปนสถำนหรือสุสำน และฌำปนสถำนเอกชนลงบน

ฟอร์ม (กรณีท่ีมีข้อมูลประชำชนอยู่ในระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตร

ประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ  ระบบจะท ำกำรแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 
 

2   

กรอกข้อมูลใบอนุญำตให้
เป็นผู้จัดตั้งสุสำน และฌำ
ปนสถำนหรือสุสำน 
และฌำปนสถำนเอกชน
ลงบนฟอร์มให้เรียบร้อย 

1   



 

 

1-33 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

5.3 การจัดการเอกสารค าร้องขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการ รับเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อม   
 

 
รูปที่ 37  หน้ำจัดกำรเอกสำรค ำร้องขอมีใบอนุญำตประกอบกิจกำร รับเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 

 
จำกรูปที่ 37 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 

1. กรอกข้อมูลค ำร้องขอมีใบอนุญำตประกอบกิจกำร รับเก็บและขนสิ่งปฏิกูลลงบนฟอร์ม (กรณีท่ีมีข้อมูล
ประชำชนอยู่ในระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิก

ปุ่มค้นหำ  ระบบจะท ำกำรแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 
 
 

2   

กรอกข้อมูลค ำร้องขอมี
ใบอนุญำตประกอบ
กิจกำร รับเก็บและขน
สิ่งปฏิกูลลงบนฟอร์มให้
เรียบร้อย 

1   



 

 

1-34 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

5.4 การจัดการเอกสารค าขออนุญาตด าเนินการสุสานและฌาปนสถาน 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อม   
 

 
รูปที่ 38  หน้ำจัดกำรเอกสำรค ำขออนุญำตด ำเนินกำรสุสำนและฌำปนสถำน 

 
จำกรูปที่ 38 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 

1. กรอกข้อมูลค ำขออนุญำตด ำเนินกำรสุสำนและฌำปนสถำนลงบนฟอร์ม (กรณีท่ีมีข้อมูลประชำชนอยู่ใน
ระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ 

 ระบบจะท ำกำรแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 

2   

กรอกข้อมูลค ำขออนุญำต
ด ำเนินกำรสุสำนและฌำ
ปนสถำนลงบนฟอร์มให้
เรียบร้อย 

1   



 

 

1-35 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

5.5 การจัดการเอกสารค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อม   
 

 
 

รูปที่ 39  หน้ำจัดกำรเอกสำรค ำขอรับใบอนุญำตจัดตั้งสุสำนและฌำปนสถำน 

2   

กรอกข้อมูลค ำขอรับ
ใบอนุญำตจัดตั้งสุสำน
และฌำปนสถำนลงบน
ฟอร์มให้เรียบร้อย 

1   



 

 

1-36 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

จำกรูปที่ 39 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลค ำขอรับใบอนุญำตจัดตั้งสุสำนและฌำปนสถำนลงบนฟอร์ม (กรณีท่ีมีข้อมูลประชำชนอยู่ใน

ระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ 

 ระบบจะท ำกำรแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 
5.6 การจัดการเอกสารหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อม   
 

 
รูปที่ 40  หน้ำจัดกำรเอกสำรหนังสือรับรองกำรแจ้งจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสะสมอำหำร 

2   

กรอกข้อมูลหนังสือรับรองกำร
แจ้งจัดตั้งสถำนที่จ ำหนำ่ยอำหำร
และสะสมอำหำรลงบนฟอร์มให้
เรียบร้อย 

1   



 

 

1-37 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

จำกรูปที่ 40 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลหนังสือรับรองกำรแจ้งจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสะสมอำหำรลงบนฟอร์ม (กรณีท่ีมี

ข้อมูลประชำชนอยู่ในระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน 

แล้วคลิกปุ่มค้นหำ  ระบบจะท ำกำรแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 
5.7 การจัดการเอกสารใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อม   
 

 
รูปที่ 41  หน้ำจัดกำรเอกสำรใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่สะสมอำหำร 

2   

กรอกข้อมูลใบอนุญำต
จัดตั้งสถำนที่สะสม
อำหำรลงบนฟอร์มให้
เรียบร้อย 

1   



 

 

1-38 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

จำกรูปที่ 41 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่สะสมอำหำรลงบนฟอร์ม (กรณีที่มีข้อมูลประชำชนอยู่ในระบบแล้ว 

ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ  ระบบจะ
ท ำกำรแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 
5.8 การจัดการเอกสารใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อม   
 

 
รูปที่ 42  หน้ำจัดกำรเอกสำรใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร 

 

จำกรูปที่ 42 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 

2   

กรอกข้อมูลใบอนุญำต
จัดตั้งสถำนที่จ ำหนำ่ย
อำหำรลงบนฟอร์มให้
เรียบร้อย 

1   



 

 

1-39 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

1. กรอกข้อมูลใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรลงบนฟอร์ม (กรณีท่ีมีข้อมูลประชำชนอยู่ในระบบแล้ว 

ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ  ระบบจะ
ท ำกำรแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 
5.9 การจัดการเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อม   
 

 
รูปที่ 43  หน้ำจัดกำรเอกสำรใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

 

จำกรูปที่ 43 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 

2   

กรอกข้อมูลใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรที่เป็น
อันตรำยต่อสุขภำพลงบน
ฟอร์มให้เรียบร้อย 

1   



 

 

1-40 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

1. กรอกข้อมูลใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพลงบนฟอร์ม (กรณีท่ีมีข้อมูลประชำชนอยู่
ในระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ 

 ระบบจะท ำกำรแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 
5.10 การจัดการเอกสารใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อม   
 

 
รูปที่ 44  หน้ำจัดกำรเอกสำรใบอนุญำตจัดตั้งตลำด 

 

2  

กรอกข้อมูลใบอนุญำต
จัดตั้งตลำดลงบนฟอร์มให้
เรียบร้อย 

1  



 

 

1-41 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

จำกรูปที่ 44 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลใบอนุญำตจัดตั้งตลำดลงบนฟอร์ม (กรณีท่ีมีข้อมูลประชำชนอยู่ในระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถ

กรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ  ระบบจะท ำกำรแสดง
ข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 
5.11 การจัดการเอกสารใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  งำนสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อม   
 

 
รูปที่ 45  หน้ำจัดกำรเอกสำรใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ 

 

จำกรูปที่ 45 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำน ได้ดังนี้ 

2   

กรอกข้อมูลใบอนุญำต
จ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือ
ทำงสำธำรณะลงบน
ฟอร์มให้เรียบร้อย 

1   



 

 

1-42 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

1. กรอกข้อมูลใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะลงบนฟอร์ม (กรณีท่ีมีข้อมูลประชำชนอยู่ใน
ระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกรหัสบ้ำนหรือกรอกรหัสบัตรประจ ำตัวประชน แล้วคลิกปุ่มค้นหำ 

 ระบบจะท ำกำรแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกและดูตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ 
 
6. การพิมพ์บัตรคิว 

จำกรูปที่ 5  ผู้ใช้งำนจะสำมำรถคลิกเลือกฟังก์ชั่นกำรท ำงำนที่ต้องกำรได ้ดังรูปที่ 46 
 

 
 

รูปที่ 46  เมนูกำรพิมพ์คิว 
 
6.1 การจัดการเอกสารคัดรบัรองรายการ (A2) 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  กำรพิมพ์บัตรคิว  

  จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 47 
 

 
รูปที่ 47  หน้ำจัดกำรเอกสำรคัดรับรองรำยกำร (A2) 

 
6.2 การจัดการเอกสารงานทะเบียนราษฎร (A3) 

คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  กำรพิมพ์บัตรคิว    จะปรำกฏหน้ำจอดัง
รูปที่ 48 
 

 
รูปที่ 48  หน้ำจัดกำรเอกสำรงำนทะเบียนรำษฎร (A3) 

 6.1   

 6.2   

 6.3   

 6.4  



 

 

1-43 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

6.3 การจัดการเอกสารบัตรทั่วไป (B1) 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  กำรพิมพ์บัตรคิว   

  จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 49 
 

 
รูปที่ 49  หน้ำจัดกำรเอกสำรบัตรทั่วไป (B1) 

 
6.4 การจัดการเอกสารบัตรหาย (B2) 

คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  กำรพิมพ์บัตรคิว    จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 50 
 

 
รูปที่ 50  หน้ำจัดกำรเอกสำรบัตรหำย (B2) 

 
6.5 การจัดการเอกสารพิมพ์ซ่อม 

คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  กำรพิมพ์บัตรคิว    จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 51 
 

 
รูปที่ 51  หน้ำจัดกำรเอกสำรพิมพ์ซ่อม 

 
6.6 การตั้งค่าเครื่องปริ้น 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  กำรพิมพ์บัตรคิว  

  จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 52 
 

 คลิก เพ่ือพิมพ์บัตรคิว 



 

 

1-44 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

 
รูปที่ 52  หน้ำตั้งค่ำเครื่องปริ้น 

 
7. การรายงานแบบสอบถามความพึงพอใจ 

จำกรูปที่ 5  ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกที่ปุ่มเมนู  ด้ำนซ้ำย  กำรพิมพ์บัตรคิว 

   จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 53 
 

 
รูปที่ 53  หน้ำออกรำยงำนแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 

 
 
 

5.   

1.   2.   3.   

1.   

2.   3.   



 

 

1-45 คู่มือโปรแกรมจัดการเอกสารค ารอ้งอิเล็กทรอนิกส ์  

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 
 

8. การออกจากระบบ 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำนนี้ได้โดย  คลิกท่ีปุ่มเมนู  ด้ำนขวำ    
จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 54 

 

 
 

รูปที่ 54  แสดงกำรออกจำกระบบ 

 

 

 
 

 คลิก 


