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วตัถปุระสงค ์
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเอกสารในระบบการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนไดร้บัอนุมตั,ิ การ

ควบคุมการแจกจา่ย รวมถงึประวตักิารเปลีย่นแปลงแกไ้ขของเอกสารและขอ้มลู ส าหรบัการออก
เอกสารใหม ่การเปลีย่นแปลงแกไ้ขเนื้อหาเอกสาร การยกเลกิเอกสารเดมิ รวมถงึการขอส าเนาเพิม่ 
เพื่อใหเ้อกสารมคีวามทนัสมยัต่อการใชง้านอยูเ่สมอ และบนัทกึมกีารจดัเกบ็ในระยะเวลาทีก่ าหนด เพื่อ
น ามาอา้งองิในการใชง้านได้ 

 
ขอบเขต 

ระเบยีบปฏบิตังิานน้ีครอบคลุมถงึกจิกรรมการออกเอกสารใหม ่การเปลีย่นแปลงแก้ไขเนื้อหา
เอกสาร การขอยกเลกิการใชง้านเอกสาร และการขอส าเนาเพิม่เตมิ ซึง่ครอบคลุมถงึเอกสารและขอ้มลู
ในระบบการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนนทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ภายในบรษิทั และเอกสารทีไ่ดร้บั
มาจากภายนอกบรษิทั และบนัทกึทีเ่กดิขึน้ในระบบการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน 

 
เอกสารอ้างอิง 
F-HR-14  ใบด าเนินการดา้นเอกสาร (Document Action Request: DAR)   
F-HR-15  บญัชรีายชื่อเอกสาร (Master List)  
F-HR-16  บญัชแีจกจา่ยเอกสาร (Holder List) 
F-HR-17  ประวตัเิอกสาร (Amendment Record) 
F-HR-18  รายการรบัเอกสารภายนอก (External document list)  
F-HR-20  ใบอนุมตัทิ าลายบนัทกึ  
  
ค านิยาม 
เอกสารควบคุม  คอื การควบคุมส าเนาเอกสารในระบบการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน 

ใชง้านภายในและภายนอกองคก์ร โดยควบคุมการแกไ้ข, แจกจา่ย, เรยีกคนื ใหม้คีวาม
ทนัสมยัอยูเ่สมอ และหา้มส าเนาใชง้านเอง  

เอกสารไมค่วบคุม คอื การส าเนาเอกสารในระบบการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน
แจกจ่ายภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า , องค์กรภายนอกบรษิัท โดยไม่ติดตามหรอื
ปรบัปรงุใหม้คีวามทนัสมยัอยูเ่สมอ 
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รายละเอียดระเบียบปฏิบติังาน 
การควบคมุเอกสารและข้อมลูภายในบริษทั 
1. การออกเอกสารใหม่ 
- ผูจ้ดัเตรยีมเอกสาร  จดัท าเอกสารเอกสารฉบบัร่าง พรอ้มแนบใบด าเนินการดา้นเอกสาร กรอก
รายละเอยีดพรอ้มลงชื่อในช่องผูจ้ดัเตรยีม แลว้ส่งใหผู้อ้นุมตัเิอกสารแต่ละระดบัตามตารางที ่1 
ส าหรบัการเริม่ใชง้านระบบเอกสารครัง้แรกไมต่อ้งจดัท าใบด าเนินการดา้นเอกสาร ถอืว่าเริม่ระบบ
ใหม่ 

- จนท.ควบคุมเอกสาร ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของเอกสาร แลว้บนัทกึรบัเอกสาร
ในใบด าเนินการดา้นเอกสาร และรายละเอยีดดงันี้ 

-  ก าหนดล าดบัเอกสาร ดงันี้ (ล าดบัเอกสาร / ปี ค.ศ.)   เช่น 01/2017 หมายถงึใบด าเนินการ
ดา้นเอกสารล าดบัที ่01 ของปี 2017 

- ก าหนดรหสัเอกสารในระบบการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน มเีงื่อนไขดงันี้   
A-BB-CC 
เมือ่  - A  คอื ประเภทเอกสาร (M : คู่มอืคุณภาพ,  P : ระเบยีบปฏบิตังิาน,  W : วธิี

ปฏบิตังิาน       S :เอกสารสนบัสนุน,  F :  แบบฟอรม์) 
- BB คอื รหสัหน่วยงาน ดรูายละเอยีดขา้งล่าง 

- TR คอื Training Department 
- MK คอื Marketing Department 
- HR คอื Human Resource Department 

- CC คอื ล าดบัทีข่องเอกสารส าหรบั เช่น 01, 02, … 
- ก าหนดสถานะเอกสาร โดยใชฉ้บบัที ่ซึง่มเีงือ่นไขดงันี้ ส าหรบัเอกสารระเบยีบปฏบิตังิาน 
เอกสารวธิปีฏบิตังิาน, เอกสารสนับสนุน และฟอรม์ทีอ่อกใหม ่ฉบบัทีเ่ป็น 0 

- จนท.ควบคุมเอกสารจดัพมิพ์เอกสารต้นฉบบั และประวตัเิอกสาร (Amendment Record) พรอ้ม
ตรวจสอบใหถู้กตอ้ง แลว้ส่งเอกสารตน้ฉบบัใหผู้จ้ดัท า และผูอ้นุมตัติรวจสอบและลงชื่อ 

- จนท. ควบคุมเอกสาร ขึน้ทะเบยีนเอกสารในบญัชรีายชื่อเอกสาร (Master list)   
- จนท. ควบคุมเอกสารประสานงานกบัผูจ้ดัท าและอนุมตัเิอกสารก าหนดการส าเนาแจกจ่ายเอกสาร

ใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งแลว้บนัทกึในบญัชแีจกจา่ยเอกสาร (Holder list) 
- จนท. ควบคุมเอกสาร จดัเตรยีมส าเนาเอกสารส าหรบัแจกจา่ยตามบญัชแีจกจา่ยเอกสาร  
- กรณเีอกสารควบคุมส าเนา ประทบัตรายาง “เอกสารควบคุม“ ทีห่น้าแรกของส าเนาเอกสาร  
- กรณีเอกสารไม่ควบคุมส าเนาทีแ่จกจ่ายไปภายนอกบรษิทัและไม่จ าเป็นต้องตดิตามฉบบัทีท่นัสมยั 

ประทบัตรายาง “เอกสารไมค่วบคุม” ทีห่น้าแรกของส าเนาเอกสาร 
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- จนท. ควบคุมเอกสาร แจกจ่ายเอกสารตามบญัชแีจกจ่ายเอกสาร แล้วให้ผู้รบัเอกสารลงชื่อรบั
เอกสารในใบด าเนินการดา้นเอกสาร  

- ผูถ้อืครองเอกสารจดัเกบ็เอกสารใส่แฟ้ม และวางไวใ้นสถานทีป่ฏบิตังิาน 
- จนท. ควบคุมเอกสารจดัเกบ็เอกสารตน้ฉบบั, ใบด าเนินการดา้นเอกสาร ,บญัชแีจกจา่ยเอกสารและ 

บญัชรีายชื่อเอกสาร เขา้แฟ้ม 
2. กรณีเปล่ียนแปลง/แก้ไขเอกสาร 
- แผนกทีเ่ป็นเจา้ของเอกสาร พจิารณาความเหมาะสมในการเปลีย่นแปลง/แกไ้ขเอกสาร และเขยีน

ใบด าเนินการดา้นเอกสารส่งใหจ้นท. ควบคุมเอกสารด าเนินการแกไ้ขตามเอกสารฉบบัร่าง และส่ง
ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งอนุมตัเิอกสารตามล าดบั 

- จนท. ควบคุมเอกสาร แจกจ่ายเอกสารตามบญัชแีจกจ่ายเอกสาร ใหผู้ร้บัเอกสารลงชื่อรบัเอกสาร
ในใบด าเนินการดา้นเอกสาร แลว้เกบ็คนืเอกสารส าเนาฉบบัเก่า 

- จนท. ควบคุมเอกสารท าลายเอกสารส าเนาฉบบัเก่า แต่จดัเกบ็ตน้ฉบบัเอกสารเก่าโดยประทบัตรา
ยาง “ยกเลกิ” ทุกหน้าเอกสาร ไวย้อ้นหลงั 1 ฉบบั  

3.   กรณีการขอส าเนาเอกสารเพ่ิม 
- ผูร้อ้งขอกรอกรายละเอยีดต่างๆ การขอส าเนาเอกสารเพิม่ในใบด าเนินการดา้นเอกสาร  
- จนท. ควบคุมเอกสารปรบัปรงุการส าเนาแจกจ่ายเอกสารในบญัชแีจกจา่ยเอกสาร จดัเตรยีมส าเนา

เอกสารส าหรบัแจกจ่าย และแจกจา่ยเอกสารตามวธิกีารทีก่ าหนด 
4. การขอยกเลิกเอกสาร 
- ผูร้อ้งขอกรอกรายละเอยีดต่างๆ การขอยกเลกิการใชง้านเอกสารในใบด าเนินการดา้นเอกสาร  
- ผูอ้นุมตั ิพจิารณาการขอยกเลกิเอกสารแลว้ลงชื่อในช่องผูอ้นุมตั ิจากนัน้ส่งให ้จนท.ควบคุม

เอกสาร ในกรณทีีไ่มเ่หน็ดว้ยใหป้รกึษากบัผูจ้ดัท า แลว้ยกเลกิการด าเนินการ 
- จนท. ควบคุมเอกสาร ปรบัปรงุและยกเลกิเอกสารในบญัชรีายชื่อเอกสาร  
- จนท. ควบคุมเอกสารตรวจสอบรายการแจกจา่ยเอกสารกบับญัชแีจกจา่ยเอกสาร แลว้เรยีกเกบ็คนื

เอกสารส าเนาฉบบัทีแ่จกจา่ยกลบัคนื แลว้ใหผู้ค้นืเอกสารลงชื่อคนืในใบด าเนินการดา้นเอกสาร  
- จนท. ควบคุมเอกสารท าลายเอกสารส าเนาฉบบัเก่า แต่จดัเกบ็ตน้ฉบบัเอกสารเก่าโดยประทบัตรา

ยาง “ยกเลกิ” ทุกหน้าเอกสาร ไว ้1 ฉบบั  
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การควบคมุเอกสารและข้อมลูทีร่บัจากภายนอกบริษทั 
5. กรณีเอกสารรบัเข้ามาใหม่ 
- เอกสารจากภายนอกทีร่บัเขา้มาใหล้งในแบบฟอรม์รายการรบัเอกสารภายนอก โดยระบุ ประเภท

ของเอกสาร วนัที ่และเนื้อเรื่อง โดยเจา้หน้าทีค่วบคุมเอกสารเป็นผูจ้ดัเกบ็เอกสาร 
- ผูจ้ดัการฝ่ายพจิารณาว่าเกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานหรอืไม ่ถา้เกีย่วขอ้งและจ าเป็นตอ้งแจกจ่าย

เอกสารใหป้ฏบิตัติามวธิกีารควบคุมเอกสารภายในบรษิทั 
- เอกสารในส่วนทีเ่ป็นหลกัสูตรอบรมจากภายนอกใหเ้กบ็ไวอ้า้งองิ ในประเภทเอกสารสนับสนุน 
 
การควบคมุบนัทึก 
6. จนท. ควบคุมเอกสาร รวบรวมรายชื่อบนัทกึในเอกสารแต่ละฉบบั ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจ้าก

บนัทกึทีอ่้างองิไวใ้นขัน้ตอนการปฏบิตังิาน, วธิกีารปฏบิตังิานทุกฉบบั หรอื 
• เป็นบนัทกึทีก่ฏหมาย,ระเบยีบ, ขอ้บงัคบัอื่นๆ ระบุใหเ้กบ็ หรอื 
• เป็นความตอ้งการของลกูคา้ ทีร่ะบุใหจ้ดัเกบ็ไว้ 

         โดยจดัท าทะเบยีนบนัทกึในแบบฟอรม์ Master list 
7. จนท. ควบคุมเอกสารมหีน้าที ่จดัเกบ็บนัทกึทุกประเภท ตรวจสอบความสามารถในการใชง้าน 

(อ่านออก) ของบนัทกึทีม่กีารจดัเกบ็ ควบคุมการเกบ็ใหอ้ยูใ่นสภาพทีเ่หมาะสม ไมเ่ลอะเลอืน,  
สญูหาย และมคีวามสามารถน ามาใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก 

8. จนท. ควบคุมเอกสารตอ้งเฝ้าตรวจสอบระยะเวลาการเกบ็ของบนัทกึต่างๆทีจ่ดัเกบ็ไว ้และเมือ่
ครบระยะเวลาทีร่ะบุไว ้ใหจ้ดัท า ใบขออนุมตัทิ าลายบนัทกึ เสนอใหผู้ม้อี านาจอนุมตัเิอกสาร 
(ตามทีก่ าหนดในตาราง) พจิารณา / ทบทวน / อนุมตักิารท าลายบนัทกึ 

9. ในกรณทีีไ่มอ่นุมตักิารท าลายบนัทกึ ใหผู้ม้อี านาจระบุระยะเวลาทีต่อ้งการใหเ้กบ็เพิม่ลงในใบขอ
อนุมตัทิ าลายบนัทกึ 

10. จนท. ควบคุมเอกสารท าลายบนัทกึ และระบุวนัทีท่ าลายลงในใบขออนุมตัทิ าลายบนัทกึ 
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P-HR-03 || การอบรมฯ จป.วชิาชพี และผูด้แูลระบบขนสง่ฯ (ISO39001) 

ตารางท่ี 1 ก าหนดผูจ้ดัท า และอนุมติัเอกสารและข้อมลูท่ีจดัท าภายในบริษทั 
ประเภทเอกสาร ผูจ้ดัเตรยีม ผูอ้นุมตั ิ หน่วยงาน

ควบคุมเอกสาร
ตน้ฉบบั 

คู่มอืการจดัการความ
ปลอดภยัการจราจรทางถนน 
(RTS Manual) 

ตวัแทนฝ่ายบรหิาร 
 (RTS MR) 

กรรมการผูจ้ดัการ Document 
Center 

ระเบยีบปฏบิตังิาน 
(Procedure) 

ผูจ้ดัการแผนก กรรมการผูจ้ดัการ Document 
Center 

วธิกีารปฏบิตังิาน 
(Work instruction) 

ผูป้ฏบิตังิานในแต่ละ
แผนก 

RTS MR Document 
Center 

เอกสารสนบัสนุน 
(Support Document) 

ผูป้ฏบิตังิานในแต่ละ
แผนก 

RTS MR Document 
Center 

แบบฟอรม์ (Form) ผูจ้ดัการแผนก 
หรอืผูป้ฏบิตังิานใน

แต่ละแผนก 

RTS MR Document 
Center 

เอกสารภายนอกอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

ผูป้ฏบิตังิานในแต่ละ
แผนก 

RTS MR Document 
Center 

 
 


