
 

คู่มือระบบงานจัดเกบ็และค้นหาเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ 

 

 
 

จัดทาํโดย… 

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 



ระบบจัดเก็บและคนหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
 ระบบจัดเก็บและเอกสารอิเลก็ทรอนกิส  ซึ่งเปนระบบที่สรางขึ้นมาเพื่อรองรับการจัดเก็บเอกสาร 

ตาง ๆ ที่มีจาํนวนมาก เพื่อสะดวกในการลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสารและงายตอการคนหา 
1. หนาจอหลักและเครื่องมอื 

1.1 ผูใชงานทาํการเขาสูการะบบจัดเก็บและคนหาเอกสารอิเล็กทรอนกิส โดยกดเลือกที่เมนู 
ระบบงานอิเลก็ทรอนกิส และเลือก ระบบจัดเก็บและคนหาเอกสารอิเลก็ทรอนกิส 

 
 

 
 



1.1.1.   เครื่องมืสําหรับสรางแฟม หรือ ตูเพื่อจัดเก็บเอกสาร 

1.1.2.   เครื่องมือสําหรับการสราง เอกสาร 

1.1.3.  เครื่องมือสําหรับการคัดลอกเอกสาร 

1.1.4.  เครื่องมือสําหรับการ ตัดหรอืยายเอกสาร 

1.1.5.  เครื่องมือสําหรับการวางเอกสารจากการ คัดลอกหรือยายเอกสาร 

1.1.6.  เครื่องมือสําหรับการ ลบเอกสาร 

1.1.7.   เครื่องมือสําหรับ ลอคเอกสารที่ผูใชงานกําลังทําการแกไข เพื่อที่

ผูใชงานอื่นจะไมสามารถ Upload เอกสารขึ้นมาซ้ํากัน 

1.1.8.  เครื่องมือสําหรับ ปลดลอคเอกสาร 

1.1.9.  เครื่องมือสําหรับผูดูแลระบบที่จะตรวจสอบเอกสาร 

1.1.10.   เครื่องทําสาํหรับการลงชื่อกํากับเอกสารของตัวเอง เพือ่ติดตามการ

เคลื่อนไหวของเอกสาร 

1.1.11.   เครื่องมือยกเลิกการทําการติดตามเอกสาร 

1.1.12.  คือการกลับออกไปยัง ตูเอกสารที่อยูในตําแหนงกอนหนา 



1.1.13.  เมนูสําหรับกลับไปที่หนาของ Root Collections เมื่อ

ผูใชงานอยูที่ ตูเอกสาร อ่ืนและตองการกลับไปหนาแรก 

1.1.14. เมนูสําหรับดูเอกสารแยกตามประเภทของเอกสารทีม่ีการ

กําหนดไว 

1.1.15. เมนูสําหรับติดตามเอกสารหรือแฟมที่ผูใชงานไดทาํ 

ติดตามเอกสาร เอกสารสวนตัวไว 

1.1.16. เครื่องมือสําหรับคนหาเอกสารแบบมีเงื่อนไข 

 

1.2 หนาจอการใชงาน 

 



2. การสรางแฟมเอกสาร/การสรางตูเอกสาร (สรางตูจัดเก็บเอกสาร) 
2.1 เลือกเครื่องมอื สรางตูจัดเกบ็เอกสาร ตูเอกสาร เพื่อเขาสูการสรางตู/แฟมเอกสาร 

 



2.2 รายการ คือ การแสดงใหทราบวาอยูในการสราง เอกสาร หรือเวปไซต หรือตูจัดเก็บเอกสาร 

 
2.3 File Type และ Quota จะถอืสิทธิ์ตามตูเอกสารหลกั และระบบจําคํานวน Quota ใหตามตู

เอกสารหลกั  และระบบการจองพืน้ที่ในฐานขอมูลวาจะใหแฟม/ตูเอกสารที่สรางมีพืน้ที่เทาใด

และยังใชงานไดอีกเทาใด 

 
 

2.4 การกําหนดชือ่ของแฟม/ตูจดัเก็บเอกสาร 

 
 

2.5 Expired และ Action After Expired จะถอืสิทธิ์ตามตูเอกสารหลกัผูสรางไมสามารถกําหนด

เองได 

 
 

2.6 ชื่อผูสราง ตูเอกสาร ซึง่จะกาํหนดใหตามชือ่ของ ID ที่ผูใชงานทาํการเขาสูระบบ 

 
 

2.7 คําสําคัญสืบคน คือการใสคําเพื่อจะนาํไปเปนคําในการคนหา 

 



2.8 ไมสามารถกําหนดใหเอกสารเปนสวนตัวได จะถือสิทธิ์ตามตูเอกสารหลัก 

 
 

2.9 เมื่อทําการกาํหนดคาและรายละเอียดตาง ๆ และกด ยนืยัน เพื่อสราง ตูเอกสาร ระบบจะ

กลับไปยัง Root ของ ตูเอกสาร ที่ทําการสราง และสามารถสราง ตูเอกสาร เพิม่ไดอีกโดยวิธี

เดียวกนั 

 
 



3. การสรางเอกสาร 
3.1 ผูใชงานเขาสูระบบและเลือก ตูหรือแฟมเอกสารที่ตองการจัดเก็บเอกสาร ในที่นีเ้ลือกที่ ตูเอกสาร

ที่  ตูเอกสาร สังเกตุจากรูป ในกลองสี่เหลีย่มจะแสดงตาํแหนงใหทราบวาอยูที่ ตูเอกสารใด 

 
 

3.2 เลือกเครื่องมอื สรางเอกสาร 

 



3.3 เขาสูระบบการสรางเอกสาร 

 
 

3.4 ระบบจะแสดงตําแหนงของ เอกสารที่จะสรางวาอยูภายใต ตูเอกสาร ใด 

 
 

3.5 รายการ ทาํการคลิก Browse เพื่อเลือกไฟลเอกสารที่จะทําการจัดเก็บ 

 
 

3.6 ต้ังชื่อของเอกสาร 

 



3.7 ในสวนของ วนัหมดอายุของเอกสาร/เมื่อเอกสารหมดอายุแรวใหดําเนินการในทางไหน ระบบ

จะถือสิทธิ์ตามแฟม/ตูหลักที่เอกสารนี้อยูภายใตแฟมหรือตูเอกสารนัน้ๆ และเมื่อไมตองการให

ถือสิทธิ์ตาม กส็ามารถยกเลกิโดยการยกเลิกเครื่องหมายถูก Inherited from parent ตูเอกสาร 

 
3.8 ชื่อผูสราง คือผูสรางเอกสาร ระบบจะกาํหนดชื่อของผุสราง ตามชื่อของ ID ที่ผูใชงาน Log in 

เขาสูระบบ ระบบจัดเก็บและเอกสารอิเล็กทรอนิกส  

 
3.9 คําสําคัญสืบคน คือการกําหนดคําที่จะใชในการคนหา 

 
3.10 หมวดหมูเอกสาร คือการกาํหนดหรือจัดกลุม/ประเภทของเอกสาร วาเอกสารนั้นอยูในกลุม

หรือประเภทใด เพื่อสะดวกตอการคนหา 

 
3.11 ไมสามารถกําหนดเอกสารสวนตัวได เอกสารจะถือสิทธิ์ตามตูเอกสารหลัก 

 



3.12 เมื่อกําหนดรายละเอียดของเอกสาร แลวกด ยืนยัน เพื่อเปนการบันทึกขอมูลซึ่งเมนู ยืนยนั มี

อยูสองที่คือ สวนบนสุดและลางสุดของหนาจอการสราง เอกสาร 

 
3.13 เมื่อระบบทาํการบันทึกขอมลูเอกสารแลว ระบบจะกลับไปยัง แฟม/ตูเอกสารหลกั และแสดง

เอกสารและรายละเอียดตาง ๆ ของเอกสารที่ผูใชงานไดทาํการ อัพโหลดเขาสูระบบ 

 
 

4. การสรางเอกสาร เชื่อมโยงเวปไซต 
4.1 เลือกเมน ูสรางเอกสาร 

 



4.2 กําหนดรายการเปน เชื่อมโยงเวปไซต กําหนด Location เปน ลิงคของเวปไซต 

 
4.3 กําหนดชื่อของเอกสาร และ คียเวิรด และ สิทธิ์ตาง ๆ ของเอกสาร ตามวิธีการสรางเอกสาร

และกด ยนืยนั เพื่อเปนการบนัทกึจะแสดงรายการของรายการเชื่อมโยงเวปไซต 

 



5. การคัดลอกเอกสาร คัดลอก 
การคัดลอกเอกสาร การคัดลอกแฟม/ตูเอกสาร มวีิธีการใชงานดังตอไปนี ้

5.1 ทําเครื่องหมาย  กํากับไวที่ เอกสาร หรือ แฟม/ตูเอกสารที่จะทําการคัดลอก 

 
5.2 กดคัดลอก 

 



5.3 หลักจากการกด คัดลอก เมนูคําสั่ง วาง กจ็ะสามารถใชงานไดเลือกตูเอกสารและกด วาง 

 
 

5.4 ระบบแสดงเอกสารที่ไดทาํการคัดลอกมาวางไวที่อีกตูเอกสาร 

 
 

  



6. การตัด หรือ ยาย เอกสาร 
การตัดหรือยายเอกสารหรือ แฟม/ตูเอกสาร มีวิธกีารใชงานดังตอไปนี ้

6.1 ทําเครื่องหมาย  กํากับไวที่ เอกสาร หรือ แฟม/ตูเอกสารที่จะทําการตัด/ยาย และเลือกใช

เครื่องมือ ตัด 

 
 

6.2 เลือก แฟม/ตูเอกสาร ที่จะทาํการวาง และเลือกเครื่องมอื วาง 

 



6.3 เมื่อวางเอกสาร ระบบจะแสดงรายการเอกสารที่วางภายใต ตูเอกสาร ที่ทาํการเลือกไว 

 
 



7. การลอคเอกสาร 
การลอคเอกสารเปนเครื่องมอืที่ใชลอคเอกสารในกรณีทีผู่ใชงานกําลงัแกไข หรือ อัพโหลดเอกสาร 

และไมตองการใหผูใชงานอืน่ มาแกไขหรือ อัพเอกสารเขาสูระบบและผูใชงานตองมสิีทธิ์ในการ แกไข

เอกสารมีการใชงานดังนี ้

7.1 เลือก ตูเอกสาร ที่มีเอกสารทีจ่ะทาํการลอคและทําเครื่องหมาย  กํากับไวที ่เอกสาร ที่มีสิทธิ์ใน

การแกไข ที่จะทําการลอคและเลือกใชเครื่องมือ ลอค 

 
7.2 ระบบจะแสดงสัญลักษณ รูปแมกุญแจ เพื่อแสดงวาเอกสารนี้มีผูทําการลอคไวเพื่อแกไขหรือหาม

ไมใหมีการแกไขผูใชงานที่เปนผูลอคเอกสารก็สามารถแกไขเอกสาร โดนที่ผูใชงานอื่นไมสามารถเขา

มาอัพโหลดเอกสารได 

 



8. การปลดลอคเอกสาร 
ปลดลอคเอกสารเปนเครื่องมือที่ใชปลดลอคเอกสารเพือ่ใหผูใชงานอืน่สามารถแกไขเอกสาร 

หรือ อัพโหลดเอกสารเพิม่ไดและผูใชงานตองมีสิทธิ์ในการ แกไขเอกสารมีการใชงานดังนี ้

 

8.1 เลือกเอกสารที่จะทําการปลดลอคและทําเครื่องหมาย  กํากับไวที่ เอกสาร และมสิีทธิ์ในการ

แกไข ทําการปลดลอคและเลือกใชเครื่องมือ ปลดลอค  

  
 

8.2 ระบบก็จะทําการปลดลอคเอกสาร และผูใชงานอื่นก็สามารถเขาแกไขหรือลอคเอกสารไดตามสิทธิ์

ที่ไดรับ 

 



9. การทาํ ติดตามเอกสาร 
คือการติดตามความเคลื่อนไวเอกสารสวนตัวที่ไดทําการ ติดตามเอกสาร ไว 

9.1 เลือก เอกสารที่จะทํา ติดตามเอกสาร และทําเครื่องหมาย  กํากับไวที่ เอกสาร กดเครื่องมือ 

ติดตามเอกสาร 

  
 

9.2 สามารถทําการติดตามเอกสารที่ตูเอกสารอื่น ๆ อีกได 

 



9.3 ผูใชงานสามารถใชเครื่องมือ เอกสารที่ติดตาม เพื่อดูเอกสารเฉพาะทีไ่ดทําการ ติดตามเอกสาร ไว 

 
 

9.4 ระบบจะเขาสู เอกสารที่ติดตามของผูใชงานและแสดงเอกสารที่ผูใชงานไดทํา ติดตามเอกสาร ไว 

 
 



10. การยกเลกิการติดตามเอกสาร 
10.1 เลือก เอกสารที่จะทําการยกเลิก ติดตามเอกสาร และทําเครื่องหมาย  กํากับไวที่ เอกสาร กด

เครื่องมือ ยกเลิกการติดตามเอกสาร 

 
 

10.2 ระบบจะทาํการยกเลิกการทาํ ติดตามเอกสาร หรือทําการ ยกเลิกติดตามเอกสาร และคงคาง

เอกสารที่ไมไดทําการยกเลกิการติดตามเอกสาร 

 
 



11. การลบเอกสาร ลบ 
การลบเอกสาร หรือ  แฟม/ตูเอกสาร มวีิธกีารใชงานดงัตอไปนี้ 

11.1 ทําเครื่องหมาย  กํากับไวที่ เอกสาร หรือ แฟม/ตูเอกสารที่จะทําการลบและเลือกใชเครื่องมือ  

กด ลบ 

 
 

11.2 ระบบจะมีขอความเตือน และใหผูใชงานยืนยนัการลบเอกสารหรือแฟม/ตูเอกสาร 

 



11.3 ระบบจะทาํการลบเอกสาร หรือ แฟม/ตูเอกสาร  

 
 



12. การแสดงหรอืดูขอมูลตามแบบ ตูจัดเก็บเอกสาร, หมวดหมูเอกสาร, เอกสารมราติดตาม 
12.1 ตูจัดเก็บเอกสาร คือมุมมองในการบนัทกึหรือคนหาในรปูบบปกติที่ระบบต้ังคาไวให 

  
 

12.2 หมวดหมูเอกสาร คือการดูขอมูลตามหมวดหมูของเอกสารที่ผูสรางไดกําหนดไวและกดเลือก
หมวดหมูของเอกสารเพื่อดูรายการเอกสาร 

 
 

12.3 แสดงรายการของเอกสารตามหมวดหมู 

 



12.4 เอกสารที่ติดตาม 

 
 



13. การคนหาอยางละเอียด 
13.1 หนาจอหลกัของของการคนหา 

 
 

13.2 กําหนดประเภทของฟลดการคนหา 

 



13.3 กําหนดรูปแบบการคนหา 

 
 

13.4 กําหนดคําที่ตองกาคนหา 

 
 

13.5 กําหนด เงื่อนไข ของการคนหา 

 
 

13.6 กําหนดใหแสดงเวอรชั่น ของเอกสารหรือไม และกด คนหา 

 



13.7 แสดงรายการเอกสาร/ตูเอกสารที่ตรงกับเงื่อนไขของการคนหา 
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