
     กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 

คู่มือการใช้งาน 
ระบบจัดการเอกสารดิจิทัล  

(Digital Official Document : D.O.D) 

 
 

จัดทำโดย 

กองบริการระบบคอมพิวเตอร์  

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 

  



     กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 

สารบัญ 
การเข้าใช้งานระบบสำหรับผู้จัดการเอกสาร .................................................................................... 1 

การบันทึกเอกสารเข้าสู่ระบบ ....................................................................................................... 2 

ข้อแนะนำในการกรอกแบบฟอร์ม ................................................................................................ 3 

การจัดการเอกสาร ........................................................................................................................ 5 

การเข้าใช้งานสำหรับผู้ใช้งานท่ัวไป .................................................................................................. 8 

การดูรายละเอียดหนังสือและเรียกดูไฟล์หนังสือ ......................................................................... 9 

การค้นหาหนังสือ ........................................................................................................................11 

การติดตามและรับการแจ้งเตือนหนังสือใหม่โดยอัตโนมัติ (Web Push Notification) ............14 
 

 



 

     กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 

1 

คู่มือการใช้งานระบบจัดการเอกสารดิจิทัล (Digital Official Document) 

การเข้าใช้งานระบบสำหรับผู้จัดการเอกสาร 

1. ให้ผู้ใช้งานเปิดโปรแกรมทอ่งอินเตอรเ์น็ต (Web Browser) ข้ึนมา แล้วเข้าใช้งานด้วย URL : 
http://dod.bangkok.go.th/bkkadmin จะพบกบัหน้าจอสำหรับการเข้าใช้งานระบบดังรปูที่ 1 
 

 

รูปที่  1 

2. ให้ผู้ใช้งานพิมพ์ช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ถูกต้องลงในช่องกรอกข้อมลูและกดปุม่ Sign in 
3. หากช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่านถูกต้องจะพบกบัหน้าจอดังรูปที ่2 

 

รูปที่  2 
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การบันทึกเอกสารเข้าสู่ระบบ 

1. ผู้ใช้งานสามารถบันทกึได้ โดยเลือกคลิกเมนู     
 

 

รูปที่  3 

2. หลงัจากนั้นจะปรากฏฟอร์มสำหรับบันทึกเอกสาร ใหผู้้ใช้งานกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังรปูที่ 4 

 

รูปที่  4 
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ข้อแนะนำในการกรอกแบบฟอร์ม 

1. เมื่อผู้ใช้เลือกหน่วยงานและส่วนราชการแล้ว ระบบจะเติมเลขที่หนงัสอืให้โดยอัตโนมัติ ดังรปูที่ 5 

 

รูปที่  5 

2. การกรอกข้อมลูส่วนราชการทีร่บัผิดชอบ  
ช่องข้อมูลส่วนราชการที่รบัผิดชอบ มีลักษณะการกรอกข้อมลูแบบพิเศษ กล่าวคือ ผู้ใช้งานไม่

จำเป็นต้องพมิพ์ข้อมลูด้วยตนเอง ระบบจะทำการเติมข้อมลูในส่วนน้ีให้จากการทีผู่้ใช้งานเลือกส่วน
ราชการที่ต้องการ มีรายละเอียดดงันี ้

2.1. ผู้ใช้งานสามารถคลิกเลอืกหน่วยงานที่ต้องการทลีะหน่วยงานหรือสามารถเลือกได้ครั้งละหลาย
ส่วนราชการ โดยใหก้ดปุ่ม CTRL ค้างไว้พร้อมคลิกเมาสซ์้ายเพื่อเลือกส่วนราชการที่ต้องการ 
หรือกดปุ่ม Select all เพื่อเลือกทั้งหมด ดังรปูที่ 6 

 

รูปที่  6 
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2.2. ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกหรอืลบส่วนราชการที่ไม่ต้องการได้โดยคลิกเครือ่งหมายกากบาทที่
มุมซ้ายบน ดังรูปที่ 7 

 

รูปที่  7 

3. การอัพโหลดไฟล์เอกสาร 
ผู้ใช้งานสามารถแนบไฟล์ที่มีนามสกลุ pdf เท่านั้น ขนาดไฟล์สงูสุดไมเ่กิน 50 MB โดยมีวิธีการใช้งาน 

ดังนี้ 
3.1. การแนบไฟล์ ให้ผู้ใช้งานคลิกปุม่ Browse ดังรูปที่ 8 หรือลากไฟล์ที่ต้องการมาวางลงบนพื้นที่

แนบไฟล์ ดังรปูที่ 9 

 

รูปที่  8 

 

รูปที่  9 

3.2. การลบไฟล์ ใหผู้้ใช้คลิกปุ่ม Remove ดังรูปที่ 10 

 

รูปที่  10 
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การจัดการเอกสาร 

1. ผู้ใช้งานสามารถจัดการเอกสาร ได้แก่ การแก้ไขและการลบข้อมูลได้ โดยคลิกเลือกเมนูด้านซ้ายของระบบ 
ดังรูปที่ 11 

 

รูปที่  11 
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2. ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของเอกสารได้ โดยคลิกปุม่  ซึ่งปรากฏอยู่ท้ายรายการ ดังรูปที่ 12 

 

รูปที่  12 

3. ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลเอกสารได้โดยคลิกปุม่    ซึง่ปรากฏอยู่ท้ายรายการ ดังรปูที่ 13 

 

รูปที่  13 
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4. ผู้ใช้งานสามารถลบรายการเอกสารได้โดยคลิกปุ่ม   ซึง่ปรากฏอยู่ท้ายรายการ ดังรปูที่ 14 

 

รูปที่  14 

 หลงัจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างเพือ่ยืนยันการลบข้อมูล ดังรปูที่ 15 หากต้องการลบข้อมลูใหก้ดปุ่ม Ok 
หรือกดปุ่ม Cancel เพื่อยกเลกิการลบข้อมูล 

             

 

รูปที่  15 
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การเข้าใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป 

ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถเข้าใช้ระบบเพื่ออ่านและติดตามเอกสารได้จาก URL : 
http://dod.bangkok.go.th โดยจะปรากฏหน้าแรก ดังรปูที่ 16 

 

รูปที่  16 

ในหน้าแรก ระบบจะแสดงหนงัสอืที่เวียนในวันน้ีเป็นค่าต้ังตน้ ในเมนูด้านซ้ายจะแบ่งการแสดงหนงัสือ
ราชการออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ แบ่งตามระยะเวลา แบ่งตามส่วนราชการและแบง่ตามระดับความเร็ว  
รวมทั้งจำนวนของหนงัสอืในแต่ละเมนู ดังรปูที่ 17  

 

รูปที่  17 
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การดูรายละเอียดหนังสือและเรียกดูไฟล์หนังสือ 

ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของหนงัสอืได้โดยการคลิกเลอืกที่ช่ือเรื่องของหนงัสือ ดังรูปที่ 18 และ
จะปรากฏรายละเอียดของหนงัสอื ดังรปูที่ 19 

 

รูปที่  18 

 

รูปที่  19 
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 โดยในหน้ารายละเอียดของหนงัสอื ผู้ใช้งานยังสามารถคลิกที่ป้ายแสดงช่ือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อดู
หนังสือของหน่วยงานที่คลกิเลือกได้ด้วยเช่นกัน ดังรปูที่ 20 

 

รูปที่  20 
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การค้นหาหนังสือ 

การค้นหาหนังสือในระบบมี 2 รปูแบบ ได้แก่ การค้นหาทั่วไปและการค้นหาแบบละเอียด มรีายละเอียด 
ดังนี ้

1. การค้นหาท่ัวไป 
การค้นหาทั่วไป สามารถค้นหาไดจ้ากเลขที่หนงัสอืหรือช่ือเรือ่ง โดยผู้ใช้งานสามารถพมิพ์เลขที่

หนังสือหรือช่ือเรื่องเพียงบางส่วน ระบบจะค้นหาและเสนอรายการหนังสือที่ใกลเ้คียงมากที่สุด หลังจาก
นัน้ให้ผู้ใช้งานคลกิเลือกรายการที่ต้องการ ระบบจะแสดงเฉพาะรายการหนงัสือนั้นในส่วนแสดงรายการ
ด้านล่าง ดังรปูที่ 21 และ 22 

 

รูปที่  21 

 

 

รูปที่  22 
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2. การค้นหาแบบละเอียด 

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาแบบละเอียดได้ โดยคลิกที่ปุ่ม “ค้นหาแบบละเอียด” ดังรูปที่ 23 

 

รูปที่  23 

หลงัจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างแสดงการค้นหา โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกค้นหาได้จากหน่วยงานและ
จากวันที่ของหนังสือ ดังรปูที่ 24 

 

รูปที่  24 
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การค้นหาจากวันที่ของหนังสือ เป็นการค้นหาด้วยช่วงเวลาของหนังสือ ใหผู้้ใช้งานเลือกวันทีเ่ริม่ต้น
และวันที่สิ้นสุดที่ต้องการ ดังรูปที่ 25 

 

รูปที่  25 

 

หลงัจากผู้ใช้งานได้เลือกข้อมลูที่ต้องการค้นหาแล้ว ให้คลกิปุ่ม “ค้นหาข้อมลู” ดังรูปที่ 26 ระบบจะ
แสดงเฉพาะรายการที่ตรงกบัการค้นหามากที่สุด 

 

รูปที่  26 
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การติดตามและรับการแจ้งเตือนหนังสือใหม่โดยอัตโนมัติ (Web Push Notification) 

ผู้ใช้งานสามารถติดตามและรับการแจ้งเตอืนหนงัสือใหม่โดยอัตโนมัติได้ โดยทำการกดปุ่มติดตาม   
ดังรูปที่ 27 

 

รูปที่  27 

 

 หลงัจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง แสดงการขออนุญาตแจ้งเตือน ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม Allow ดังรปูที่ 28 
และรปูที่ 29 

 

รูปที่  28 
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รูปที่  29 

 

หลงัจากนั้นเมื่อมีหนงัสือใหมเ่ข้ามา ผู้ใช้งานจะไดร้ับการแจง้เตือน โดยผู้ใช้งานไมจ่ำเป็นต้องเปิดหน้า
ของระบบไว้ตลอดเวลาเพราะระบบจะแจ้งเตือนใหอ้ัตโนมัต ิดังรูปที่ 30 

 

รูปที่  30 

ให้ผู้ใช้งานคลกิที่หน้าต่างดังกล่าว ระบบเปิดหน้าต่างเพื่อแสดงรายละเอียดของหนงัสือให้โดยอัตโนมัต ิ


