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จัดท ำโดย นำยแสวง  วงค์วิทย์ 
วันที่จัดท ำ 
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ต ำแหน่ง  ช่ำงเทคนิค แก้ไขครั้งที่………………………… 
วันที่แก้ไข................................ 



คู่มือการปฏิบตัิงาน 
การบริการไปรษณีย ์

 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรบริกำรไปรษณีย์ ให้มีมำตรฐำนและถือปฏิบัติในแนวทำงเดียวกันใน
กำรรับส่งไปรษณียใ์นมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ตำมภำระงำนด้ำนกำรรับส่งไปรษณีย์ งำนบริหำรงำนทั่วไป ของ
กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
 
2. ขอบเขต 
 คู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรบริกำรไปรษณีย์ นี้ใช้ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 1 กิจกรรม โดยครอบคลุมกำร
จัดส่งถึงหน่วยงำนภำยนอก ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินผล และรำยงำนผล ที่อ้ำงอิงแนวทำงกำรปฏิบัติ
ตำมระเบียบเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยตำมกฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งมีเนื้อหำครอบคลุม วิธีกำร
และข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน ตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนกำรของภำระหน้ำที่  
 
3. ค าจ ากัดความ 

มำตรฐำน คือ สิ่งทีเ่อำเป็นเกณฑ์ส ำหรบัเทียบก ำหนด ทั้งในด้ำนปริมำณ และคุณภำพ มำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน ไปรษณีย์ เป็นผลกำรปฏิบัติงำนในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่ำเป็นเกณฑ์ที่น่ำ  
พอใจหรืออยู่ในระดับที่ผูป้ฏิบัติงำนส่วนใหญท่ ำได้ โดยจะมกีรอบในกำรพจิำรณำก ำหนดมำตรฐำน  
หลำยๆ ด้ำน อำทิ ด้ำนปริมำณ คุณภำพ ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำย หรือพฤติกรรมของผูป้ฏิบัติงำน 
เจ้ำของเรือ่ง หมำยถึง งำนบริหำรทั่วไป กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอบุลรำชธำนี 
 
4. หน้าที่ความรับผดิชอบ 

4.1 อธิกำรบด ี   ผู้มีอ ำนำจอนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดบริกำรไปรษณีย์ 
4.2 รองอธิกำรบดี    พิจำรณำและกลั่นกรองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดบริกำรไปรษณีย ์  

  4.3 ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง    พิจำรณำและเสนอขออนุมัตเิบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดบริกำร                             
  4.4 หัวหน้ำงำน     ตรวจสอบแก้ไขใหก้ำรบริกำรไปรษณีย์ภำระหน้ำที่ของหนว่ยงำน 
  4.5 ช่ำงเทคนิค       ปฏิบัตงิำนกำรจัดบริกำรไปรษณีย์ รวบรวมข้อมลูกำรจัดบริกำร และกำรเบิก                    
                                         จ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรจดับริกำรไปรษณีย ์
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5. แผนผังการปฏิบตัิงาน Work Flow 
 5.1 ไปรษณีย์รบัเข้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ กระบวนการ รายการปฏิบัติ เวลาท่ีใช ้ ผู้รับผิดชอบ 
แบบ 
ฟอร์ม 

เอกสารท่ี 
ใช้อ้างอิง 

1.  ไปรษณีย์วำรินช ำรำบน ำ
ไปรษณีย์ที่สง่มำจำก
หน่วยงำนรำชกำร/เอกชน/
ประชำชน สง่เขำ้มำที่ ม.
อุบลรำชธำนี เพื่อตดิต่อ
งำน/บตุรหลำนและอ่ืนๆ 

- ช่ำงเทคนิค 
 

  

ไปรษณีย์ 
รับเข้ำ 

ไปรษณีย์รับเข้ำ 

ตรวจสอบบำร์โค้ดไปรษณีย์ 
ว่ำตรงกันกบัใบน ำสง่หรือไม ่

 

คักแยกไปรษณีย ์

ลงทะเบียน 
EMS/R/P/C/V/ 

ธรรมดา 
จ่ำยเข้ำล็อกเกอร ์
ตำม คณะ/ส ำนัก/

หน่วยงำน 
 

คณะ/ส ำนัก/หน่วยงำน 
รับไปรษณีย์ 

สรปุและรำยงำนผล 

ไปรษณีย์ส่ง
ผิด 

ส่งคืนไปรษณีย์ 
สำขำย่อยม.อบุล 
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ล าดับ กระบวนการ รายการปฏิบัติ เวลาท่ีใช ้ ผู้รับผิดชอบ 
แบบ 
ฟอร์ม 

เอกสารท่ี 
ใช้อ้างอิง 

2.  กำรตรวจสอบว่ำรหสั
บำร์โคด้ในไปรษณียแ์บบ
ลงทะเบยีน 
ว่ำตรงกันกับรหสับำร์โค้ดใน 
ใบน ำจ่ำยของไปรษณีย์วำริน
ช ำรำบที่แนบมำด้วยหรือไม่ 

1 ช.ม. ช่ำงเทคนิค 
 

  

3.  พิจำรณำคดัแยกไปรษณีย์ที่
เข้ำมำออกเป็น ไปรษณีย์
ธรรมดำ/ไปรษณีย์
ลงทะเบยีนธรรมดำR/
ไปรษณียด์่วนพิเศษEMS/
พัสดPุ  

1 ช.ม. ช่ำงเทคนิค 
 

  

4.  หำกไปรษณีย์ส่งผิดในกรณี
จ่ำหน้ำไม่ชัดเจน หรือไม่มี
ผู้รับและชื่อคณะ ส่งคืน

ไปรษณีย์ 
สำขำย่อย ม.อุบล 

 

30 นำท ี ช่ำงเทคนิค 
 

  

5.  กำรจ่ำยไปรษณีย์เข้ำล็อก
เกอร์กรณีไปรษณีย์ธรรมดำ
จ่ำยเข้ำล็อกเกอร์ตำมคณะ/
ส ำนัก/หน่วยงำน จำกน้ัน
เจ้ำหน้ำที่ของรอคณะ/
ส ำนัก/หน่วยงำน มำรับไป
แจกจ่ำยต่อ 

30 นำท ี ช่ำงเทคนิค 
 

  

6.  ไปรษณีย์ลงทะเบยีน/
EMS/R/P/C/V ต้อง
ลงทะเบยีนเลขบำร์โคดัใน 
สมุดคุมไปรษณียข์องคณะ/
ส ำนัก/หน่วยงำน ใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

2  ชั่วโมง ช่ำงเทคนิค 
 

  
 

8.  กำรจ่ำยไปรษณีย์เข้ำ 
ล็อกเกอร์รอเจ้ำหน้ำที่ของ
คณะ/ส ำนัก/หน่วยงำน มำ
รับไปแจกจ่ำยต่อ กรณี
ไปรษณียล์งทะเบียนต้องมี
กำรเซ็นรับในใบคุมก่อน 

30 นำที ช่ำงเทคนิค 
 

  

ตรวจสอบ
บำร์โค้ดไปรษณีย ์
ว่ำตรงกันกบัใบ
น ำส่งหรือไม ่

 

คัดแยก
ไปรษณีย์ 

ไปรษณีย์ส่งผิด 

ธรรมดา 
จ่ำยเข้ำล็อกเกอร ์
ตำม คณะ/ส ำนัก/

หน่วยงำน 
 

ลงทะเบียน 
EMS/R/P/C/V/ 

คณะ/ส ำนัก/
หน่วยงำน รับ

ไปรษณีย์ 
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ล าดับ กระบวนการ รายการปฏิบัติ เวลาท่ีใช ้ ผู้รับผิดชอบ 
แบบ 
ฟอร์ม 

เอกสารท่ี 
ใช้อ้างอิง 

8.  - เบกิจ่ำยเงนิค่ำใช้จ่ำยใน
กำรปฏิบติังำน     
- สรุปและรำยงำนต่อ
ผู้บังคับบญัชำทุกเดือน 

30 นำที ช่ำงเทคนิค 
 

  

 
 
5.2 ไปรษณีย์ส่งออก 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

สรปุและ
รายงานผล 

รับเอกสำรพสัด ุ

พิจำรณำควำมเร่งด่วนของ
เอกสำรและพสัดุภัณฑ์พร้อม

กำรแนะน ำกำรสง่ 

ลงทะเบียน  
EMS/R/P/C/V 

กรอกข้อมูลผู้รบั 

จัดส่งที่ท ำกำรไปรษณีย์ 
สำขำย่อยม.อบุล 

สรปุและรายงานผล 
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ขั้นตอน กระบวนการ รายการปฏิบัติ เวลาท่ีใช ้ ผู้รับผิดชอบ แบบ 
ฟอร์ม 

เอกสารท่ี 
ใช้อ้างอิง 

1.  หน่วยงำนติดต่อขอสง่
ไปรษณีย์ไปยังภำยนอก
และส่งถึงงำนสำรบรรณ 

- ช่ำงเทคนิค 
 

  

3.  พิจำรณำควำมเร่งด่วนของ
ไปรษณียค์ือ ธรรมดำ/ 
ลงทะเบยีน/ด่วนพิเศษ 
หรือEMS/พัสดุหรือP 

2  
ชั่วโมง 

ช่ำงเทคนิค 
 

  

  ลงทะเบียน 
EMS/R/P/C/ ในฟอร์ม
ส่งไปรษณีย์ เพื่อน ำสง่
ไปรษณีย์ และไว้
ตรวจสอบยอด
ค่ำบริกำร  

1  
ชั่วโมง 

   

3.  กรอกข้อมูลลงในระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อสบืค้น
และค้นหำ  

1  
ชั่วโมง 

ช่ำงเทคนิค 
 

  

4.  จัดส่งไปรษณีย์ไปยงัที่ท ำ
กำรไปรษณีย์ที่มำตัง้อยู่
อำคำรส ำนักงำน
อธิกำรบดีของ
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี 

30 
นำที 

ช่ำงเทคนิค 
 

  

.  - ทุกสิ้นเดือนไปรษณีย์
จะสง่ค่ำบริกำร
ไปรษณีย์     
- เบิกจ่ำยค่ำบริกำร
ไปรษณีย์ 
- สรุปและรำยงำนต่อ
ผู้บังคับบญัชำทุกเดือน 

 30 
นำที 

ช่ำงเทคนิค 
 

  

 
 
 
 

รับเอกสาร
พัสด ุ

กรอกข้อมูลผู้รับ 

 

จัดส่งที่ท าการ
ไปรษณียย์่อยม.อุบล 
 

 

สรปุและรายงาน
ผล 

พิจำรณำควำม
เร่งด่วนของเอกสำร

และพัสดุภัณฑ์
พร้อมกำรแนะน ำ

กำรสง่ 

ลงทะเบียน  
EMS/R/P/C/V 
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6. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน  
6.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานไปรษณีย์รับเข้า 

1) ไปรษณีย์วำรินช ำรำบน ำไปรษณีย์ที่สง่มำจำกหน่วยงำนรำชกำร/เอกชน/ประชำชน สง่เข้ำมำที่มหำ 
วิทยำลัยอุบลรำชธำนี เพื่อติดต่องำน/บุตรหลำนและอ่ืนๆ 

2) กำรตรวจสอบว่ำรหสับำร์โค้ดในไปรษณีย์แบบลงทะเบยีนว่ำตรงกันกับรหัสบำร์โคด้ในใบน ำจ่ำยของ   
ไปรษณีย์วำรินช ำรำบทีแ่นบมำด้วยหรือไม่ 

3) พิจำรณำคดัแยกไปรษณีย์ที่เขำ้มำออกเป็น ไปรษณียธ์รรมดำ/ไปรษณียล์งทะเบียนธรรมดำ R/ 
ไปรษณียด์่วนพิเศษ EMS/พัสด ุP  

6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานไปรษณีย์ส่งออก 
    1)  รับไปรษณีย์ของหน่วยงำนทีต่ดิต่อขอส่งไปรษณีย์ไปยงัภำยนอกและสง่ถงึงำนสำรบรรณ พิจำรณำ 

ควำมเร่งด่วนของไปรษณีย์คือธรรมดำ/ ลงทะเบียน/ด่วนพิเศษ หรือEMS/พัสดุสง่ถึงหน่วยงำนภำยนอก 
                  2)  เตรียมกำรจัดสง่ไปรษณีย์ไปยงัที่ท ำกำรไปรษณีย์ที่มำตัง้อยู่อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดีของมหำวิทยำลัย  
อุบลรำชธำนี 
                  3)  จดัสง่ไปรษณีย์ไปที่ท ำกำรไปรษณีย์วำรินช ำรำบ ที่ท ำกำรไปรษณีย์จะได้จัดส่งไปรษณีย์ไปยงั
หน่วยงำน/บุคคล ตำมจ่ำหน้ำซองต่อไป 
  6.3 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไปรษณีย์) 

๑)  ไปรษณีย์ส่งใบแจ้งหนี้ค่ำบรกิำรไปรษณีย์ถึงมหำวิทยำลัยอบุลรำชธำนี 

๒)   ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรใช้งำน หำกพบใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้อง ให้รีบน ำส่งบริษัทเพื่อแก้ไข 
๓)  หำกใบแจง้หนี้ถูกต้องให้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย 
๔)  หมวดเงินค่ำใช้จ่ำยและวิธีกำรเบิกจ่ำยโครงกำรค่ำใช้จ่ำย สำธำรณูปโภค  

 

7. ระบบติดตามประเมินผล 
7.1 ประเมินผล โดยรวบรวมจ ำนวนไปรษณีย์ที่ให้บริกำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดบริกำร ดังนี ้ 
      1) จ ำนวนรวมของไปรษณีย์รับเข้ำ - ส่งออกของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ทุกเดือน 
      2) จ ำนวนรวมของไปรษณีย์ส่งออกของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีประเภท E/R/P/C/V กับ

ค่ำใช้จ่ำยทุกเดือน 
7.2 รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนต่อผูบ้งัคับบญัชำ เปน็ประจ ำทุกเดอืน  

 

8. แบบฟอร์มที่ใช้   
 8.1 แบบฟอร์มใบน ำส่งสิ่งของทำงไปรษณีย์โดยช ำระค่ำบรกิำรเป็นเงินเช่ือ 
 

9. ข้อเสนอแนะ/เทคนคิในการปฏบิัติงาน/ปัญหาอปุสรรค แนวทางในการแก้ไขและพฒันางาน 
 

ข้อเสนอแนะ/ เทคนิคในการปฏิบัติงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

แนวทางการด าเนินการ 

1) กำรรบั-ส่งไมท่ันเวลำ -คณะ/ส ำนัก/หน่วยงำน จ่ำหน้ำซองไมล่งคณะ/ส ำนัก/
หน่วยงำนท ำใหก้ำรส่งไม่ทันเวลำ 

 


