


แนวปฏบัิตกิารย่ืนขอหนังสือรับรองและการขอรับหนังสือรับรอง 
 
การย่ืนขอหนังสือรับรอง 
 
 การยื่นขอหนังสือรับรอง  ผูขอหนังสือรับรองสามารถยื่นคําขอหนังสือรับรองได  2  ชองทาง  ดังนี้ 
  1. การยื่นคําขอหนังสือรับรองผานระบบงานสารบรรณ  กองการเจาหนาท่ี  ผูขอหนังสือรับรอง
สามารถสงคําขอหนังสือรับรองไดท่ีงานสารบรรณ  กองการเจาหนาท่ี   
  2. การยื่นคําขอหนังสือรับรองผานเว็บไซต  กองการเจาหนาท่ี  pd.msu.ac.th  ซ่ึงมีข้ันตอน
ดังตอไปนี้ 
 1. เขาสูเว็บไซตของกองการเจาหนาท่ี pd.msu.ac.th 
 2. คลิ๊กท่ีลิงค HR MIS   

 
 3. ปอนชื่อ Login และใส Password (ชื่อผูเขาใชงาน ท่ีใชตรวจสอบสลิปเงินเดือน) แลวกดปุม

เขาสูระบบ 

 
 4. เม่ือปอนขอมูลถูกตอง  ระบบจะปรากฏหนาจอแสดงระบบสารสนเทศบุคลากรของผูใชงาน 

 
 5. ใหผูใชงานคลิกปุม ขอหนังสือรับรอง หากมีความประสงคท่ีจะขอหนงัสือรับรอง 

  
 
 
 

 

 

 

ขอหนังสือรับรอง 



หนา 2  

 

 6. ระบบจะอํานวยความสะดวก ดวยการแสดงขอมูลท่ัวไปของผูใชงาน หากผูใชงานตรวจสอบ
แลวขอมูลท่ัวไปถูกตอง ก็ใหดําเนินการเลือกรูปแบบของหนังสือรับรองท่ีจะขอ เพ่ือนําไปใชงาน
ตามวัตถุประสงค และใหกําหนดจํานวนของหนังสือรับรองท่ีขอดวย แลวใหกดปุม ขอหนังสือ
รับรอง เพ่ือสงคําขอหนังสือรับรองผานเว็บไซตของกองการเจาหนาท่ี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 3 

 

 7. ระบบจะแจงใหผูใชงานทราบวา คําขอหนังสือรับรองไดถูกสงไปยังกองการเจาหนาท่ีแลว 
 

 
 8. ผูใชงานสามารถตรวจสอบสถานะ การขอหนังสือรับรองไดดวย การคลิกท่ีปุมขอหนังสือ

รับรอง  
 

 

 9. ใหผูใชงานเลื่อนเมาสลงมาอาน รายการขอหนังสือรับรอง และดูสถานะดําเนินงาน ซ่ึงมี 3 
สถานะ  (1) รับเขาระบบ  คือ  คําขอหนังสือรับรองไดถูกสงไปยังกองการเจาหนาท่ีแลว 
(2) กําลังดําเนินการ  คือ ผูปฏิบัติงานหนังสือรับรองกําลังดําเนินการ  ตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลบุคคลและเอกสาร  หลักฐาน  เพ่ือพิมพหนังสือรับรองและเสนอตอผูอํานวยการกอง
การเจาหนาท่ี เพ่ือลงนามอนุมัติ  (3) เสร็จเรียบรอย  คือ หนังสือรับรอง ผานการลงนามอนุมัติ 
จากผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ีแลว ผูขอสามารถติดตอขอรับหนังสือรับรอง ไปใชงานตาม
วัตถุประสงคของผูขอได  
 

 

 

 

 



หนา 4 

 

 10. ตัวอยางสถานะดําเนินงาน 

 
 
การขอรับหนังสือรับรอง 
 
 1. การขอรับดวยตนเอง  ผูขอหนังสือรับรอง  แสดงตนตอผูปฏิบัติงานหนังสือรับรอง  เพ่ือขอรับ
หนังสือรับรอง   
 2. การมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนขอรับหนังสือรับรองแทนตนเอง  ผูขอหนังสือรับรอง  เขียนใบมอบ
ฉันทะ  และแนบสําเนาบัตรประจําตัวฯ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  ท้ังของผูมอบและผูรับมอบ  (รายละเอียด
ตามแบบฟอรมใบมอบฉันทะ)   
 
การแจงผลการขอหนังสือรับรอง 
 
 1. แจงผลการขอหนังสือรับรองผานทางเว็บไซต  กองการเจาหนาท่ี  ผูขอหนังสือรับรองสามารถ
ตรวจสอบสถานะการขอหนังสือรับรอง  ผานเว็บไซต  กองการเจาหนาท่ี  ซ่ึงสถานการณขอหนังสือรับรอง  จะ
มี  3  สถานะ  1)  รับเขาระบบ  คือ  คําขอหนังสือรับรองไดถูกสงไปยังกองการเจาหนาท่ีแลว  2)  กําลัง
ดําเนินการ  คือ  ผูปฏิบัติงานหนังสือรับรองกําลังดําเนินการ  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบุคคลและ
เอกสาร  หลักฐาน  เพ่ือพิมพหนังสือรับรองและเสนอตอผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี  เพ่ือลงนามอนุมัติ  3) 
เสร็จเรียบรอย  คือ  หนังสือรับรอง  ผานการลงนามอนุมัติ  จากผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ีแลว  ผูขอ
สามารถติดตอขอรับหนังสือรับรองไปใชงานตามวัตถุประสงคของผูขอได  

 2. แจงผลการของหนังสือรับรองผานทาง SMS  (Short  Message  Service)  ผูขอหนังสือรับรอง
จะไดรับขอความผานทางโทรศัพทมือถือ  เพ่ือทราบวาหนังสือรับรองดําเนินการเสร็จแลว 
 
แบบฟอรมเกี่ยวกับการย่ืนขอหนังสือรับรอง 
 1. คําขอหนังสือรับรอง  ผูขอหนังสือรับรองสามารถขอรับแบบคําขอหนังสือรับรองไดท่ี  กองการ
เจาหนาท่ี  หรือดาวนโหลดไดท่ี  http://pd.msu.ac.th/pd4/file/terminator007.pdf 
 2. ใบมอบฉันทะ  ผูขอหนังสือรับรองสามารถขอรับแบบใบมอบฉันทะไดท่ี  กองการเจาหนาท่ี  หรือ
ดาวนโหลด  ไดท่ี http://pd.msu.ac.th/pd4/file/MOBCHANTA_009871.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา 5 
การกรอกแบบคําขอหนังสือรับรอง 
 

 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ท่ี  ศธ 0530.  /                       วันท่ี  …………(1)………. 
เร่ือง ขอรับหนังสือรับรอง 
 

เรียน ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
                                (2) 
     ดวยขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว) ..............(3)............................... 
เปน ( ) ขาราชการ ( ) ลูกจางประจํา ( ) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
( ) พนักงานราชการ ( ) ผูเช่ียวชาญ ( ) ลูกจางช่ัวคราว  
ตําแหนง.................(5)................... เลขประจําตําแหนง..........(6).............. 
ข้ันเงินเดือน/คาจาง...........(7)...........สังกัด ......................(8).................... 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มีความประสงคท่ีจะขอหนังสือรับรองตัวบุคคล
และอัตราเงินเดือน/คาจาง  
ฉบับภาษา  [ ] ไทย จํานวน.....ชุด 
        (9)    [ ] English Number…....Series  
                   (11) (Mr./Mrs./Ms.) ……………….…(12)…………………….. 
เพ่ือนําไป   [ ] ประกอบการทํานิติกรรม, ค้ําประกันบุคคล/ประกันตัว 
                   บุคคล,กูเงิน/ซื้อสนิคา 
               [ ] ทําหนังสือเดินทาง/ขอวีซาไปตางประเทศ 
               [ ] กูซื้อท่ีดิน/ท่ีอยูอาศัย กับธนาคาร............แบบสินเช่ือ........ 
               [ ] สมัคร ชพค. [ ] สมัคร ชพส. [ ] อ่ืนๆ โปรดระบุ................ 
             ท้ังน้ี ขาพเจามีความจําเปนเรงดวนในการใชหนังสือรับรอง  
เพ่ือการดังกลาว โปรดแจงเตือนขาพเจาใหมารบัหนังสือรับรอง ตาม
หมายเลขโทรศัพท (มือถือ) น้ี .............(14).............. 
 

             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

                                            ลายมือช่ือ…………(15)……………. 
                                                       (…………..……………….) 
 
 
 
 
 
 

 
การกรอกแบบคําขอหนังสือรับรอง 

   การยื่นขอหนังสือรับรองผานระบบงาน 
สารบรรณ กองการเจาหนาท่ี ผูขอหนังสือตอง
กรอกแบบคําขอหนังสือรับรอง ตามคําแนะนํา 
ดังน้ี  
   จุดท่ี (1) ใหระบุวันเดือนปท่ีเขียนแบบคําขอ
หนังสือรับรอง 
   จุดท่ี (2) ใหเลือกระบุคํานําหนานาม ท่ีตรงกับ
คําหนานามของผูขอหนังสือรบัรอง 
   จุดท่ี (3) ใหระบุช่ือและนามสกุล ของผูขอ
หนังสือรับรอง 
   จดุท่ี (4) ใหเลือกระบุสถานภาพ ท่ีตรงกับ
สถานภาพ ของผูขอหนังสือรับรอง 
   จุดท่ี (5) ใหระบุตําแหนง ของผูขอหนังสือ
รับรอง 
   จุดท่ี (6) ใหระบุเลขประจาํตําแหนง ของผูขอ
หนังสือรับรอง 
   จุดท่ี (7) ใหระบุข้ันเงินเดือน/คาจาง ของผูขอ
หนังสือรับรอง 
   จุดท่ี (8) ใหระบุสังกัดหรือหนวยงานท่ีผูขอ 
   หนังสือรับรองทํางานอยู 
        จุดท่ี (9) ใหเลือกระบุรูปแบบภาษา ของ
หนังสือรับรอง 
   จุดท่ี (10) ใหระบุจํานวนชุด ของหนังสือรับรอง
ตามความตองการใชงานของผูขอหนังสือรับรอง 
   จุดท่ี (11) ใหระบุคํานําหนานามภาษาอังกฤษ
ของผูขอหนังสือรับรอง  
   จุดท่ี (12) ใหระบุช่ือและนามสกุลภาษาอังกฤษ
ของผูขอหนังสือรับรอง 
   จุดท่ี (13) ใหเลือกระบุวัตถุประสงคท่ีจะนํา
หนังสือรับรองไปใชงาน  
   จุดท่ี (14) ใหระบุหมายเลขโทรศัพทมือถือ ของ
ผูขอหนังสือรับรอง เพ่ือขอรับการแจงผลการขอ
หนังสือรับรอง ผานทางโทรศัพทมอืถือ ในรูปแบบ
การรับ SMS (Short  Message  Service) 
   จุดท่ี (15) ใหผูขอหนังสือรับรอง ลงลายมือช่ือ 
เพ่ือเปนการยืนยันวาเปนผูขอหนังสือรับรอง 
 

 
 
 
 

(13) 

(4) 

บันทึกขอความ 

(10) 



หนา 6 
การกรอกใบมอบฉันทะ 
 

ใบมอบฉันทะ 
 

   ขาพเจา ....................(1).......................... ตําแหนง ............(2).............. 
สังกัดหนวยงาน .................(3)................... เบอรโทรศัพท.........(4)........... 
อยูบานเลขท่ี ..................... ถนน ........................ ตาํบล .......................... 
อําเภอ ............................... จังหวัด .............................................. 
   ขอมอบฉันทะให ................(6).................... ตําแหนง ...........(7)........... 
สังกัดหนวยงาน .................(8)................... เบอรโทรศัพท.........(9)........... 
อยูบานเลขท่ี ..................... ถนน ........................ ตาํบล .......................... 
อําเภอ ............................... จังหวัด .......................................................... 
เปน ผูยื่นขอ/ผูรับ หนังสือรับรองแทนขาพเจา  
   ท้ังน้ี เน่ืองจากขาพเจา ................................(11)................................ 
จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 
 

                                (ลงช่ือ) ..............(12)................... ผูมอบฉันทะ 
                                         (.......................................) 
                                     วันท่ี ............(13)....................... 
                                
                                   (ลงช่ือ) ...........(14)............ ผูรับมอบฉันทะ 
                                         (.......................................) 
                                     วันท่ี ............(15)....................... 
 

                                (ลงช่ือ) ..............(16)................... พยาน 
                                         (.......................................) 
                                     วันท่ี ............(17)....................... 
 

                                (ลงช่ือ) ..............(18)................... พยาน 
                                         (.......................................) 
                                     วันท่ี ............(19)....................... 
 
เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 
  ใหผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ แนบสําเนาบัตรประจําตัวฯ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง เพ่ือประกอบการพิจารณาและตรวจสอบ ความ
ถูกตอง   
 

 
การกรอกใบมอบฉันทะ 

   การมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนขอรบัหนังสือรับรอง
แทนตนเอง ผูขอหนังสือตองกรอกใบมอบฉันทะ 
ตามคําแนะนํา ดังน้ี 
   จุดท่ี (1) ใหระบุช่ือและนามสกุล ของผูขอ
หนังสือรับรอง (ผูมอบฉันทะ)  
   จุดท่ี (2) ใหระบุตําแหนง ของผูมอบฉันทะ 
   จุดท่ี (3) ใหระบุสังกัดหรือหนวยงาน ของผูมอบ
ฉันทะ 
   จุดท่ี (4) ใหระบุเบอรโทรศัพท ของผูมอบฉันทะ 
   จุดท่ี (5) ใหระบุท่ีอยู (ตามทะเบียนบาน) ของผู
มอบฉันทะ 
   จุดท่ี (6) ใหระบุช่ือและนามสกุล ของผูรับ
หนังสือรับรองแทน (ผูรับมอบฉันทะ) 
   จุดท่ี (7) ใหระบุตําแหนง ของผูรับมอบฉันทะ 
   จุดท่ี (8) ใหระบุสังกัดหรือหนวยงาน ของผูรับ
มอบฉันทะ 
   จุดท่ี (9) ใหระบุเบอรโทรศัพท ของผูรับมอบ
ฉันทะ 
   จุดท่ี (10) ใหระบุท่ีอยู (ตามทะเบียนบาน) ของ
ผูรับมอบฉันทะ 
   จุดท่ี (11) ใหผูมอบฉันทะ ระบุถึงสาเหตุ หรือ 
เหตุผล ความจาํเปน ท่ีไมสามารถมารับหนังสือ
รับรองดวยตนเองได 
   จุดท่ี (12) ใหผูมอบฉันทะลงลายมือช่ือ ไวเปน
หลักฐาน 
   จุดท่ี (13) ใหระบุวันเดือนป ท่ีลงลายมือช่ือ 
   จุดท่ี (14) ใหผูรับมอบฉันทะลงลายมือช่ือ ไว
เปนหลักฐาน 
   จุดท่ี (15) ใหระบุวันเดือนป ท่ีลงลายมือช่ือ 
   จุดท่ี (16) และจุดท่ี (18) ใหผูท่ีเปนพยานใน
การมอบฉันทะ ในครั้งน้ี ลงลายมอืช่ือ ไวเปน
หลักฐาน 
   จุดท่ี (17) และจุดท่ี (19) ใหระบุวันเดือนป ท่ีลง
ลายมือช่ือ 
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