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คูมือการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส สําหรับผูใชงานทั่วไป 

๑. การเขาสูระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสสามารถเขาใชงานได

ผานระบบอินเตอรเน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) ตามที่หนวยงานกําหนด เชน 

http://doc.moj.go.th, http://saraban.dsi เปนตน โดยใชงานผานโปรแกรม Browser ตางๆ เชน 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari เปนตน ซึ่งจะปรากฏหนาแรก  

ดังภาพที่  ๑.๑  

หมายเหตุ : ภาพหนาจอประกอบใชโปรแกรม Internet Explorer ในการจัดทําคูมือฉบับน้ี 

 

ภาพที่ ๑.๑ หนาแรกของระบบ (ยังไม Login) 

๒. การ Login เขาสูระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส กอนการใชงานระบบฯ จะตองทําการยืนยัน

ตัวตนของผูใชงานโดยการ Login ดวย Username และ Password ที่ไดรับจากผูดูแลระบบ ซึ่ง

หนาจอสําหรับการ Login จะปรากฏ ดังภาพที่ ๒.๑ ใหผูใชงานนํา Username กรอกในชอง 

Username และนํา Password กรออกในชอง Password เมื่อกรอกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวคลิกที่
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ปุม “ตกลง” เพื่อยืนยันตัวตน หากกรอกขอมูล Username และ Password ถูกตองก็จะสามารถเขา

สูระบบและใชงานในสวนตางๆ ไดตามสิทธิที่ถูกกําหนดไว 

 

ภาพที่ ๒.๑ หนาจอสําหรับ Login 

๓. หนาจอหลักของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เมื่อทําการ Login แลว จะปรากฏหนาจอ

หลักซึ่งมีสวนประกอบตางๆ ดังภาพที่ ๓.๑  

 

ภาพที่ ๓.๑ หนาหลักหลัง Login 
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สวนตางๆ ของระบบมีดังน้ี 

(๑) ขอมูลของผูใชงาน เปนสวนที่ใชในการตรวจสอบขมูลผูใชงานที่เขาสูระบบในขณะน้ัน 

(๒) โลโกของหนวยงานและช่ือระบบ 

(๓) เมนูของระบบ คือ เมนูทั้งหมดของระบบ ซึ่งจะปรากฏตามสิทธิของผูใชงาน 

(๔) เมนูที่ใชบอย คือ เมนูลัด ซึ่งแยกออกมาจากเมนูของระบบ เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางรวดเร็ว 

(๕) ประกาศจากผูดูแลระบบ คือ สวนที่แสดงขาวประชาสัมพันธจากผูดูแลระบบ 

(๖) เน้ือหาหลักของหนาจอ เปนสวนที่แสดงเน้ือหา ขอมูล แบบฟอรม และเอกสารหลักของหนาจอ 

(๗) สวนทายของระบบ

๔. การสรางหนังสือรับ ใชในกรณีที่ตองการลงทะเบียนรับหนังสือจากภายนอกระบบซึ่งเปนกระดาษ 

สามารถทําไดโดย คลิกทีเ่มนูลัด "สรางหนังสือรับ" หรือคลิกที่เมนู“หนังสือรับ”“สรางหนังสือรับ” 

ดังภาพที่ ๔.๑ แลวจะปรากฏหนาจอการสรางหนังสือรับ ดังภาพที่ ๔.๒ 

 

ภาพที่ ๔.๑ การเขาสูเมนู “สรางหนังสือรับ” 



ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   หน้า ๔ 
 

 

 

ภาพที่ ๔.๒ หนาจอการสรางหนังสือรับ 

การกรอกขอมูลเพ่ือสรางหนังสือรับ มีรายละเอียดดังน้ี 

- จากหนวยงาน คือ หนวยงานตนทางที่สงหนังสือมา (สามารถเลือกไดจากระบบกรณีหนวยงาน

ดังกลาวเปนหนวยงานภายในซึ่งระบบมีใหเลือก หรือพิมพช่ือหนวยงานในชองจากหนวยงานในกรณีที่

ไมมีหนวยงานดังกลาวในระบบ) 

วิธีการเลือกหนวยงาน ทําไดโดยคลิกที่ปุม  จะมีหนาตางใหเลือกหนวยงานดังภาพที่ ๔.๓ แลว

เลือกหนวยงานโดยคลิกที่  ดานหนาของหนวยงานที่ตองการเลือก หากหนวยงานมีจํานวน

มากสามารถทําการคนหาหนวยงานที่ตองการไดดวยช่ือของหนวยงาน ซึ่งหนาจอสําหรับคนหาจะอยู

ที่สวนบนของหนาตางเลือกหนวยงาน เมื่อทําการเลือกหนวยงานแลวใหคลิกที่ปุม  เพื่อ

ยืนยันการเลือกหนวยงาน หากดําเนินการถูกตองช่ือของหนวยงานที่เลือกจะปรากฏในชอง  

"จากหนวยงาน" ตามทีต่องการ 
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- ชั้นความเร็ว คือ ระดับความเร็วของหนังสือ (เลือกจาก ปกติ, ดวน, ดวนมาก และดวนที่สุด) 

-  ใชสําหรับการเช่ือมโยงหนังสือ โปรดศึกษาเพิ่มเติมในหัวขอ "การเชื่อมโยงหนังสือ" 

- ช้ันความลับ คือ ระดับช้ันความลับของหนังสือ (เลือกจาก ปกติ, ลับ, ลับมาก และลับที่สุด)  

***หากผูใชงานไมมีสิทธิในการเขาถึงหนังสือที่มีช้ันความลับจะไมสามารถเลือกช้ันความลับได 

- เลขท่ีหนังสือ คือ เลขที่ของหนังสือที่จะทําการลงทะเบียนรับ (สามารถตรวจสอบเลขที่หนังสือเพื่อ

ปองกันการลงทะเบียนรับซ้ําไดโดยกรอกเลขที่หนังสือแลวคลิกปุม  หากเลขที่หนังสือ

ถูกลงทะเบียนรับเขาในระบบแลวระบบจะแจงวา "มีการลงรับแลว โปรดตรวจสอบอีกครั้ง!!!" และ

ระบบจะไมยอมใหบันทึกเขาในระบบ ซึ่งระบบจะทําการตรวจสอบอีกครั้งเมื่อทําการบันทึกขอมูล) 

- ลงวันท่ี คือ วันที่ของหนังสือ (สามารถเลือกไดจากปฏิทินของระบบ หรือกรอกเองตามรูปแบบ  

วัน/เดือน/ป) 

วิธีการเลือกวันที่ คลิกปุม  เพื่อเลือกวันที่จะปรากฏหนาจอสําหรับเลือกวันที่ดังภาพที่ ๔.๔ ทํา

การเลือกวันที่ใหถูกตองโดยเลือกเดือนและปดานบน แลวคลิกที่วันที่ที่ตองการ ระบบจะทําการดึง

วันที่ที่เลือกมากรอกลงในชอง "ลงวันที่" ทันที 

- เรื่อง คือ หัวขอเรื่องของหนังสือ (จะตองกรอกใหถูกตองและครบถวนตามหัวขอเรื่องจริงที่อยูใน

หนังสือ เน่ืองจากจะสงผลถึงระบบการคนหา หากกรอกไมครบถวนหรือไมถูกตอง อาจไมสามารถ

คนหาหนังสือจากระบบการคนหาในภายหลังได) 

- เรียน คือ บุคคลปลายทางที่หนังสือระบุ (ขอมูลในชองน้ีจะปรากฏข้ึนมาโดยอัตโนมัติตามหนวยงาน

ของผูใชงานระบบ ซึ่งหากไมตรงตามความตองการสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได) 

- อางถึง คือ เลขที่หนังสืออื่นๆ ที่ตองการอางถึงหรือเกี่ยวของกับหนังสือ (ถาม)ี 

- สิ่งท่ีสงมาดวย คือ เอกสารหรือสิ่งอื่นๆ ที่สงมาพรอมกับหนังสือ (ถาม)ี 

- สาระสําคัญโดยสรุป คือ ขอความโดยสรุปในหนังสือ (อาจพิมพขอมูลเขาสูระบบโดยยอเฉพาะเน้ือหา

ที่สําคัญเทาน้ัน) 

- การเสนอ คือ จุดประสงคของหนังสือวาสงมาเพื่ออะไรและใหดําเนินอยางไร (สามารถเลือกไดจาก

ระบบหรือกรอกเอง) 

วิธีเลือกการเสนอ ทําไดโดยคลิกที่ปุม  ดานหลังชองการเสนอ จะปรากฏหนาตางสําหรับเลือก

การเสนอดังภาพที่ ๔.๕ เลือกการเสนอที่ตองการโดยคลิกที่  ขางหนารายการการเสนอที่

ตองการ แลวคลิกปุม  เพื่อยืนยันการเลือกการเสนอ 
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- ผูลงนาม คือ ผูลงนามในหนังสือจากหนวยงานตนทางของหนังสือ 

- คําสั่งการ/การดําเนินการ/หมายเหตุ คือ คําสั่งการ/การดําเนินการหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของกับหนังสือ 

เพื่อบันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือ 

- ผูรับเรื่อง คือ ช่ือหนวยงานหรือช่ือผูทําการลงทะเบียนรับหนังสือ 

- ประเภทหนังสือ คือ ประเภทของหนังสือ ไดแก หนังสือภายใน และหนังสือภายนอก 

 
ภาพที่ ๔.๓ หนาจอสําหรับเลือกหนวยงาน 
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ภาพที่ ๔.๔ หนาจอสําหรับเลือกวันที ่

 
ภาพที่ ๔.๕ หนาจอสําหรับเลือกการเสนอ 

- หมวดหมู ใชในการจําแนกหนังสือวาหนังสือแตละฉบับอยูในหมวดหมูใด 

- ไฟลแนบ ใชสําหรับแนบไฟลหนังสือที่สแกนเขาสูระบบ หรือไฟลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับหนังสือ วิธีการ

แนบไฟลโปรดศึกษาในหัวขอ "การแนบไฟล" 

เมื่อทําการกรอกขอมูลครบถวนแลวสามารถทําการลงทะเบียนรับไดทันทีหรือบันทึกหนังสือที่สรางไว

กอนได 

วิธีการลงทะเบียนรับหนังสือทันที เมื่อทําการกรอกขอมูลครบถวนคลิกที่ปุม  แลวระบบจะทํา

การลงทะเบียนรับหนังสือเขาสูระบบทันที และจะแจงเลขทะเบียนรับหลังจากการบันทึกขอมูลเสร็จสิ้น 
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วิธีการบันทึกหนังสือรับโดยยังไมลงทะเบียนรับ เมื่อทําการกรอกขอมูลคตรบถวนแลวคลิกที่ปุม 

 เมื่อระบบทําการบันทึกสําเร็จจะปรากฏขอความแจงวาทําการบันทึกขอมูลแลว หนังสือที่ถูกบันทึก

โดยยังไมลงทะเบียนรับจะอยูที่เมนู “หนังสือรอลงรับ” ซึ่งสามารถเขาถึงไดโดยคลิกที่เมนูลัด "หนังสือรอลงรับ" 

หรือที่เมนู "หนังสือรับ"->"หนังสือรอลงรับ" โดยจะปรากฏรายการหนังสือที่ยังไมลงทะเบียนรับดังภาพที่ ๔.๖ 

หนังสือแตละรายการสามารถคลิกที่เลขที่หนังสือหรือช่ือเรื่องเพื่อดูรายละเอียดของหนังสือและดําเนินการอื่นๆ 

กับหนังสือได โดยจะมีปุมสําหรับดําเนินการตางๆ อยูดานลางของรายละเอียด ซึ่งเมื่อคลิกแลวระบบจะแสดง

หนาจอรายละเอียดของหนังสือดังภาพที่ ๔.๗ 

 

ภาพที่ ๔.๖ หนาจอรายการหนังสือรอลงรับ 
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ภาพที่ ๔.๗ หนาจอแสดงรายละเอียดของหนังสือรอลงรับ 

๕. การลงทะเบียนรับหนังสือ การลงทะเบียนรับหนังสือที่ยังไมลงทะเบียนรับซึ่งเปนหนังสือรับที่สง

มาจากหนวยงานอื่นหรือเปนหนังสือรับที่สรางข้ึนเอง ซึ่งหนังสือรอลงรับหรือหนังสือรับที่ยังไม

ลงทะเบียนจะอยูที่เมนู "หนังสือรอลงรับ" โดยสามารถทําการลงทะเบียนรับหนังสือได ๒ วิธี คือ 

ลงทะเบียนรับหนังสือทันทีโดยไมตรวจสอบเลขทะเบียนหนังสือรับกอน และการลงทะเบียนรับโดย

ตรวจสอบเลขทะเบียนหนังสือรับกอน ซึ่งมีวิธีการดําเนินการดังน้ี 

วิธีการลงทะเบียนรับหนังสือทันที เลือกหนังสือที่ตองการลงทะเบียนรับจากรายการหนังสือรอลงรับ 

โดยคลิกที่เลขที่หนังสือ หรือช่ือเรื่องของหนังสือที่ตองการ ดังภาพที่ ๕.๑ แลวจะปรากฏหนาจอ

รายละเอียดของหนังสือ ดังภาพที่ ๕.๒ เมื่อตรวจสอบรายละเอียของหนังสือวามีความถูกตอง 

สมบูรณแลว คลิกที่ปุม  เพื่อทําการลงทะเบียนรับ เมื่อคลิกแลวระบบจะทําการ

บันทึกการลงทะเบียนรับทันทีแลวแจงเลขทะเบียนรับ ดังภาพที่ ๕.๓  
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ภาพที่ ๕.๑ หนาจอการเลือกรายการหนังสือรอลงรับเพื่อลงทะเบียนรับ 

 

ภาพที่ ๕.๒ หนาจอราละเอียดหนังสือรอลงรับกอนลงทะเบียนรับ 
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ภาพที่ ๕.๓ หนาจอรายละเอียดหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลว 

วิธีการลงทะเบียนรับหนังสือโดยตรวจสอบเลขทะเบียนกอน เลือกหนังสือที่ตองการลงทะเบียนรับจาก

รายการหนังสือรอลงรับ โดยคลิกที่เลขที่หนังสือ หรือช่ือเรื่องของหนังสือที่ตองการ ดังภาพที่ ๕.๑ แลวจะ

ปรากฏหนาจอรายละเอียดของหนังสือ ดังภาพที่ ๕.๔ เมื่อตรวจสอบรายละเอียของหนังสือวามีความถูกตอง 

สมบูรณแลว คลิกที่ปุม  เพื่อทําการลงทะเบียนรับ เมื่อคลิกแลวระบบจะแสดงหนาจอสําหรับ

ลงทะเบียนรับ ซึ่งสามารถตรวจสอบขอมูลกอนการลงทะเบียนรับได ดังภาพที่ ๕.๕ 
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ภาพที่ ๕.๔ หนาจอราละเอียดหนังสือรอลงรับกอนลงทะเบียนรับ 

 

ภาพที่ ๕.๕ หนาจอการลงทะเบียนรับหนังสือ 
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รายละเอียดการลงทะเบียนรับหนังสือ 

- เลขทะเบียนรับ คือ ลําดับของการลงทะเบียนหนังสือรับซึ่งจะเรียงลําดับกันไปตลอดทั้งปตาม

หนวยงานที่ลงทะเบียนรับหนังสือ และแยกประเภทเปนหนังสือภายใน และหนังสือภายนอก 

(สามารถกรอกเองไดโดยคลิกที่  และหากใชเลขทะเบียนรับที่ระบบกําหนดใหเมื่อคลิกปุม 

 แลว เลขทะเบียนรับอาจเปลี่ยนไปตามเลขทะเบียนรับจริง ณ เวลาน้ัน) 

- วันท่ี-เวลารับ คือ วันที่และเวลาในการลงทะเบียนรับ (สามารถกรอกเองไดโดยคลิกที่  

และหากใชวันที-่เวลารับที่ระบบกําหนดใหเมื่อคลิกปุม  วันที่-เวลารับจะเปลี่ยนไปตามวันที่

และเวลาจริง ณ ขณะน้ัน) 

-  (การปดงาน) คือ ใหระบบปดงานหนังสือฉบับน้ีเมื่อทําการลงทะเบียนรับเรียบรอยแลว 

*** การปดงาน คือ การระบุวาไดดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือน้ัน ๆ จนเสร็จสิ้นทุกข้ันตอนแลว 

นอกจากรายละเอียดที่กลาวมาแลวน้ันยังมีรายละเอียดเดิมของหนังสือรับที่ยังสามารถเพิ่มเติม แกไข

ไดคือ สาระสําคัญโดยสรุป, การเสนอ, การดําเนินการ/หมายเหตุ และผูรับเรื่อง 

เมื่อทําการตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลวคลิกที่ปุม  เพื่อลงทะเบียนรับหนังสือดังกลาวเขาสู

ระบบซึ่งหากทําการลงทะเบียนรับสําเรจ็แลวจะปรากฏหนาจอดังภาพที่ ๕.๖ 

หนังสือที่ถูกลงทะเบียนรับแลวจะอยูที่ “ทะเบียนหนังสือรับ” หรือเมนู “หนังสือรับ” ซึ่งหนังสือรับแต

ละรายการสามารถคลิกที่รายการเพื่อดูรายละเอียดและดําเนินการตาง ๆ ได ดังภาพที่ ๕.๗ 
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ภาพที่ ๕.๖ หนาจอเมื่อทําการลงทะเบียนรับสําเร็จ 
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ภาพที่ ๕.๗ หนาจอแสดงรายละเอียดของหนังสือรับ 
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๖. การคืนเรื่อง  ใชในกรณีที่หนังสือที่รับถูกสงมาผิด หรือมีรายละเอียดบางอยางผิดพลาด และ

หนวยงานตนทางที่สงไมไดดึงเรื่องคืน เมื่อคืนเรื่องแลวหนังสือรายการดังกลาวจะกลับไปยังหนวยงาน

ที่สง การคืนเรื่องทําไดโดยคลิกที่ปุม  ซึ่งอยูขางลางของหนาจอรายละเอียดหนังสือรับ เมื่อ

เขาสูหนาจอการคืนเรื่องจะปรากฏดังภาพที่ ๖.๑ 

 

ภาพที่ ๖.๑ หนาจอการคืนเรื่อง 

ตรวจสอบรายละเอียดของเรื่องที่ตองการคืนเรื่องอีกครั้งเพื่อความถูกตอง แลวกรอกสาเหตุของการ

คืนเรื่องในชอง “สาเหตุการคืนเรื่อง” เสร็จเรียบรอยแลวคลิกที่ปุม  หากทําการคืนเรื่องสําเร็จจะ

ปรากฏหนาจอดังภาพที่ ๖.๒ 

 

ภาพที่ ๖.๒ หนาจอเมื่อทําการคืนเรื่องสําเร็จ 
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๗. การสงตอ  ใชในกรณีที่ตองการสงหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลวไปยังหนวยงานอื่น สามารถทําไดโดย

คลิกปุม  ระบบจะนําหนังสือดังกลาวไปสรางเปนหนังสือสงดังภาพที่ ๗.๑ (รายละเอียดการ

สรางหนังสือสงศึกษาไดจากหัวขอ “การสรางหนังสือสง”) 

 

ภาพที่ ๗.๑ หนาจอการสงตอหนังสือ 
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 ตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือที่ตองการสงตออีกครั้งเพื่อความถูกตอง แลวระบุหนวยงานที่

ตองการสงดานลางของรายละเอียดของหนังสือ โดยวิธีการระบุหนวยงานสามารถศึกษารายละเอียดไดใน

หัวขอ "การสรางหนังสือสง" ในสวนของการระบุหนวยงาน  

 วิธีการสงตอหนังสือสามารถทําได ๒ วิธีคือ  

 ๗.๑  สงออกทันทีโดยคลิกที่ปุม  ระบบจะทําการสงหนังสือออกไปที่ปลายทางทันที 

 ๗.๒  บันทึกการสงตอโดยคลิกปุม  ระบบจะบันทึกหนังสือไวที่หนังสือรอสง ซึ่งสามารถทํา

การสงออกไปยังปลายทางในภายหลังได โดยข้ันตอนการสงหนังสือสามารถศึกษารายละเอียดไดในหัวขอ "การ

สงหนังสือ" 
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๘. การสรางหนังสือสง ทําไดโดยคลิกที่เมนู “หนังสือสง”  “สรางหนังสือสง” แลวจะปรากฏ

หนาจอการสรางหนังสือสงดังภาพที่ ๘.๑ 

 

ภาพที่ ๘.๑ หนาจอการสรางหนังสือสง 
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การกรอกขอมูลเพ่ือสรางหนังสือสง มีรายละเอียดดังน้ี 

- เชื่อมโยง ใชสําหรับเชื่อมโยงหนังสือกับหนังสือฉบับอ่ืน โดยคลิกท่ี  แลวจะมีชอง

สําหรับกรอกหมายเลขเชื่อมโยงของหนังสือท่ีตองการเชื่อมโยง โดยหมายเลขเชื่อมโยงสามารถดู

ไดท่ีหนารายละเอียดของหนังสือท่ีตองการเชื่อมโยง 

- ชั้นความเร็ว คือ ระดับความเร็วของหนังสือ (เลือกจาก ปกติ, ดวน, ดวนมาก และดวนที่สุด) 

- ชั้นความลับ คือ ระดับความลับของหนังสือ (เลือกจาก ปกติ, ลับ, ลับมาก และลับที่สุด) 

***หากไมมีสิทธิจะไมสามารถเลือกได 

- เลขท่ีหนังสือ คือ เลขที่ของหนังสือ ระบบจะทําการกรอกใหโดยอัตโนมัติ ซึ่งหากไมถูกตองหรือ

ตองการแกไขใหคลิกที่  เพื่อทําการแกไขเลขที่หนังสือตามตองการ  

 การกรอกเลขที่หนังสือประกอบดวย ๒ สวน คือ สวนที่ ๑ เปนอักษรยอและเลขประจํา

หนวยงาน สวนน้ีสามารถกรอกเปนตัวอักษรไดตามตองการ และสวนที่ ๒ เปนเลขของ

หนังสือแตละฉบับ โดยตองกรอกเปนตัวเลขเทาน้ัน และระบบจะนําเลขที่หนังสือสวนที่ ๒ น้ี

ไปบันทึกไวและบวกเพิ่มใหในการสรางหนังสือครั้งตอไป 

 กรณีหนังสือที่ตองการสงเปนหนังสือเวียนใหคลิกที่  เพื่อระบุวาเปน

หนังสือเวียน ระบบจะเพิ่มตัวอักษร "ว" เขาไปที่สวนที่ ๑ ของเลขที่หนังสือ โดยผูใชไมตอง

กรอกเอง  

 ในกรณีที่ตองการสรางหนังสือโดยไมออกเลขที่หนังสือสามารถคลิกที่  ระบบจะลบ

เลขที่หนังสือออกจากชองเลขที่หนังสือให 

- ไมสงตนฉบับ คือ การระบุวาหนังสือฉบับน้ีจะไมสงตนฉบับจริงท่ีเปนกระดาษไปยังปลายทาง และ

จะพรอมแนบไฟลท่ีเก่ียวของกับหนังสือไปดวย โดยใหปลายทางรับหนังสือและดําเนินการตอโดย

ใชไฟลแนบดังกลาวไดเลยโดยไมตองรอหนังสือท่ีเปนตนฉบับจริง 

- ลงวันท่ี คือ วันที่ของหนังสือที่สง (สามารถเลือกไดจากปฏิทินของระบบ หรือกรอกเองตามรูปแบบ 

วัน/เดือน/ป) 

- เรื่อง คือ หัวขอเรื่องของหนังสือ (จะตองกรอกใหถูกตองและครบถวนตามหัวขอเรื่องจริงที่อยูใน

หนังสือ เน่ืองจากจะสงผลถึงระบบการคนหา หากกรอกไมครบถวนหรือไมถูกตอง อาจไมสามารถ

คนหาจากระบบการคนหาได) 

- เรียน คือ บุคคลปลายทางที่หนังสือจะสงถึง 

- อางถึง คือ เลขที่หนังสืออื่น ๆ ที่อางถึงหรือเกี่ยวของกับหนังสือ (ถาม)ี 
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- สิ่งท่ีสงมาดวย คือ เอกสารหรือสิ่งอื่น ๆ ที่สงมาพรอมกับหนังสือ (ถาม)ี 

- สาระสําคัญโดยสรุป คือ ขอความในหนังสือ (อาจพิมพเขาสูระบบโดยยอเฉพาะขอความที่สําคัญ) 

- การเสนอ คือ จุดประสงคของหนังสือวาสงเพื่ออะไร (สามารถเลือกไดจากระบบหรือกรอกเอง) 

- ผูลงนาม คือ ผูลงนามในหนังสือ 

- การดําเนินการ/หมายเหตุ คือ การดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือหรือหมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือ 

- เจาของเรื่อง คือ ช่ือหนวยงานหรือช่ือผูทําการสงหนังสือ 

- ประเภทหนังสือ คือ ประเภทของหนังสือ ไดแก หนังสือภายใน และหนังสือภายนอก 

- หมวดหมู คือ การกําหนดหมวดหมูของหนังสือและฉบับ สามารถเลือกไดตามความตองการ หากไมมี

รายการที่ตองการสามารถแจงขอเพิ่มเติมไดโดยติดตอผูดูแลระบบ 

- ไฟลแนบ ใชแนบไฟลตางๆ ที่เกี่ยวของไปพรอมกับหนังสือที่จะสง ซึ่งสามารถแนบไดทีละไฟล ไม

จํากัดจํานวนไฟลที่แนบ หากไมตองการใหหนวยงานอื่นเห็นไฟลแนบสามารถกําหนดไดโดยคลิกที่ 

 เพื่อใหเห็นไฟลแนบเฉพาะหนวยงานของผูแนบไฟลเทาน้ัน 

- การเลือกปลายทาง คือ การระบุหนวยงานที่ตองการสงหนังสือไป โดยสามารถเลือกไดจากรายการ

ดานซาย การเลือกปลายทางมี ๒ สวน คือ 

 สวนที่ ๑ สงถึง คือ หนวยงานหลักที่ตองการสงหนังสือ เมื่อตองการระบุหรือลบหนวยงานที่

จะสงในสวนน้ีใหคลิกที่  แลวทําการคลิกหนวยงานที่ตองการเพิ่ม หรือลบหนวยงานที่

ถูกเลือกไปแลวได 

 สวนที่ ๒ สําเนาถึง คือ หนวยงานที่ตองการสงหนังสือไปใหพรอมดวยหนวยงานหลักที่ระบุใน

สวนของ "สงถึง" ซึ่งทุกหนวยงานที่ระบุจะไดรับหนังสือเหมือนกัน เมื่อตองการระบุหรือลบ

หนวยงานในสวนน้ีใหคลิกที่  แลวทําการคลิกหนวยงานที่ตองการเพิ่ม หรือลบ

หนวยงานที่ถูกเลือกไปแลวได 

เมื่อกรอกขอมูลครบแลวสามารถดําเนินการไดดังน้ี 

 บันทึกหนังสือไวกอนโดยยังไมสงออกไปยังปลายทาง โดยคลิกที่ปุม  หนังสือที่ 

ถูกสรางและบันทึกแลวจะอยูที่เมนู “หนังสือรอสง” ดังภาพที่ ๘.๒ โดยแตละรายการ

สามารถคลิกที่เลขที่หนังสือหรือช่ือเรื่องเพื่อดูรายละเอียดหรือดําเนินการกับหนังสือน้ัน ๆ  ได  

โดยระบบจะแสดงรายละเอียดของหนังสือดังภาพที่ ๘.๓ 



ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   หน้า ๒๒ 
 

 

 สงหนังสือไปยังปลายทางทันที โดยคลิกที่ปุม  ระบบจะทําการสงหนังสือไปยัง

ปลายทางที่ระบุไวในข้ันตอนการเลือกปลายทาง ซึ่งหนังสือที่ถูกสงแลวจะอยูที่เมนู "หนังสือ

สง" ดังภาพที่ ๘.๔ โดยแตละรายการสามารถคลิกที่ เลขที่หนังสือหรือช่ือเรื่องเพื่อดู

รายละเอียดหรือดําเนินการกับหนังสือน้ัน ๆ ได  โดยระบบจะแสดงรายละเอียดของหนังสือ

ดังภาพที่ ๘.๕ 

 

ภาพที่ ๘.๒ รายการหนังสือรอสง 

 
ภาพที่ ๘.๓ รายละเอียดหนังสือรอสง 
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ภาพที่ ๘.๒ รายการหนังสือสง 

 
ภาพที่ ๘.๕ รายละเอียดหนังสือสง 
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๙. การสงหนังสือออก 

รายละเอียดการสงหนังสือ 

- วันท่ี-เวลาสง คือ วันที่และเวลาในการลงทะเบียนสง (สามารถกรอกเองไดโดยคลิกที่ปุมกรอกเอง 

หากใชวันที-่เวลาสงที่ระบบกําหนดใหเมื่อคลิกปุม  วันที่-เวลาสงจะเปลี่ยนไปตามวันที่

และเวลาจริง ณ ขณะน้ัน) 

นอกจากรายละเอียดที่กลาวมาแลวน้ันยังมีรายละเอียดเดิมของหนังสือสงที่ยังสามารถกรอกเพิ่มเติม

ไดคือ สาระสําคัญโดยสรุป, การเสนอ, การดําเนินการ/หมายเหตุ และเจาของเรื่อง ดังภาพที่ ๙.๑ เมื่อทําการ

ตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลวคลิกที่ปุม  เพื่อทําการสงหนังสือไปยังปลายทาง  

 
ภาพที่ ๙.๑ หนาจอการสงหนังสือ 

หนังสือที่ถูกสงแลวจะอยูที่เมนู “หนังสือสง” ดังภาพที่ ๘.๒ ซึ่งหนังสือสงแตละรายการสามารถคลิกที่

เลขที่หนังสือหรือช่ือเรื่องของแตละรายการเพื่อดูรายละเอียดและจะมีปุมดําเนินการตาง ๆ อยูดานลางของ

รายละเอียด ดังภาพที่ ๘.๓ 
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๑๐. การดึงเรื่องคืน  

ใชในกรณีที่สงหนังสือผิดหนวยงานและตองการดึงหนังสือที่สงไปแลวกลับมา สามารถทําไดโดย 

คลิกปุม  ที่อยูขางลางรายละเอียดของหนังสือสงแตละรายการ ซึ่งจะปรากฏหนาจอดังภาพที่ ๑๐.๑ 

กรอกสาเหตุการดึงเรื่องคืน คลิกที่ปุม  เพื่อทําการดึงเรื่องคืน 

 

ภาพที่ ๑๐.๑ หนาจอแสดงการดึงเรื่องคืน 

 เมื่อทําการดึงเรื่องคืนสําเร็จแลวจะปรากฏหนาจอดังภาพที่ ๑๒.๒ และรายการดังกลาวจะกลับไปอยูที่

รายการ "หนังสือรอสง" เพื่อทําการแกไขรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองและทําการสงออกอีกครั้ง 

๑๑.  การแนบไฟลเพิ่ม 

ใชในกรณีที่ตองการแนบไฟลเพิ่มเติม สามารถทําไดโดยคลิกที่ปุม  ซึ่งอยูขางลาง

รายละเอียดของหนังสือแตละรายการ จะปรากฏหนาจอดังภาพที่ ๑๑.๑ โดยสามารถทําการแนบไฟลเพิ่มเติม

วิธีการเชนเดียวกับการแนบไฟลในข้ันตอนการสรางหนังสือ ดังน้ี 

- คลิกที่ปุม  เพื่อเลือกไฟลที่ตองการแนบ 

- เลือกไฟลที่ตองการแนบแลวกดปุม  

- กรอกช่ือไฟลที่ตองการใหระบบแสดงในชอง “ช่ือไฟล” (กรณีที่ไมกรอกช่ือไฟลระบบจะนําช่ือไฟลจริง

มาแสดงแทน) 

- คลิกที่ปุม  เพื่อทําการแนบไฟลเขาสูระบบ ข้ันตอนดังภาพที่ ๑๑.๑ หากแนบไฟลสําเร็จ

ระบบจะแสดงช่ือไฟลในตารางดังภาพที่ ๑๑.๒  
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ภาพที่ ๑๑.๑ หนาจอแสดงการแนบไฟลเพิ่ม 

 

ภาพที่ ๑๑.๒ หนาจอแสดงเมื่อแนบไฟลสําเร็จ 

 การลบไฟลท่ีแนบ 

- กรณีลบทีละ ๑ ไฟล คลิกที่  รายการที่ตองการลบ แลวกด  เพื่อยืนยันการลบ 

ข้ันตอนดังภาพที่ ๑๑.๓ 

- กรณีลบทีละหลายไฟล เลือกไฟลที่ตองการลบโดยคลิกที่  ใหเปน  เพื่อระบุไฟลที่ 

ตองการลบ แลวคลิกที่ปุม  และกด  เพื่อยืนยันการลบ ระบบจะลบไฟลที่ 

ถูก  เลือกไว ข้ันตอนดังภาพที่ ๑๑.๔ 

 

ภาพที่ ๑๑.๓ ข้ันตอนการลบไฟลแนบทีละไฟล 
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ภาพที่ ๑๑.๔ ข้ันตอนการลบไฟลแนบทีละหลายไฟล 

๑๒. การยกเลิกหนังสือ 

ใชในกรณีที่ตองการยกเลิกหนังสือ (เมื่อยกเลิกแลวหนังสือจะหายไปจากระบบ) สามารถทําไดโดย

คลิกปุม  ของหนังสือแตละรายการ จะปรากฏหนาจอดังภาพที่ ๑๕.๑ เมื่อตรวจสอบ

รายละเอียดของหนังสือแลว กรอกสาเหตุที่ยกเลิกและคลิกที่ปุม  เพื่อทําการยกเลิกหนังสือ 

 
ภาพที่ ๑๒.๑ หนาจอแสดงการยกเลิกหนังสือ 

๑๓. การแกไขหนังสือ 

ใชในกรณีที่ตองการแกไขขอมูลของหนังสือ สามารถทําไดโดยคลิกที่ปุม  ที่อยูขางลางของ

รายละเอียดของหนังสือแตละรายการ จะปรากฏหนาจอดังภาพที่ ๑๓.๑ วิธีการกรอกขอมูลและบันทึกเพื่อ

แกไข สามารถทําไดเชนเดียวกับการกรอกขอมูลในข้ันตอนการสรางหนังสือรับ/สง เมื่อทําการกรอกขอมูลที่

ตองการแกไขเรียบรอยแลวกดที่ปุม  เพื่อบันทึกการแกไข 



ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   หน้า ๒๘ 
 

 

 

ภาพที่ ๑๓.๑ หนาจอแสดงการแกไข 

๑๔. การคนหา 

การใชงานการคนหาหนังสือ สามารถทําไดโดยคลิกที่เมนู "คนหา" จะปรากฏหนาจอดังภาพ 

ที่ ๑๔.๑ แลวกรอกขอมูลที่ตองการคนหาลงในชองคนหา โดยกรอกเพียงบางสวนที่จําเปน แลวคลิกที่ปุม 

 ระบบจะทําการคนหา และแสดงผลการคนหา ซึ่งสามารถคลิกที่รายการเพื่อดูรายละเอียดได 



ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   หน้า ๒๙ 
 

 

 

ภาพที่ ๑๔.๑ หนาจอแสดงการคนหา 

๑๕. รายงาน 

เลื่อนเมาสไปที่เมนู  แลวเลือกรายงานที่ตองการ ดังภาพที่ ๑๕.๑ หากเลือกรายงานที่

เปนทะเบียนหนังสือตาง ๆ จะปรากฏหนาจอใหระบุวันที่เริ่มตนและวันที่สิ้นสุด ดังภาพที่ ๑๕.๒ หรือเลือกเลข

ทะเบียนเริ่มตนและสิ้นสุดที่ตองการดูรายงานดังภาพที่ ๑๕.๓  
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ภาพที่ ๑๕.๑ แสดงการเลือกเมนูรายงาน 

 

ภาพที่ ๑๕.๒ แสดงการเลือกวันที่เพื่อออกรายงาน 
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ภาพที่ ๑๕.๓ แสดงการออกรายงานจากเลขทะเบียน 

วิธีท่ี ๑ ออกรายงานจากวันที่โดยเลือกวันที่เริ่มตนและวันที่สิ้นสุดจากปฏิทิน เสร็จเรียบรอยแลว 

คลิกปุม  เพื่อออกรายงานเปนไฟล Excel ซึ่งสามารถนําไปแกไขตามที่ตองการได ดัง

ภาพที่ ๑๕.๔ หรือคลิกที่ปุม  เพื่อออกรายงานเปนไฟล PDF ซึ่งไมสามารถเปลี่ยนแปลง

แกไขได ดังภาพที่ ๑๕.๕ 

วิธีท่ี ๒ ออกรายงานจากเลขทะเบียน โดยเลือกเลขทะเบียนเริ่มตนและเลขทะเบียนสิ้นสุดที่ตองการ

ออกรายงาน แลวกดปุม  และคลิกปุม  เพื่อออกรายงานเปนไฟล Excel ซึ่ง

สามารถนําไปแกไขตามทีต่องการได ดังภาพที่ ๑๕.๔ หรือคลิกที่ปุม  เพื่อออกรายงาน

เปนไฟล PDF ซึ่งไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได ดังภาพที่ ๑๕.๕ 

 

ภาพที่ ๑๕.๔ แสดงตัวอยางรายงานจากวันทีเ่ปนไฟล Excel 
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ภาพที่ ๑๕.๕ แสดงตัวอยางรายงานจากวันทีเ่ปนไฟล PDF 

 

ภาพที่ ๑๙.๕ ภาพแสดงรายงานกราฟจํานวนหนังสือทั้งหมด จําแนกตามประเภท 
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๑๖. การแกไขเลขทะเบียนรับ 

ใชในกรณีที่ตองการแกไขเลขทะเบียนรับที่ผานการลงทะเบียนรับแลว  ทําไดโดยคลิกที่ปุม 

 แลวจะปรากฏหนาจอสําหรับการแกไขเลขทะเบียน ทําการแกไขเลขทะเบียนใหถูกตอง 

แลวกดปุม  เพื่อบันทึกการแกไขเลขทะเบียน 

 
ภาพที่ ๑๖.๑ หนาจอสําหรับการแกไขเลขทะเบียน 

๑๗. การปดงานหรือการบันทึก "ดําเนินการเสร็จ" 

การปดงานหรือการบันทึก "ดําเนินการเสร็จ" ใชในกรณีที่ดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือน้ัน ๆ เปนที่

เรียบรอยแลว ทําไดโดยคลิกที่ปุม  แลวจะปรากฏหนาจอดังภาพที่ ๑๗.๑ คลิกปุม  

เพื่อยืนยันอีกครั้ง หนังสือที่ถูกปดงานแลวจะอยูที่เมนู "งานเสร็จ(รับ)" และ "งานเสร็จ(สง)" 

 

ภาพที่ ๑๗.๑ แสดงหนาจอสําหรับปดงาน 

๑๘. การเช่ือมโยงหนังสือ 

การเช่ือมโยงหนังสือใชสําหรับการเช่ือมหนังสือที่มีความเกี่ยวของกันเขาดวยกัน เพื่อใหสามารถ

ติดตามความเคลื่อนไหว หรือดูขอมูลเพิ่มเติมจากหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวของกันไดอยางสะดวก รวดเร็ว ซึ่ง

หนังสือแตละรายการจะมีเลขรหัสสําหรับใชในการเช่ือมโยง ดังภาพที่ ๑๘.๑ หากหนังสือรายการใดถูก

เช่ือมโยงดวยเลขรหัสอื่นอยูแลว หากมีการเช่ือมโยงดวยเลขรหัสใหมระบบจะทําการยกเลิกการเช่ือมโยงเดิม 

และเช่ือมโยงหนังสือดวยรหัสใหมทันที ดังน้ันหากจะทําการเช่ือมโยงตองตรวจสอบกอนวาหนังสือรายการ

น้ันๆ มีการเช่ือมโยงอยูแลวหรือไม การเช่ือมโยงสามารถทําได ๒ วิธีคือ เช่ือมโยงในข้ันตอนการสรางหนังสือ

สง/รับ และการเช่ือมโยงหลังจากการสรางหนังสือแลว 
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ภาพที่ ๑๘.๑ หนาจอแสดงเลขรหัสเช่ือมโยง 

 การเช่ือมโยงหนังสือในข้ันตอนการสรางหนังสือสง/รับ เปนการเช่ือมโยงหนังสือโดยนําเลข

รหัสเช่ือมโยงที่ตองการมาเช่ือมโยงในข้ันตอนการสรางหนังสือสง หรือหนังสือรับ ดังภาพที่ 

๑๘.๒ 

 
ภาพที่ ๑๘.๒ หนาจอการเช่ือมโยงในข้ันตอนการสรางหนังสือสง/รับ 

 การเช่ือมโยงหนังสือหลังจากการสรางหนังสือแลว เปนการเช่ือมหนังสือที่มีในระบบแลวใหมี

ความเช่ือมโยงกับหนังสืออื่นที่มีในระบบแลวเชนเดียวกัน โดยนําเลขรหัสเช่ือมโยงมา

เช่ือมโยงกับหนังสือที่ยังไมมีการเช่ือมโยง โดยคลิกที่  ในหนารายละเอียดของหนังสือ

แตละฉบับ แลวจะมีชองสําหรับใสรหัสเช่ือมโยงดังภาพที่ ๑๘.๓ และคลิกที่ปุม  

เพื่อทําการเช่ือมโยง 
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ภาพที่ ๑๘.๓ หนาจอแสดงการเช่ือมโยงหลังจากสรางหนังสือแลว 

 เมื่อทําการเช่ือมโยงแลวระบบจะแสดงหนังสือที่มีความเช่ือมโยงในหนารายละเอียดของหนังสือแตละ

รายการดังภาพที่ ๑๘.๔ ซึ่งแตละรายการสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดได 

 
ภาพที่ ๑๘.๔ แสดงรายละเอียดการเช่ือมโยงหนังสือ 

 หากตองการยกเลิกการเช่ือมโยงสามารถทําไดโดยเช่ือมโยงหนังสือเขากับเลขรหัสบารโคด ซึ่งหนังสือ

แตละรายการจะมีเลขบารโคดไมเหมือนกัน ดังภาพที่ ๑๘.๕ 

 
ภาพที่ ๑๘.๕ แสดงการยกเลิกการเช่ือมโยงหนังสือ 
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๑๙. การติดตามการดําเนินการ 

การติดตามการดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือแตละฉบับทําไดโดยคลิกที่  ใหเปน 

 เพื่อแสดงการดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งจะปรากฏหนาจอดังภาพที่ ๑๙.๑ โดย

ใหพิจารณารายละเอียดของแตละบรรทัดจากวันที่และเวลาของการดําเนินการแตละรายการ รายการที่เกิดข้ึน

ลาสุดคือรายการที่มีวันที่และเวลาใกลเคียงปจจุบันมากที่สุด 

 

ภาพที่ ๑๙.๑ แสดงหนาจอการดําเนินการ 

๒๐. การเปลี่ยนรหัสผาน 

- คลิกที่เมนู "เปลี่ยนรหัสผาน" แลวจะเขาสูข้ันตอนการเปลี่ยนรหัสผาน ดังภาพที่ ๒๐.๑ 

- กรอกรหัสผานปจจุบันที่กําลังใชงานอยูในชอง “รหัสผานปจจุบัน” 

- กรอกรหัสผานใหมที่ตองการใชหลังการเปลี่ยนรหัสผานในชอง “รหัสผานใหม” 

- กรอกรหัสผานใหมที่ตองการใชหลังการเปลี่ยนรหัสผานเพื่อเปนการยืนยันความถูกตองอีกครั้งใน

ชอง “ยืนยันรหัสผานใหม” 

 

ภาพที่ ๒๐.๑ หนาจอสําหรับการเปลี่ยนรหัสผาน 
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- คลิกปุม  หากเปลี่ยนรหัสผานสําเร็จ จะแสดงหนาจอดังภาพที่ ๒๐.๒ 

 

ภาพที่ ๒๐.๒ แสดงหนาจอเมื่อเปลี่ยนรหัสผานสําเร็จ 

๒๑. การปรับปรุงขอมูลสวนตัวของผูใช 

- คลิกที่เมนู "ขอมูลผูใช" จะเขาสูข้ันตอนการแกไขขอมูลผูใชดังภาพที่ ๒๑.๑ 

 
ภาพที่ ๒๑.๑ แสดงหนาจอสําหรับการแกไขขอมูลผูใช 

- คลิกปุม  เพื่อทําการแกไขขอมูล 

- เมื่อกรอกขอมูลครบถวนและถูกตอง ใหคลิกที่ปุม  เพื่อทําการบันทึก 

 

ภาพที่ ๒๑.๒ แสดงหนาจอใหแกไขขอมูลผูใชได 
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- หากบันทึกสําเร็จจะปรากฏหนาจอดังภาพที่ ๒๑.๓ 

 

ภาพที่ ๒๑.๓ แสดงการบันทึกขอมูลผูใชสําเร็จ 

๒๒. การออกจากระบบ  คลิกที่เมนู "ออกจากระบบ" 


