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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.                โดย บริษัท แมกซ์ เซฟว่ิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

บทที่ 2 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

 
 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คือ โปรแกรมระบบงานที่สนับสนุนการทำงานเก่ียวกับการบริหารจัดการการรับหนังสือเข้า
และการส่งหนังสือออกของหน่วยงาน รวมถึงการคุมทะเบียนเลขที่หนังสือที่สร้างภายในและภายนอกระบบ ในที่น้ีจะอธิบายเฉพาะ
การบริหารหนังสือที่สร้างนอกระบบเท่าน้ัน รวมถึงการจองเลขรับ หรือ เลขที่หนังสือ และการดูรายงานที่เกี่ยวข้องด้วย 
 
 

ขั้นตอนการทำงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. การลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือภายนอกด้วย e-Form 
 

2. ส่งหนังสือตามเส้นทางมาตรฐานด้วย e-Workflow 

3. ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ด้วย e-Signature 

4. การจองเลขที่หนังสือ 
 

5. การค้นหาและดูรายงานที่เกี่ยวข้อง 
 

1. การรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกสภ์ายในระบบ 
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2.1 การลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก (กระดาษ) 
 
รับจากภายนอก (กระดาษ) เป็นเมนูที่ใช้สำหรับการลงรับหนังสือที่ส่งมาจากหน่วยงานภายนอกองค์กร 

1. เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้ว คลิกที่เมนู “ลงทะเบียนหนังสือ” ทางเมนูด้านบน 

2. คลิก  เพื่อลงทะเบียนรับ หนังสือที่มาจากภายนอก
หน่วยงาน ซึ่งจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 2.1-1 

- สมุดทะเบียนรับ คือ ทะเบียนหนังสือที่ใช้ออกเลขรับของหน่วยงาน 
- เลขที่รับ คือเลขรับของหน่วยงาน ซึ่งระบบจะแสดงเลข Running ปัจจุบันข้ึนมาให้ 
- เลขที่หนังสือ คือ เลขที่ที่อยู่บนหนังสือต้นฉบับ ของหน่วยงานภายนอก 
- ลงวันที่ คือ วันที่ที่อยู่บนหนังสือต้นฉบับ ของหน่วยงานภายนอก 

- จาก หน่วยงาน คือ หน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่ หรือต้องการกรอกข้อมูลเพิ่มให้คลิก   
กรอก ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งผู้ส่ง เพ่ิมเติมได้ 

- ถึง คือ ชื่อบุคคลหรือหน่วยงาน ท่ีตัวหนังสือต้นฉบับระบุถึง 
- เรื่อง คือ ชื่อเรื่องของหนังสือต้นฉบับ 
- รายละเอียด คือ เน้ือเรื่องในหนังสือ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสรุปใจความสำคัญของหนังสือที่ได้รับมากรอก

ในช่องรายละเอียดได้ 
- วันที่ลงรับ  
- ชั้นความเร็ว 
- ชั้นความลับ 
- วัตถุประสงค์  
- หนังสือต้นเรื่อง คือ หนังสือต้นฉบับ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสแกนหนังสือต้นฉบับแล้วนำมาแนบกับหนังสือ

ในระบบได้ 
- อ้างถึง คือ หนังสือทีห่นังสือต้นฉบับอ้างอิงถึง  
- สิ่งที่ส่งมาด้วย คือ สิ่งที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือต้นฉบับ เช่น CD หนังสือ เอกสาร เป็นต้น 
 

ข้ันตอนการลงทะเบียน หนังสือรับจากภายนอก (กระดาษ) 
- เลือกสมุดทะเบียนที่ต้องการใช้ออกเลข และกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนตามเอกสารต้นฉบับที่

ได้รับ 
- คลิกปุ่มบันทึกข้อมูล    
- กรณีที่มีหนังสือต้นเรื่อง อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย ผู้ใช้งานสามารถสแกนหนังสือ และแนบไฟล์ได้  
- ความเห็นในการลงนาม หากเลือกกรอก "ความเห็นในการลงนาม" ระบบจะแสดงลายมือชื่อและแสดง

ความเป็นในการลงนาม แต่หากไม่กรอกจะออกเลขที่หนังสืออย่างเดียว 
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ภาพที่ 2.1-1 ภาพแสดงหน้าจอการลงทะเบียนหนังสือรบัจากภายนอก (กระดาษ) 
 

-  และกำหนดผู้รับ จากนั้นลงนามเข้ารหัสหนังสือที ่ออกเลข และส่งหนังสือตามผู ้รับ 
ระบบจะประทับตรายางรับบนหนังสือ ดังภาพที่ 2.1-2 

 

กลับหน้าแสดง
รายการ 

บันทึกข้อมูล 

บันทึก 

ดูข้ันตอนวิธีการใช้งาน 

2. กรอกรายละเอียด 

1. แนบไฟล์หนังสือ 

กลับหน้าแสดงรายการ 

3. กรอกความเห็นในการลงนาม 
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ภาพที่ 2.1-2 ภาพแสดงหน้าจอการประทับตรายางแสดงเลขรับบนหนังสือ 
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3. เมื่อต้องการ “พิมพ์สติ๊กเกอร์เลขที่ทะเบียนรับ” หรือค้นหา “รายงานทะเบียนรับ” สามารถดำเนินการโดยคลิกที่    
เมนูหนังสือรับจากภายนอก (กระดาษ) ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของผู้ใช้งาน แล้วจะปรากฏหน้าแสดงรายการหนังสือ     
ที่สร้างไว้ ซึ่งสามารถค้นหาหนังสือที่เคยลงรับไว้ จากเงื่อนไขการค้นหา  

4. คลิกปุ่มค้นหา จะแสดงรายการตามเงื่อนไขของการค้นหา 
 
    

 

 
 

ภาพที่ 2.1-3 ภาพแสดงหน้าจอรายการหนังสือรับจากภายนอก (กระดาษ) 
 

5. คลิกปุ่ม “พิมพ์สต๊ิกเกอร์เลขที่ทะเบียนรับ” จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ 2.1-4 เมื่อคลิกเลือกหนังสือและคลิกปุ่มพิมพ์
สต๊ิกเกอร์เลขที่ทะเบียนรับ จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ 2.1-5 
 

 
 

ภาพที่ 2.1-4 ภาพแสดงหน้าจอรายการหนังสือที่จะพิมพ์สต๊ิกเกอร์รับ 
 

 

ภาพที่ 2.1-5 ภาพแสดงหน้าการพิมพ์สต๊ิกเกอร์รับ 

คลิกเพ่ือค้นหารายงานทะเบียนรับ 

1. เลือกหนังสือ 

2. คลิกเมนูรับจากภายนอก (กระดาษ) 1. คลิกเมนูลงทะเบียนหนังสือ 3. เลือกเงื่อนไขเพ่ือค้นหาหนังสือ 

พิมพ์สต๊ิกเกอร์เลขที่รับ 

2. คลิกปุ่มพิมพ์สติกเกอร์เลขที่ทะเบียน
รับ 
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6. คลิก “รายงานทะเบียนหนังสือรับ” จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 2.1-6 สามารถค้นหาหนังสือตามเงื่อนไข เมื่อคลิกปุ่ม
ค้นหา จะแสดงรายการหนังสือ จากน้ันเลือกหนังสือและคลิกปุ่มพิมพ์รายงาน จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ 2.1-7 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 2.1-6 ภาพแสดงหน้าจอการค้นหาเพ่ือออกรายงาน 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.1-7 ภาพแสดงหน้าจอรายงานทะเบียนหนังสือรบั 
 
 
 

 

1. ค้นหาหนังสือ 

2. เลือกหนังสือ 

3. คลิกปุ่มพิมพ์รายงาน 
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2.2 การลงทะเบียนรับหนังสือภายใน (กระดาษ)   
 
รับจากภายใน (กระดาษ) เป็นเมนูที่ใช้สำหรับการลงรับหนังสือที่ส่งมาจากหน่วยงานภายในองค์กร 

1. คลิกเมนู “ลงทะเบียนหนังสือ” ทางเมนูด้านบน 
2. คลิกเมนู “รับจากภายใน (กระดาษ)” ทางเมนูด้านซ้าย ภายใต้กลุ่มเมนู “ลงทะเบียนรับ” 

3. คลิก เพื ่อลงทะเบียนรับหนังสือที ่มาจาก
ภายในหน่วยงาน ซึ่งจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 2.2-1 

- สมุดทะเบียนรับ คือ ทะเบียนหนังสือที่ใช้ออกเลขรับของหน่วยงาน 
- เลขที่รับ คือเลขรับของหน่วยงาน ซึ่งระบบจะแสดงเลข Running ปัจจุบันข้ึนมาให้ 
- เลขที่หนังสือ คือ เลขที่ที่อยู่บนหนังสือต้นฉบับของหน่วยงานภายใน 
- ลงวันที่ คือ วันที่ที่อยู่บนหนังสือต้นฉบับของหน่วยงานภายใน 

- จาก หน่วยงาน คือ หน่วยงานที่บุคคลน้ันสังกัดอยู่ หรือต้องการกรอกข้อมูลเพ่ิมให้คลิก    
กรอก ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งผู้ส่ง เพ่ิมเติมได้ 

- ถึง คือ ชื่อบุคคลหรือหน่วยงาน ท่ีตัวหนังสือต้นฉบับระบุถึง 
- เรื่อง คือ ชื่อเรื่องของหนังสือต้นฉบับ 
- รายละเอียด คือ เน้ือเรื่องในหนังสือ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสรุปใจความสำคัญของหนังสือที่ได้รับมากรอก

ในช่องรายละเอียดได้ 
- วันที่ลงรับ  
- ชั้นความเร็ว 
- ชั้นความลับ 
- วัตถุประสงค์  
- หนังสือต้นเรื่อง คือ หนังสือต้นฉบับ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสแกนหนังสือต้นฉบับแล้วนำมาแนบกับหนังสือ

ในระบบได้ 
- หนังสือแนบ คือ หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ข้ันตอนการลงทะเบียน หนังสือรับจากภายใน (กระดาษ) 
- เลือกสมุดทะเบียนที่ต้องการใช้ออกเลข และกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนตามหนังสือต้นฉบับที่

ได้รับ 
- คลิกปุ่มบันทึกข้อมูล    
- กรณีที่มีหนังสือต้นเรื่อง อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย ผู้ใช้งานสามารถสแกนหนังสือ และแนบไฟล์ได้ 
- ความเห็นในการลงนาม หากเลือกกรอก "ความเห็นในการลงนาม" ระบบจะแสดงลายมือชื่อและแสดง

ความเป็นในการลงนาม แต่หากไม่กรอกจะออกเลขที่หนังสืออย่างเดียว 
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ภาพที ่2.2-1 ภาพแสดงหน้าจอการลงทะเบียนหนังสือรบัจากภายใน (กระดาษ) 
 

- คลิกปุ่มส่งหนังสือ และกำหนดผู้รับ จากนั้นลงนามเข้ารหัสหนังสือที่ออกเลข และส่งหนังสือตามผู้รับ 
ระบบจะประทับตรายางรับบนหนังสือ ดังภาพที่ 2.2-2 

กลับหน้าแสดง
รายการ 

บันทึกข้อมูล 

บันทึก 
2. กรอกรายละเอียด 

1. แนบไฟล์หนังสือ 

กลับหน้าแสดงรายการ 

3. กรอกความเห็นในการลงนาม 

ดูข้ันตอนวิธีการใช้งาน 
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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.                โดย บริษัท แมกซ์ เซฟว่ิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

  
 

ภาพที่ 2.2-2 ภาพแสดงหน้าจอการประทับตรายางเลขรบับนหนังสือ 
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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.                โดย บริษัท แมกซ์ เซฟว่ิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

4. เมื่อต้องการ “พิมพ์สต๊ิกเกอร์เลขที่ทะเบียนรับ” หรือค้นหา “รายงานทะเบียนรับ” สามารถดำเนินการโดยคลิกที่    
เมนูหนังสือรับจากภายใน (กระดาษ) ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของผู้ใช้งาน แล้วจะปรากฏหน้าแสดงรายการหนังสือ     
ที่สร้างไว้ ซึ่งสามารถค้นหาหนังสือที่เคยลงรับไว้ จากเงื่อนไขการค้นหา 

5. สามารถค้นหาหนังสือที่เคยลงรับไว้ จากเงื่อนไขการค้นหา คลิกปุ่มค้นหา จะแสดงรายการตามเงื่อนไขของการ
ค้นหา ดังภาพที่ 2.2-3 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.2-3 ภาพแสดงหน้าจอรายการหนังสือรับจากภายใน (กระดาษ) 
 

5. คลิกปุ่มพิมพ์สติ๊กเกอร์เลขที่ทะเบียนรับ จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ 2.2-4 เมื่อคลิกเลือกหนังสือและคลิกปุ่มพิมพ์
สต๊ิกเกอร์เลขที่ทะเบียนรับ จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ 2.2-5 

 

 
 

ภาพที่ 2.2-4 ภาพแสดงหน้าจอรายการหนังสือที่จะพิมพ์สต๊ิกเกอร์รับ 
 

 
 

ภาพที่ 2.2-5 ภาพแสดงหน้าจอการพิมพ์สต๊ิกเกอร์รับ 
 

พิมพ์สต๊ิกเกอร์เลขที่ทะเบียนรับ 

2. คลิกปุ่มพิมพ์สติกเกอร์เลขที่ทะเบียนรับ 

คลิกเพ่ือออกรายงานทะเบียนหนังสือรับ 

1. เลือกหนังสือ 

1. คลิกเมนูลงทะเบียนหนังสือ 2. คลิกเมนูรับภายใน กระดาษ) 

เลือกเงื่อนไขเพ่ือค้นหาหนังสือ 
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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.                โดย บริษัท แมกซ์ เซฟว่ิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

6. คลิกปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ 2.2-6 สามารถค้นหาหนังสือตามเงื่อนไข เมื่อคลิกปุ่ม
ค้นหา จะแสดงรายการหนังสือ จากน้ันเลือกหนังสือหนังสือและคลิกปุ่มพิมพ์รายงาน จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ 2.2-
7 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.2-6 ภาพแสดงหน้าจอการค้นหาเพ่ือออกรายงาน 
 

 
ภาพที่ 2.2-7 ภาพแสดงหน้าจอรายงานทะเบียนหนังสือรบั 

 
 
 
 
 

 
 

2. เลือกหนังสือ 

3. คลิกปุ่มพิมพ์รายงาน 

1. ค้นหาหนังสือ 
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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.                โดย บริษัท แมกซ์ เซฟว่ิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

2.3 การลงทะเบียนส่งภายนอก (กระดาษ) 
 
ส่งภายนอก (กระดาษ) เป็นเมนูที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนหนังสือกระดาษ เพ่ือส่งไปยังหน่วยงานภายนอกองค์กร 
 

1. เมื่อคลิกเข้าสู่เมนูหนังสือส่งภายนอก (กระดาษ) แล้วจะปรากฏหน้าแสดงรายการหนังสือที่สร้างไว้ ซึ่งสามารถค้นหา
หนังสือที่เคยลงรับไว้ จากเงื่อนไขการค้นหา 

2. คลิกปุ่มค้นหา จะแสดงรายการตามเงื่อนไขของการค้นหา ดังภาพที่ 2.3-1 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 2.3-1 ภาพแสดงหน้าจอการลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก (กระดาษ) 
 

3. คลิก  เพ่ือลงทะเบียนส่งหนังสือที่ส่งไปยังหน่วยงานอื่นในระบบ 
ซึ่งจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 2.3-2 

- สมุดทะเบียน คือ ทะเบียนหนังสือที่ใช้ออกเลขที่หนังสือของหน่วยงาน 
- เลขที่หนังสือ คือเลขที่ที่จะอยู่บนหนังสือ ซึ่งระบบจะแสดงเลข Running ปัจจุบันข้ึนมาให้ 
- หนังสือลงวันที่ คือ วันที่ที่อยู่บนหนังสือต้นฉบับของหน่วยงานภายใน 

- จาก หน่วยงาน คือ หน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่ หรือต้องการกรอกข้อมูลเพิ่มให้คลิก     
กรอก ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งผู้ส่ง เพ่ิมเติมได้ 

- เรื่อง คือ ชื่อเรื่องของหนังสือต้นฉบับ 
- หนังสือสรุปย่อ คือ เนื้อเรื่องในหนังสือ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสรุปใจความสำคัญของหนังสือที่ได้รับมา

กรอกในช่องรายละเอียดได้ 
- วันที่ลงทะเบียน 
- ชั้นความเร็ว 
- ชั้นความลับ 
- วัตถุประสงค์  
- หนังสือต้นเรื่อง คือ หนังสือต้นฉบับ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสแกนหนังสือต้นฉบับแล้วนำมาแนบกับหนังสือ

ในระบบได้ 
- อ้างถึง คือ หนังสือที่อ้างอิงหนังสือต้นฉบับ 
- สิ่งที่ส่งมาด้วย คือ หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้ันตอนการลงทะเบียน หนังสือส่งภายนอก (กระดาษ) 

- เลือกสมุดทะเบียนที่ต้องการใช้ออกเลข และกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนตามหนังสือต้นฉบับ 
- คลิกปุ่มบันทึกข้อมูล    
- กรณีที่มีหนังสือต้นเรื่อง อ้างถึง สิ่งที่สง่มาด้วย ผู้ใช้งานสามารถสแกนหนังสือ และแนบไฟล์ได้  

1. คลิกเมนูลงทะเบียนหนังสือ 2. คลิกเมนูส่งภายนอก (กระดาษ) 

เลือกเงื่อนไขเพ่ือค้นหาหนังสือ 

3.คลิกปุ่มลงทะเบียนส่ง 
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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.                โดย บริษัท แมกซ์ เซฟว่ิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 
 

ภาพที่ 2.3-2 ภาพแสดงหน้าจอการลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก (กระดาษ) 
 

1. แนบไฟล์หนังสือ 

2. กรอกรายละเอียด 

3. บันทึกข้อมูลและดำเนินการข้ันต่อไป 
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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.                โดย บริษัท แมกซ์ เซฟว่ิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 
ภาพที่ 2.3-3 ภาพแสดงหน้าจอการลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก (กระดาษ) หลังจากคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 
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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.                โดย บริษัท แมกซ์ เซฟว่ิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

2.4 การลงทะเบียนส่งภายใน (กระดาษ) 
 

การลงทะเบียนส่งภายใน (กระดาษ) เป็นเมนูที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนหนังสือเพื่อขอเลขที่หนังสือจากระบบแล้วนำไป
เขียนบนหนังสือกระดาษ แล้วจึงจะส่งไปยังหน่วยงานอื่นภายในองค์กร มีข้ันตอนคือ 

 
1. คลิกที่เมนู “ลงทะเบียนหนังสือ” ทางเมนูด้านบน 
2. จากนั้นคลิกที่เมนู “ส่งภายใน (กระดาษ)”  ทางเมนูด้านซ้าย ภายใต้กลุ่มเมนู “ลงทะเบียนส่ง” จะแสดงรายการ

หนังสือทีล่งทะเบียนไว้ ซึ่งสามารถค้นหาหนังสือที่เคยลงทะเบียนไว้จากเงื่อนไขการค้นหา คลิกปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะ
แสดงรายการตามเงื่อนไขทีค่้นหา ดังภาพที่ 2.4-1 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.4-1 ภาพแสดงหน้าจอรายการหนังสือส่งภายใน (กระดาษ) 
 

3. คลิก  เพื่อลงทะเบียนส่งหนังสือที่จะส่งไปยังหน่วยงานอื่นใน
ระบบ ซึ่งจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 2.4-2 สามารถค้นหาหนังสือที่ลงทะเบียนไว้แล้วได้โดย เลือกช่วงวันที่ หรือเลือก
ดูหนังสือย้อนหลังในช่วง 7,30,60,90,180,270,360 วัน แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” 
ข้ันตอนการลงทะเบียน มีดังน้ี 
 

- เลือกสมุดทะเบียนที่ต้องการใช้ออกเลข และกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนตามหนังสือต้นฉบับ 
- คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล    
- กรณีที่มหีนังสือต้นเรื่อง หนังสือแนบ ผู้ใช้งานสามารถสแกนหนังสือ และแนบไฟล์ได้  

 
 
 
 
 
 
  

1. คลิกเมนูลงทะเบียนหนังสือ 2. คลิกเมนูส่งภายใน (กระดาษ) 

เลือกเงื่อนไขเพ่ือค้นหาหนังสือ 

3.คลิกปุ่มลงทะเบียนส่งภายใน (กระดาษ) 
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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.                โดย บริษัท แมกซ์ เซฟว่ิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

 
 

 

ภาพที่ 2.4-2 ภาพแสดงหน้าจอการลงทะเบียนหนังสือส่งภายใน (กระดาษ) 

1. แนบไฟล์หนังสือ 

3. บันทึกข้อมูลและดำเนินการข้ันต่อไป 

2. กรอกรายละเอียด 
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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.                โดย บริษัท แมกซ์ เซฟว่ิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

ภาพที่ 2.4-3 ภาพแสดงหน้าจอการลงทะเบียนหนังสือส่งภายใน (กระดาษ) หลังจากคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 
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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.                โดย บริษัท แมกซ์ เซฟว่ิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

   2.5 การลงทะเบียนคำสั่ง (กระดาษ) 
 

การลงทะเบียนคำสั่ง (กระดาษ) เป็นเมนูที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนหนังสือเพ่ือขอเลขที่หนังสือจากระบบแล้วนำไปเขียนบน
หนังสือกระดาษ แล้วจึงจะส่งไปยังหน่วยงานอื่นภายในองค์กร มีข้ันตอนคือ 
 

1. คลิกที่เมนู “ลงทะเบียนหนังสือ” ทางเมนูด้านบน 
2. จากนั้นคลิกที่เมนู “คำสั่ง (กระดาษ)” ทางเมนูด้านซ้าย ภายใต้กลุ่มเมนู “ลงทะเบียนส่ง” จะแสดงรายการหนังสือที่

ลงทะเบียนไว้ ซึ่งสามารถค้นหาหนังสือที่เคยลงทะเบียนไว้จากเงื่อนไขการค้นหา คลิกปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดง
รายการตามเงื่อนไขทีค่้นหา ดังภาพที่ 2.5-1 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.5-1 ภาพแสดงหน้าจอรายการคำสั่ง (กระดาษ) 
 

3. คลิก เพ่ือลงทะเบียนออกเลขคำสั่ง ซึ่งจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 2.5-2 
สามารถค ้นหาหนังส ือท ี ่ลงทะเบียนไว ้แล ้วได ้โดย เล ือกช ่วงว ันท ี ่  หร ือ เล ือกดู หนังส ือย ้อนหล ังในช่วง 
7,30,60,90,180,270,360 วัน แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” 
ข้ันตอนการลงทะเบียน มีดังน้ี 

- เลือกสมุดทะเบียนที่ต้องการใช้ออกเลข และกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนตามหนังสือต้นฉบับ 
- คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล    
- กรณีที่มหีนังสือต้นเรื่อง หนังสือแนบ ผู้ใช้งานสามารถสแกนหนังสือ และแนบไฟล์ได้   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คลิกเมนูลงทะเบียนหนังสือ 2. คลิกเมนูคำสั่ง (กระดาษ) 

เลือกเงื่อนไขเพ่ือค้นหาหนังสือ 

3.คลิกปุ่มลงทะเบียนคำสั่ง (กระดาษ) 
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ภาพที่ 2.5-2 ภาพแสดงหน้าจอข้ันตอนการลงทะเบียนคำสั่ง (กระดาษ)  

 
ภาพที่ 2.5-3 ภาพแสดงหน้าจอข้ันตอนการลงทะเบียนคำสั่ง (กระดาษ) หลังจากคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 

 
  

2. กรอกรายละเอียด 

1. แนบไฟล์หนังสือ 
 

3. บันทึกข้อมูล 
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    2.6 การลงทะเบียนประกาศ (กระดาษ) 
 

การลงทะเบียนประกาศ (กระดาษ) เป็นเมนูที่ใช้สำหรับการประกาศเพื่อขอเลขที่หนังสือระบบแล้วนำไปเขียนบนหนังสือ
กระดาษ แล้วจึงจะส่งไปยังหน่วยงานอื่นภายในองค์กร มีข้ันตอนคือ 
 

1. คลิกที่เมนู “ลงทะเบียนหนังสือ” เมนูทางด้านบน 
2. จากนั้นคลิกที่เมนู “ประกาศ (กระดาษ)” ภายใต้กลุ่มเมนู “ลงทะเบียนส่ง” จะแสดงรายการหนังสือที่ลงทะเบียนไว้ 

ซึ่งสามารถค้นหาหนังสือที่เคยลงทะเบียนไว้จากเงื่อนไขการค้นหา คลิกปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงรายการตามเงื่อนไข
ที่ค้นหา ดังภาพที่ 2.6-1 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.6-1 ภาพแสดงหน้าจอรายการประกาศ (กระดาษ) 
 

3. คลิก เพ่ือลงทะเบียนการสร้างประกาศ ซึ่งจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 
2.6-2 สามารถค้นหาหนังสือที่ลงทะเบียนไว้แล้วได้โดย เลือกช่วงวันที่ หรือ เลือกดูหนังสือหนังสือย้อนหลังในช่วง 
7,30,60,90,180,270,360 วัน แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” 
ข้ันตอนการลงทะเบียน มีดังน้ี 

- เลือกสมุดทะเบียนที่ต้องการใช้ออกเลข และกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนตามหนังสือต้นฉบับ 
- คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล    
- กรณีที่มหีนังสือต้นเรื่อง หนังสือแนบ ผู้ใช้งานสามารถสแกนหนังสือ และแนบไฟล์ได้   

 

  
 

ภาพที่ 2.6-2 ภาพแสดงหน้าจอการลงทะเบียนประกาศ (กระดาษ) 

2. กรอกรายละเอียด 

1. แนบไฟล์หนังสือ 

3. บันทึกข้อมูล 

1. คลิกเมนูลงทะเบียนหนังสือ 2. คลิกเมนูประกาศ (กระดาษ) 

เลือกเงื่อนไขเพ่ือค้นหาหนังสือ 

3.คลิกปุ่มลงทะเบียนคำสั่ง (กระดาษ) 
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ภาพที่ 2.6-3 ภาพแสดงหน้าจอการลงทะเบียนประกาศ (กระดาษ) หลังจากคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 
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2.7 การจองและค้นหาเลขที่หนังสือ 
 
การจองเลขที่หนังสือ คือ การจองเลขที่ที่จะใช้ไว้ ผู้ใช้งานสามารถทำการจองได้โดยเลือกเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี 
1. คลิกที่เมนู “ลงทะเบียนหนังสือ” เมนูทางด้านบน 
2. จากนั้นคลิกทีเ่มนู “จองเลขที่หนังสือรับ-ส่ง” ภายใต้กลุ่มเมนู “จอง/ค้นหา เลขที่หนังสือ” จะแสดงหน้าจอเงื่อนไข

การค้นหาเลขที่จองโดย คลิกปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงรายการตามเงื่อนไขทีค่้นหา ดังภาพที่ 2.7-1 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.7-1 ภาพแสดงการเข้าสู่หน้าจอการจองเลขที่หนังสือ 

 
เงื่อนไขการจองเลขที่หนังสือ มีข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

- การจองเลขที่หนังสือ ผู้ใช้งานสามารถเลือกจองเลขปัจจุบันหรือ เลขย้อนหลังได้ 
- ประเภทเลขที่หนังสือ คือการเลือกจองเลขรับ หรือเลขส่ง 
- สมุดทะเบียน ผู้ใช้งานต้องเลือกสมุดทะเบียนที่ต้องการจองเลข 
- รูปแบบการใช้เลขที่ คือ การเลือกว่าจะจองเลขแบบเป็นช่วง หรือจองเลขที่ว่างอยู่   

การใช้ช่วงเลขที่จอง  คือ เลขที่หนังสือปัจจุบัน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกรอกช่วงของเลขที่ต้องการใช้ 
การใช้เลขที่ว่างอยู่ คือ การเลือกใช้เลขทีห่นังสือ ที่ได้จากการลบ หรือ ยกเลิกหนังสือในระบบ รวมถึงเลขที่ถูกเว้น
ข้าม 

- จองเลขเพ่ือ คือ การกรอกเหตุผลหรือรายละเอียดของการใช้เลข เช่น ชื่อเรื่องของหนังสือ เป็นต้น 
- จองไว้สำหรับ  คือ การเลือกผู้ที่จะใช้เลขที่จอง 

 

1. คลิกเมนูลงทะเบียนหนังสือ 2. คลิกเมนู จองเลขทีห่นังสือรับ - ส่ง 
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ภาพที่ 2.7-2 ภาพแสดงหน้าจอการจองเลขที่หนังสือ 
 
 ขั้นตอนการจองเลขที่หนังสือ 

1. การจองเลขที่หนังสือปัจจุบัน 
ใช้ช่วงเลขที่จอง 

- เลือกจองเลขที่หนังสือปัจจุบัน 
- เลือกประเภทเลขที่หนังสือ ว่าจะจองเลขรับ หรือเลขส่ง 
- เลือกสมุดทะเบียน 
- เลือกใช้ช่วงเลขที่จอง 
- กรอกช่วงของเลขที่ต้องการจอง กรณีที่จองเพียง 1 เลข ไม่ต้องกรอกตรงช่องว่าง 
- เมื่อกรอกเลขที่ต้องการจอง ระบบจะแสดงตารางรายการจองเลขเพื่อให้ใส่เหตุผล ผู้ใช้งานจะใส่

หรือไม่ใส่ก็ได้ 
- ผู้ใช้งานสามารถระบุบุคคลที่จะใช้เลขจอง หรือไม่ระบุก็ได้ 
- จากน้ันคลิกปุ่ม “บันทึกการจอง” 

 

3. บันทึกการจอง 

2. เลือกผู้ใช้เลขจอง 
 

1. เงื่อนไขการจองเลข 



บทที่ 2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                           หน้าที่ 2-24 
 

โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.                โดย บริษัท แมกซ์ เซฟว่ิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 
 

ภาพที่ 2.7-3 ภาพแสดงหน้าจอการจองเลขที่หนังสือปัจจบุัน โดยใช้ช่วงเลขที่จอง 
 

 
 

ภาพที่ 2.7-4 ภาพแสดงหน้าจอบันทึกการจองเลขที่หนังสือปัจจุบัน โดยใช้ช่วงเลขที่จอง 
 

ใช้เลขที่วา่งอยู ่
- เลือกจองเลขทีห่นังสือปัจจุบัน 
- เลือกประเภทเลขที่หนังสือ ว่าจะจองเลขรับ หรือเลขสง่ 
- เลือกสมุดทะเบียน 
- เลือกใช้เลขที่ว่างอยู่ (ดังภาพที่ 2.7-8) 
- เลือกเลขที่จะใช้  
- จากน้ันคลิกปุ่ม “บันทึกการจอง” 
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ภาพที่ 2.7-5 ภาพแสดงหน้าจอการจองเลขที่หนังสือปัจจบุัน โดยใช้เลขที่ว่างอยู่ 
 

 
 

ภาพที ่2.7-6 ภาพแสดงหน้าจอบันทึกการจองเลขที่หนังสือปัจจุบัน โดยใช้เลขที่ว่างอยู่ 
 

2. การจองเลขที่หนังสือย้อนหลัง 
- เลือกจองเลขที่หนังสือย้อนหลัง 
- เลือกประเภทเลขที่หนังสือ ว่าจะจองเลขรับ หรือเลขสง่ 
- เลือกสมุดทะเบียน 
- ค้นหาเลขจากวันที่ 
- ระบบจะแสดงเลขที่สุดท้ายของวันที่ที่เลือก กรณีที่มีเลขที่หนังสือออกให้กับหนังสือหลังจากวันที่ที่

ค้นหา ระบบจะบังคับให้จองเลขแทรก แต่ถ้ายังไม่มีการออกเลขหลังจากวันที่ที่ค้นหาระบบจะ
แสดงเลขที่หนังสือสุดท้ายข้ึนมาให้จอง 

- จากน้ันคลิกปุ่ม “บันทึกการจอง” 
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ภาพที่ 2.7-7 ภาพแสดงหน้าจอการจองเลขที่หนังสือย้อนหลัง 
  
การค้นหาเลขที่รับ-ส่งทีว่่าง คือ เมนูที่แสดงรายการเลขที่หนังสือที่วา่ง ซึ่งเลขทีว่่างน้ีได้มาจาก 
 

1. เลขทีห่นังสือที่ถูกลบ หรือยกเลิก 
2. เลขที่มีค่าน้อยกว่าค่าเริ่มต้นที่ตั้งเมื่อเปิดใช้งานระบบครั้งแรก ไปจนถึงเลขที่ 1 คือ เลขที่ได้จากการตั้งค่า

เริ่มต้นของสมุดทะเบียน เช่น กรณีที่ต้ังค่าเลขที่หนังสือ 100 ระบบจะเก็บเลข 1-99 ไว้เป็นเลขว่าง 
3. เลขที่หนังสือที่ถูกเว้นข้าม (ที่หน้าต่างออกเลขที่หนังสือ ระบบจะแสดงเลขปัจจุบัน แต่ผู้ใช้งานสามารถ   

ข้ามไปใช้เลขอื่นได้ โดยเลขที่ถูกข้ามไปจะเก็บไว้เป็นเลขว่าง)  
 

 

 
 

ภาพที่ 2.7-8 ภาพแสดงหน้าจอการค้นหาเลขว่าง 
 

2. เงื่อนไขการค้นหา 

1. แสดงรายการเลขที่ว่าง 3. บันทึกการจอง 
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ขั้นตอนการนำเลขที่จองไปใช ้
 
 เมื่อทำการจองเลขที่หนังสือไว้แล้วน้ัน สามารถนำไปใช้สำหรับสร้างหนังสือทีเ่มนูสร้าง-ส่ง ดังน้ี 

 1. เลือกประเภทแบบฟอร์มที่ต้องการ 
 2. เลือกสมุดทะเบียน (จองเลขไว้ที่สมุดทะเบียนเล่มใด ต้องเลือกเล่มน้ัน) 

 3. คลิกที่ปุ่ม   
 4. จะปรากฏหน้าจอแสดงการค้นหาการกำหนดเลขที่หนังสือ จากนั้นเลือกเลขจองที่ต้องการและคลิกปุ่ม 

 แสดงดังภาพที่ 2.7-9 
 5. เมื่อเสร็จแล้วน้ันให้ส่งไปตามเส้นทางตามสายบังคับบัญชา 

 
 
 

 
 

 ภาพที่ 2.7-9 ภาพแสดงหน้าจอการเลือกใช้เลขที่จอง 
 

  
 

ภาพที่ 2.7-10 ภาพแสดงหน้าจอการใช้เลขที่จอง 

1.เลือกประเภทแบบฟอร์ม 

2. เลือกสมุดทะเบียน 

3. คลิกปุ่มกำหนดเลขที่หนังสือเอง 

4.เลือกใช้เลขที่จอง 
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การลงนามหนังสือที่มีการจองเลขไว้น้ัน ผู้ที่ได้รับสิทธ์ิ ลงนามในใบปะหน้า/หนังสือเพ่ือลงนาม เมื่อทำการลงนามจะได้วันที่
ที่ลงนามเป็นวันเดียวกับวันที่ได้ทำการจองเลขหนังสือนั้นไว้ (ดังภาพที่ 2.7-11) หรือเมื่อในเส้นทางมีบุคคลอื่นได้รับสิทธิ์การเซ็นต์
หนังสือก็จะแสดงเลขที่จองไว้ และแสดงวันที่ที่ลงนามจะแสดงเป็นวันที่ปัจจุบันที่ได้รับหนังสือ ดังภาพที่ (2.7-12) 

 

 
 

ภาพที่ 2.7-11 ภาพแสดงหน้าจอเมื่อผู้มีอำนาจลงนามใบปะหน้า/หนังสือเพ่ือลงนาม ทำการลงนาม 
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ภาพที่ 2.7-12 ภาพแสดงหน้าจอการติดตามเส้นทางหนังสือ 
  

วันที่ลงนามจะเป็นวันเดียวกับวันที่จองเลข
เอกสาร 

วันทีส่ร้างหนังสือ 
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2.8 การค้นหาและดูรายงานที่เก่ียวข้อง 
 

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาและออกรายงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยมีข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
1. คลิกที่เมนู “ลงทะเบียนหนังสือ” เมนูทางด้านบน 
2. ภายใต้กลุ่มเมนู “รายงานการลงทะเบียน” ทางเมนูด้านซ้าย จะแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาและออกรายงาน คลิก

ปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงรายการตามเงื่อนไขทีค่้นหา ดังภาพที่ 2.8-1 
โดยมรีายงานดังต่อไปน้ี 
- รายงานทะเบียนรับ 
- รายงานทะเบียน(ลับ)-รับ 
- รายงานทะเบียนส่ง 
- รายงานทะเบียน(ลับ)-ส่ง 
- รายงานการจองเลขที่หนังสือ 
- แบบสมุดส่งหนังสือ 
- ทะเบียนรับหนังสือภายใน 
- ทะเบียนรับหนังสือภายนอก 
- ทะเบียนหนังสือส่งประจำปี 
- ทะเบียนคำสั่ง 
- ทะเบียนประกาศ 
- รายงานเลขทะเบียนรับ-ส่งล่าสุด 

 
ภาพที่ 2.8-1 ภาพแสดงเมนูรายงานระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ทั้งหมด 

  

1. คลิกเมนูลงทะเบียนหนังสือ 2. คลิกออกรายงานตามท่ีผู้ใช้งานต้องการ 



บทที่ 2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                           หน้าที่ 2-31 
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ตัวอย่างการออกรายงานที่ผู้ใช้งานสามารถออกได้ มี 3 รายงานดังต่อไปน้ี 
 

1) รายงานหนังสือลงทะเบียนรับ 
 
 รายงานหนังสือลงทะเบียนรับ เป็นรายงานที่แสดงรายการหนังสือที ่มีการออกเลขรับทั้งหมดของหน่วยงาน      
โดยผู ้ใช้งานสามารถค้นหาหนังสือได้จากเงื ่อนไขต่าง ๆ เช่น หน่วยงานที่ลงรับ ประเภทการลงทะเบียน ประเภท
แบบฟอร์มสมุดทะเบียน เลขที่ร ับ เลขที่หนังสือ ชื ่อเรื ่อง  และวันที ่ลงรับ (ช่วงเวลาเป็นวัน ช่วงเวลาเป็นเดือน              
หรือช่วงเวลาเป็นปี) ดังภาพที่ 2.8-2 
 
 

 
  

 
ภาพที่ 2.8-2 ภาพแสดงเมนูรายงานทะเบียนรับ 

  

1. เงื่อนไขในการค้นหา 

2. แสดงรายการผลการค้นหา 

3. แสดงผลเป็น Excel และพิมพ์ออก
รายงาน 
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2) รายงานทะเบียนส่ง 
 

 รายงานทะเบียนส่ง เป็นรายงานที่แสดงรายการหนังสือที่มีการหนังสือส่งทั้งหมดของหน่วยงาน โดยผู้ใช้งาน
สามารถค้นหาหนังสือได้จากเงื่อนไขต่างๆ เช่น หน่วยงาน คือ หน่วยงานผู้รับหนังสือ ประเภทการลงทะเบียน ประเภท
แบบฟอร์ม สมุดทะเบียน เลขทะเบียนส่ง ชื่อเรื่อง วันที่ลงทะเบียน ดังภาพที่ 2.8-3 
  

 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.8-3 ภาพแสดงเมนูรายงานทะเบียนส่ง 
 
 
 

 
 

2. แสดงรายการผลการ
ค้นหา 

1. เงื่อนไขในการค้นหา 

3. แสดงผลเป็น Excel และพิมพ์ออก
รายงาน 
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3) รายงานการจองเลขที่หนังสือ 
 
 รายงานการจองเลขที่หนังสือ เป็นรายงานที่แสดงรายการเลขที่หนังสือที่จองในระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถค้นหา
หนังสือได้จากเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น  

- หน่วยงาน คือ หน่วยงานที่จองเลข 
- สมุดทะเบียน คือ ทะเบียนหนังสือของเลขที่จอง 
- วันที่ที่จะใช้เลขจองได้ 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.8-4 ภาพแสดงเมนูรายงานการจองเลขที่หนังสือ 
 

  

เงื่อนไขในการค้นหา 

พิมพ์หนังสือ 

แสดงรายการผลการค้นหา 
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2.9  การบันทึกโน้ตบนหนังสือ 
 

1. คลิกเปิดอ่านหนังสือที่ได้รับ หรือ ท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

2. คลิกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกโน้ตของหนังสือฉบับหลัก หรือ ปุ่ม “บันทึกโน้ตของไฟล์” 
เมื่อต้องการบันทึกโน้ตของหนังสือแนบ 

 

 
 

ภาพที่ 2.9-1 ภาพแสดงการสร้างบันทึกโน้ต 
 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอหนังสือข้ึนมาให้เลือกบันทึกโน้ต “ส่วนบุคคล” กรณีที่ต้องการบันทึกโน้ตไว้ดูเอง หรือ ให้
บุคคลที่ได้รับอนุญาตบางคนเข้ามาเปิดดู หรือ บันทึกโน้ต “ส่วนรวม” หากต้องการให้ทุกคนในเส้นทางเดิน
หนังสือเห็นโน้ต ดังกล่าว 

4. สามารถบันทึกโน้ตบนหนังสือได้ 2 แบบ คือ โน้ตส่วนรวม สำหรับให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเห็น/ทราบ และโน้ตส่วน
บุคคล สำหรับบันทึกโน้ตส่วนบุคคล 
 

 
ภาพที่ 2.9-2 ภาพแสดงหนังสือที่จะบันทึกโน้ต 

3. คลิกสร้างบันทึกโน้ต 

2. บันทึกโน้ตหนังสือหลัก 



บทที่ 2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                           หน้าที่ 2-35 
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5. เมื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกโน้ต ระบบจะแสดงสัญลักษณ์การทำโน้ตดังน้ี 

  ใช้เลือกสีของปากกาที่จะใช้ทำบันทึกโน้ต 

  ใช้เป็นปากกาไฮไลท์ข้อความ หรือ รูปภาพ 

 ใช้เป็นปากกาขีดเส้นตรง/ขีดเส้นใต้เน้นข้อความ 

 ใช้เป็นปากกาลากเส้นอิสระเมื่อเขียนตัวหนังสือ ลูกศร หรือ อ่ืนๆ โดยไม่ต้องบันทึกข้อความโน้ต
กำกับ 

 ใช้เป็นปากกาวาดวงกลม 

 ใช้เลือกสีของโพสอิท 

 ใช้เป็นปากกาวาดโพสอิท 

   ใช้แสดงข้อความหรือโน้ตที่ได้บันทึกไว้ 

  ใช้แสดงข้อความหรือโน้ตที่ได้บันทึกไว้ โดยแสดงข้อความให้เห็นทั้งหมด 

  ใช้แก้ไขและลบข้อความหรือโน้ตที่ได้บันทึกไว้ 

  ใช้ซ่อนการแสดงข้อความหรือโน้ตที่ได้บันทึกไว้ 

  ใช้ลบข้อความหรือโน้ตที่ได้บันทึกไว้ทั้งหมด 

  ใช้สำหรับการพิมพ์ข้อความหรือโน้ตพร้อมหนังสือ 

  ใช้เปิดดูคู่มือการสร้างข้อความหรือโน้ต 

  ใช้สำหรับกลับหน้าหนังสือหลัก 
 
6. สามารถบันทึกโน้ตบนหนังสือได้โดยใช้เมาส์สร้างวงกลม ลากไฮไลท์สี หรือวาดโพสอิทและเขียนข้อความ

หมายเหตุ บันทึกเก็บไว้ได้ 
7. เมื่อทำการบันทึกโน้ตเสร็จแล้วระบบจะแสดงข้อความโน้ตไว้ หากใช้เครื่องมือวาดโพสอิทวาดจะแสดงพ้ืน

หลังเป็นกระดาษโพสอิท ดังภาพที่ 2.9-3 โดยกระดาษโพสอิทจะสามารถกดปุ่มปิดชั่วคราวเพ่ือไม่ให้โพสอิท
บังหนังสือได้ 
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ภาพที่ 2.9-3 ภาพแสดงหนังสือที่ถูกบันทึกโน้ต 
 

8. หากทำการสร้างโน้ตโดยใช้เครื่องมือวาดโพสอิท จะปรากฏโพสอิทในหน้าอ่านหนังสือ โดยหากสร้างโพสอิท
เป็นแบบส่วนรวม โพสอิทที่สร้างจะถูกแสดงในหน้าอ่านหนังสือของทุกคนในเส้นทาง แต่หากเลือกสร้าง
โพสอิทเป็นแบบส่วนตัว โพสอิทท่ีสร้างจะถูกแสดงในหน้าอ่านหนังสือของบุคคลที่สร้างและบุคคลที่ถูก 
กำหนดให้สามารถมองเห็นได้เท่าน้ัน ดังภาพที่ 2.9-4 

 

วาดโดยใช้เครื่องมือ 

วาดโดยใช้ปากกาวาด วงกลม 

ไฮไลท์เพ่ือเน้นย้ำข้อความ 

ขีดเส้นใต้เน้นข้อความ 

การแปะโพสอิท 

ปากกาลากเส้นอิสระ 

ปากกาลากเส้นอิสระ 
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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.                โดย บริษัท แมกซ์ เซฟว่ิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 
 

ภาพที่ 2.9-4 ภาพแสดงการแสดงโพสอิทท่ีหน้าอ่านหนังสือ 
 

9. สามารถทำการเลือกบุคคลที่สร้างโพสอิทได้ ดังภาพที่ 2.9-5 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.9-5 ภาพแสดงการเลือกบุคคลที่สร้างโพสอิท 
 

10. สามารถปิดโพสอิทออกจากหน้าอ่านหนังสือได้ โดยการกดปุ่ม  เมื่อต้องการปิดแค่
การอ่านหนังสือในครั้งน้ี และหากเปิดหนังสือหนังสือมาใหม่โพสอิทก็จะแสดงข้ึนมาเหมือนเดิม แต่หากกด

ปุ่ม  จะทำการปิดโดยถาวร และหากเปิดหนังสือนี้ใหม่อีกครั้งโพสอิทที่ถูกปิดจะไม่ถูก
แสดงข้ึนมาอีก 

คลิกเพ่ือเลือกบุคคลที่ต้องการ 


