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บทที่ 1 
 

ระบบสร้าง-ส่ง/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 

1.1    รู้จักระบบสร้าง-ส่ง/เวียน-ลงนามเอกสารอเิล็กทรอนิกส์  
 

ระบบสร้าง-ส่ง/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  คือ โปรแกรมระบบงานที่สนับสนุนการทำงานเก่ียวกับการจัดการหนังสือ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในองค์กร และนอกองค์กร มีข้ันตอนการใช้งาน ดังน้ี 

 
1. ขั ้นตอนการดำเนินการกับหนังสือเข้า-ออก เป็นขั ้นตอนการรับหนังสือ เพ่ือดำเนินการ ตามสิทธิที ่ได้ร ับ ได้แก่                

การตรวจสอบ ลงนามหลัก การอนุมัติ การออกเลขที่หนังสือ การออกเลขรับ การลงนามให้ความเห็น อ่านอย่างเดียว      
ซึ่งเมื่อดำเนินการกับหนังสือแล้วสามารถส่งหนังสือไปตามเส้นทางต่อไป และติดตามดูการดำเนินการกับหนังสือได้ 

2. ขั้นตอนการสร้างหนังสือด้วยแบบฟอร์มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือภายใน หนังสือภายนอก ใบประกาศ คำสั่ง 
ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น ขั ้นตอนนี้จะเป็นการสร้างหนังสือโดยการเลือกข้อมูล เช่น ชั ้นความลับ ชั ้นความเร็ว            
สมุดทะเบียน วันที่ คำข้ึนต้น หนังสือแนบ รวมไปถึงการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น เรื่อง  รายละเอียดของหนังสือ เป็น
ต้น 

3. ขั้นตอนการลงนามหนังสือ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการเลือกวิธีการลงนาม ซึ่งหลังจากที่ผู้สร้างหนังสือ สร้างหนังสือเสร็จแล้ว 
และพร้อมที่จะส่ง  สามารถเลือกวิธีการลงนามได้ 2 วิธี คือ การลงนามหนังสือเอง หรือส่งไปลงนาม ซึ่งเมื่อเลือกวิธีการ
อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกผู้รับหนังสือ (ข้อ 4) หลังจากเลือกผู้รับ กรณีลงนามหนังสือเอง ผู้สร้าง
สามารถคลิกปุ่มเพ่ือลงนามหนังสือ  หรือกรณีส่งไปลงนาม ผู้สร้างคลิกปุ่มเพ่ือส่งหนังสือไปยังผู้รับที่เลือกได้เลย 

4. ขั้นตอนการส่งหนังสือไปยังผู้รับในแต่ละหน่วยงาน ในขั้นตอนนี้จะเป็นการเลือกใช้เส้นทางในการส่งหนังสือ การเลือกใช้
เส้นทางมีอยู ่ 3 วิธี คือ 1. การเลือกผู ้ร ับหนังสือเอง 2. เลือกใช้เส้นทางส่วนบุคคล 3. เลือกใช้เส้นทางหน่วยงาน                
ซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดต่อไป 

5. ขั้นตอนการค้นหา เพื่อติดตามสถานะและดูรายงาน ในขั้นตอนนี้จะเป็นการสืบค้นข้อมูลของหนังสือที่ได้สร้าง และส่งใน
ระบบ จากเงื่อนไขของการค้นหา เช่น ค้นหาจาก เลขที่หนังสือ เลขที่รับ เรื่อง วันที่หนังสือ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เป็นต้น 
ซึ่งจะทำให้ทราบสถานะรวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับหนังสือที่เกี่ยวข้อง ส่วนรายงานที่ได้สามารถพิมพ์ออก 
Microsoft Word หรือ Microsoft Excel ได้ 
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1.2    การเข้าสู่ระบบสร้าง-ส่ง/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ผู้ใช้สามารถเข้าสู่โปรแกรมได้โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ มีข้ันตอนดังน้ี 
1. คลิกเปิดโปรแกรม Google Chrome ที่สัญลักษณ์  หรือ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน 
2. พิมพ์ URL: https://doms.wu.ac.th จากน้ันกดปุ่ม Enter โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ Login ดังภาพที่ 1.2-1 

 

  

 
 

ภาพที่ 1.2-1 ภาพแสดงหน้าจอ Login เข้าสู่โปรแกรม 
 

3. ทำการป้อนชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน  

4. คลิกปุ่ม  หรือกดปุ่ม “Enter” บนคีย์บอร์ด เพ่ือเข้าสู่ระบบ 
 
  

  

กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน 
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1.3    การใช้งานระบบสร้าง-ส่ง/เวียน-ลงนามเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ 
 
หลังจาก Login เข้าสู่ระบบได้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าแรกเป็นเมนู “หนังสือเข้า” ซึ่งผู้ใช้งานจะเห็นรายการหนังสือที่
ตัวเองได้รับ และจะต้องเปิดอ่านและดำเนินการกับหนังสือแต่ละฉบับ ซึ่งจะขออธิบายการทำงานของแต่ละเมนู ดังต่อไปน้ี 
 
1.3.1 การจัดการกับหนังสือ (หนังสือเข้า) 
 

ก่อนที่จะอธิบายการทำงานของแต่ละเมนูย่อย ขออธิบายเก่ียวกับความหมายของภาพที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ในเมนูหนังสือก่อน 
เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจในการใช้งานเมนูหนังสือ ซึ่งมีภาพที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ ดังน้ี 
 

ความหมายของภาพสัญลักษณ์ที่ใช้ในหน้าแสดงรายการหนังสือ 

 หมายถึง เปิดหนังสือในหน้าต่างใหม่ 

 หมายถึง หนังสือใหม่ 

 หมายถึง หนังสือถูกเปิดอ่านแล้ว 

 หมายถึง หนังสือถูกส่งต่อตามเส้นทางแล้ว (ส่งหนังสือ) 

 หมายถึง หนังสือมีการส่งออกนอกเส้นทาง (ส่งต่อ) 

 หมายถึง หนังสือมีหนังสือแนบมาด้วย 

 หมายถึง หนังสือเข้าใหม่ 

 หมายถึง หนังสือเร่งรัด 

 หมายถึง หนังสือเกินกำหนดเวลาแล้วเสร็จ 
  

ความหมายของภาพสัญลักษณ์ที่ใช้ในหน้าแสดงรายละเอียดหนังสือ 

 หมายถึง ส่งต่อ 

 หมายถึง ตอบกลับ 

 หมายถึง ทำการตีกลับหนังสือ 

 หมายถึง ทำการดึงหนังสือกลับ 

 หมายถึง ทำการเปิดเรื่องหนังสือ 

 หมายถึง ทำการปิดเรื่องหนังสือ 

 หมายถึง ปุ่มกลับไปหน้าแสดงรายการหนังสือ 

 หมายถึง ปุ่มติดตามหนังสือ 
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หลังจาก Login เข้าสู่ระบบแล้ว จะเห็นหน้าจอระบบ e-Office ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เมนูด้านบน เมนูด้านซ้ายมือ 
และ หน้า “หนังสือเข้า-ออก” เป็นหน้าเริ่มต้น ดังภาพที่ 1.3.1-1  

 

   
 

 
 

ภาพที่ 1.3.1-1 ภาพแสดงหน้าจอหนังสือเข้า 
 

1. หนังสือเข้า 
สำหรับเมนู “หนังสือเข้า” จะเป็นเมนูที่แสดงหนังสือที ่ผู้ใช้งานได้รับ ซึ่งจะแสดงหนังสือที่ได้รับย้อนหลังได้     

ตามจำนวนวันที่กำหนดไว้ที่เมนู “การแสดงรายการหนังสือ” (ภายใต้กลุ่มเมนู “ต้ังค่าใช้งาน” >> “ต้ังค่าหนังสือ”)  หรือ
เลือกดูย้อนหลังได้ 7, 30, 60, 90, 180, 240, 360 วัน หรือดูเฉพาะหนังสือที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน หรือค้นหาตามสถานะการ
ดำเนินการหนังสือ และประเภทแบบฟอร์มได้ และหากได้รับมอบหมายในการดูแลหน่วยงานอื่นมากกว่า 1 หน่วยงาน 
สามารถเลือกดูหนังสือที่ส่งเข้ามาตามหน่วยงานที่ดูแลได้ ซึ่งหนังสือที่ได้รับมาจะแสดงรายละเอียด ประกอบด้วย ชั้น
ความลับ ชั้นความเร็ว สถานะของหนังสือ จาก (หน่วยงานผู้ส่ง) ชื่อเรื่อง สิทธิการดำเนินการกับหนังสือ เป็นต้น เมื่อคลิกที่
ชื่อเรื่องหนังสือจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 1.3.1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงรายการหนังสือเข้า 

แสดงเมนู
ด้านข้าง 

เมนูด้านบน (หนังสือเข้า-ออก) 
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ภาพที่ 1.3.1-2 ภาพแสดงรายละเอียดของหนังสือ 

ฟังก์ชันการทำงานย่อย (ข้อ b) 

สิทธิการดำเนินการ
กับหนังสือ (ข้อ a) 

บันทึกโน้ต 
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a. สำหรับสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้รับหนังสือสามารถดำเนินการกับหนังสือ ดังน้ี 
 

(1) สิทธิ “รับทราบ/ถือปฏิบัติ/จัดเก็บ(อ่านอย่างเดียว)” เป็นการกำหนดสิทธิให้ผู้รับหนังสืออ่านหนังสือได้เพียง
อย่างเดียวเท่าน้ัน ไม่สามารถให้ความเห็น สั่งการ หรือบันทึกผลการปฏิบัติงานได้สิทธิน้ีเหมาะสำหรับการ
ส่งไปพักเรื่องไว้ที่ธุรการ/เลขาฯ/หน้าห้อง ก่อน “ส่งต่อ” หนังสือไปยังผู้รับอื่น ๆ หรือ ให้ผู้บริหาร หรือ พัก
เรื่องหลังจากการสั่งการของผู้บรหิาร หรือ อาจใช้ในกรณีแจ้งเวียนหนังสือ หรือ ส่งไปให้ผู้รับ จัดเก็บหนังสือ 
หรือ ส่งหนังสือไปยังผู้เก่ียวข้อง โดยผู้ที่ได้รับสิทธิน้ีจะ “ไม่” สามารถลงนามกำกับการดำเนินการได้ แต่จะ
ปรากฎชื่อผู้รับเรื่องในรายงานการติดตามหนังสือ 

 
(2) สิทธิ “ตรวจหนังสือ” เป็นการกำหนดสิทธิให้ผู้รับหนังสือ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ ซึ่งหากพบ

ข้อผิดพลาด ผู้ตรวจสามารถแก้ไขหนังสือเองก็ได้ หรือ ส่งกลับไปให้ผู้สร้างหนังสือแก้ไขได้ ซึ่งผู้รับที่ได้รับ
สิทธิ ์น้ีจะมีปุ ่ม “แก้ไขเอง” เพื ่อคลิกแก้ไขหนังสือเอง และปุ่ม “ผ่านการตรวจ” เมื ่อหนังสือถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว โดยการตรวจสอบน้ีจะ “ไม่มี” การลงนามกำกับ แต่จะปรากฎชื่อผู้ตรวจสอบในรายงานการ
ติดตามหนังสือ ดังภาพที่ 1.3.1-3 

 

 
 

ภาพที่ 1.3.1-3 ภาพแสดงส่วนการทำงานสำหรับผู้ตรวจหนังสือ 
 

(3) สิทธิ “ตรวจสอบและลงนามกำกับ” เป็นการกำหนดสิทธิให้ผู้รับหนังสือ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ
และลงนามกำกับ คลิกปุ่ม “ตรวจสอบและลงนาม” เพื่อคลิกยืนยันการตรวจสอบและลงนามกำกับ ดัง
ภาพที่ 1.3.1-4   

 

  
 

ภาพที่ 1.3.1-4 ภาพแสดงส่วนการทำงานสำหรับผู้ตรวจสอบและลงนาม 

1. คลิกแก้ไขหนังสือ 

2. คลิกผ่านการตรวจ 

2. คลิกตรวจสอบและลงลงนาม 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-7 
 

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

(4) สิทธิ “ลงนามในใบปะหน้า/หนังสือเพ่ือลงนาม” เป็นการกำหนดสิทธิให้ผู้รับหนังสือ ลงนามหนังสือเป็นคน
แรก หรือ เป็นผู้ลงนามหลักบนหนังสือ ซึ่งผู้รับสามารถตรวจสอบ และแก้ไขหนังสือเองได้หากตรวจพบ
ข้อผิดพลาด หรือ สามารถ “ตีกลับ” ไปให้ผู้ร่างหนังสือแก้ไขก็ได้ และ ในกรณีกำหนดให้ระบบออกเลขที่
อัตโนมัติ หลังการลงนาม ระบบจะออกเลขที่หนังสือในทันที ซึ่งผู้รับที่ได้รับสิทธิน้ีจะมีปุ่ม “แก้ไขเอง”เพ่ือ
คลิกแก้ไขหนังสือเอง และปุ่ม “ลงนาม(สั่งการ/ให้ความเห็น)” ให้คลิกลงนามหนังสือหลักในใบปะหน้า 
หรือ หนังสือที่แนบมาเพ่ือลงนาม ดังภาพที่ 1.3.1-5 
 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 1.3.1-5 ภาพแสดงส่วนการทำงานสำหรับผู้ลงนามในใบปะหน้า/หนังสือเพ่ือลงนาม  
 

(5) สิทธิ “อนุญาต/เห็นชอบ/พิจารณา/ให้ความเห็นและลงนามกำกับ” เป็นการกำหนดสิทธิให้ผู้รับหนังสือ ให้
ความเห็น ข้อสั่งการ หรือ บันทึกผลการปฏิบัติงาน และลงนามกำกับ ซึ่งผู้รับที่ได้รับสิทธิน้ีจะมีปุ่ม “ลง
นาม-สั่งการ/ให้ความเห็น” ให้คลิกลงนามกำกับหรือยืนยันความเห็น/ข้อสั่งการ ดังภาพที่ 1.3.1-6  

 

 
 

ภาพที่ 1.3.1-6 ภาพแสดงส่วนการทำงานสำหรับผู้ลงนาม-สั่งการ/ใหค้วามเห็นกับหนังสือ 
 

(6) สิทธิ “อนุมัติและลงนาม” เป็นการกำหนดสิทธิให้ผู ้ร ับเพื ่อพิจารณาอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ หรือ ให้
ดำเนินการอื่นๆ ต่อ โดยสามารถให้ความเห็น หรือมีข้อสั่งการประกอบการอนุมัติได้ และลงนามกำกับการ
พิจารณาอนุมัติดังกล่าว (กรณีคลิก “อนุมัติ” ตามสิทธิ ์นี ้ ในแบบฟอร์มเฉพาะด้านการบริการงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (ERP) ระบบจะ Activate หรือ กระตุ้นให้เกิดการประมวลผลต่อเน่ืองโดยอัตโนมัติ) ซึ่งผู้รับ
ที่ได้รับสิทธิน้ีจะมีช่องเลือกให้คลิก “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” หรือ ข้อเลือกดำเนินการอื่นๆ (ตามการต้ัง
ค่าใช้งาน) และมีปุ่ม “ลงนาม-สั่งการ/ให้ความเห็น” เพื่อลงนามกำกับผลการพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ/
ดำเนินการอื่นๆ ดังกล่าว ดังภาพที่ 1.3.1-7 

2. คลิกลงนาม (สั่งการ/ใหค้วามเห็น) 

1. คลิกเลือกการเห็นชอบ 

คลิกลงลงนาม (สั่งการ/ให้ความเห็น) 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-8 
 

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

 

  
 

ภาพที่ 1.3.1-7 ภาพแสดงส่วนการทำงานสำหรับผู้อนุมัติหนังสือ 
 

(7) สิทธิ “ออกเลขที่ส่งโดยเจ้าหน้าท่ีสารบรรณ” เป็นการกำหนดสิทธิให้ผู้รับหนังสือเฉพาะในกรณีที่ “จำเป็น” 
ต้องกำหนดให้มีการออกเลขที่หนังสือในลำดับของผู้รับที่ต้องการเท่าน้ัน (เส้นทางส่งหนังสือโดยทั่วไป “ไม่
จำเป็น” ต้องกำหนดสิทธิ์นี้ เพราะระบบจะมีการตั้งค่าให้ออกเลขโดยอัตโนมัติ หรือ โดยเจ้าหน้าที่ที่จะ
แทรกเจ้าหน้าที่ออกเลขเข้ามาในเส้นทางโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว) ซึ่งจะเลือกใช้สิทธินี้ได้ผู้รับหนังสือจะต้อง
ได้รับสิทธ์ิเป็น “นายทะเบียนออกเลขรับ-ส่ง” หรือ เป็น “เจ้าหน้าท่ีสารบรรณ” เท่าน้ัน โดยสิทธ์ิน้ีจะใช้ใน
กรณีที่ต้องการกำกับให้การออกเลขอยู่ในการควบคุมของผู้รับหนังสือในลำดับใดลำดับหน่ึงที่ต้องการ เช่น 
ออกเลขหลังจากผู้ลงนามหลักลำดับที่สองลงนาม เป็นต้น (แม้ว่าจะตั้งค่าใช้งานว่าให้ออกเลขหนังสือโดย
อัตโนมัติ ณ ขณะลงนาม หรือ แทรกเจ้าหน้าท่ีสารบรรณโดยอัตโนมัติ ก็ตาม) ซึ่งผู้รับที่ได้รับสิทธิน้ีจะมีปุ่ม 
“ออกเลขที่หนังสือ” เพื ่อให้ดำเนินการออกเลขหนังสือก่อน (หรือ เลือกไม่ออกเลขก็ได้) และ ปุ่ม         
“ผ่านเรื่อง” คลิกปุ่มน้ีส่งไปยังผู้รับถัดไปโดยตรงโดยไม่ออกเลขก็ได้ ดังภาพที่ 1.3.1-8 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1.3.1-8 ภาพแสดงการออกเลขที่หนังสือและลงนามกำกับ 
 

(8) สิทธิ “กลั่นกรอง/ให้ความเห็นและเสนอเรื่อง” เป็นการกำหนดสิทธิให้ผู้รับหนังสือ ในกรณีที่ต้องการให้ผู้รับ
คลิกให้ระบบ “ออกเลขรับ” หนังสือ (หากมีการกำหนดสมุดทะเบียนคุมเลขรับของหน่วยงานไว้) ซึ่งระบบ
จะแสตมป์ เลขรับอัตโนมัติเมื่อคลิกปุ่ม “กลั่นกรอง/ให้ความเห็นและเสนอเรื่อง” โดยผู้ที่ได้รับสิทธิน้ี
สามารถเลือกการประทับรับหนังสือได้สองแบบ คือแบบที่หน่ึง กรณีคลิก ผ่านเรื่อง/กลั่นกรอง โดยไม่มีการ
เกษียณหนังสือหรือให้ความเห็น จะปรากฎชื่อผู้รับเรื่องในรายงานการติดตามหนังสือและลงตราประทับ
เลขทีร่ับเท่าน้ัน และแบบที่สองคือการประทับรับแบบมีการเกษียณหนังสือ โดยระบบจะทำการประทับตรา

2. คลิกลงลงนาม(สั่งการ/ใหค้วามเห็น) 

1. คลิกออกเลขหนังสือ 

 

2. คลิกส่งหนังสือไปยังผู้รับถัดไป 

1. คลิกเลือกอนุมัติ 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-9 
 

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

เลขที่รับ ลงความเห็นและลายมือชื่อของผู้คลิก ผ่านเรื่อง/กลั่นกรอง  ซึ่งสิทธินี้ ส่วนใหญ่จะใช้กับกรณีที่
ผู้รับเป็น “เลขาฯ/หน้าห้อง” หรือ เป็น “ธุรการ” ดังภาพที่ 1.3.1-9 
 
 
 

  
 

ภาพที่ 1.3.1-9 ภาพแสดงการผ่านเรื่อง/กลั่นกรองและสง่หนังสือ 
 

(9) สิทธิ “รับทราบและลงนาม” เป็นการกำหนดสิทธิให้ผู ้รับหนังสือ ลงนามรับทราบหนังสือเวียน โดยไม่
สามารถให้ความเห็นประกอบได้ เพ่ือป้องกันการบิดพลิ้ว หรือ ปฏิเสธการรับทราบได้ ซึ่งผู้รับที่ได้รับสิทธิน้ี
จะมีเพียงปุ่มให้คลิก “รับทราบ” เท่าน้ัน ดังภาพที่ 1.3.1-10 
 

  
 

ภาพที่ 1.3.1-10 ภาพแสดงการรับทราบและลงนาม 
 

(10) นอกจากการสั่งการ/ให้ความเห็นแล้ว ยังสามารถแนบไฟล์ในขั้นตอนสั่งการ/ให้ความเห็นได้ คลิกที่ปุ่ม 

 Browse… เพ่ือแนบไฟล์ 
 

คลิกรับทราบ 

ให้ความเห็น/เกษียณหนังสือ 

คลิกกลั่นกรอง/ให้ความเห็นและเสนอเรื่อง 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-10 
 

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

 
 

ภาพที่ 1.3.1-11 ภาพแสดงการแนบไฟล์ก่อนลงนาม 
 

 
 

 ภาพที่ 1.3.1-12 ภาพแสดงการแนบไฟล์ 
 

(11) เมื่อแนบไฟล์เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม “ลงนาม” ผู้ที่อยู่ในเส้นทางจะสามารถคลิกเปิดดูไฟล์ หนังสือแนบได้ ดัง
ภาพ    1.3.1-13 ในตัวอย่างเป็นไฟล์ PDF 

เพ่ิมไฟล์แนบ 

แนบไฟล์ 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-11 
 

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

 
 

ภาพที่ 1.3.1-13 ภาพแสดงไฟล์แนบที่ถูกเปิดอ่าน 
 

(12) เมื ่อลงนามเสร็จเร ียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบการลงนามว่ามีการดัดแปลงหรือไม่ ที ่ปุ่ม 
 ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ และจะแสดงผลดังภาพที่ 1.3.1-14 โดยผู้ใช้

สามารถสังเกตว่าเป็นการลงนามแบบ Digital Signature จะแสดงใบรับรองอิเล ็กทรอนิกส์ (Digital 
Certificate) เพ่ือใช้ในการพิสูจน์ทราบความถูกต้องของหนังสือ 

 

 
 

ภาพที่ 1.3.1-14 ภาพแสดงผลการตรวจสอบการลงนาม 

คลิกเปิดดูไฟล์แนบ 

 

ไฟล์แนบที่ถูกเปิด 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-12 
 

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

เมื่อคลิกที่สัญลักษณ์  เพ่ือบันทึกลงที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จากน้ันเปิดไฟล์เพ่ือดูข้อมูลรายละเอียดของ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
ภาพที่ 1.3.1-15 ภาพแสดงการบันทึกไฟล์ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
ภาพที่ 1.3.1-16 ภาพแสดงรายละเอียดใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-13 
 

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

(13) การลงนามเป็นชุด คลิกเมนู “หนังสือเข้า-ออก” >> “หนังสือรอลงนามเป็นชุด” เลือกแบบฟอร์ม             
ที่ต้องการลงนาม เลือกสิทธิ์ดำเนินการกับหนังสือ ระบบจะดึงหนังสือตามสิทธิ์ที่เลือกดำเนินการ จากน้ัน 

 เลือกหนังสือที่ต้องการลงนามเป็นชุด ให้ความเห็นในการลงนาม เสร็จแล้วคลิกปุ่ม  
 
 

 

 
 

ภาพที่ 1.3.1-17 ภาพแสดงการลงนามหนังสือเป็นชุด 
  

2.หนังสือรอลงนามเป็นชุด 
 

3. เลือกหนังสือและสิทธ์ิดำเนินการ 

 

4. เลือกหนังสือที่ต้องการลงนาม 

5. ลงนามหนังสือ 

1.หนังสือเข้า-ออก 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-14 
 

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

b.  ฟังก์ชันย่อยการทำงาน มีรายละเอียดดังน้ี 

(1) ประวัติการดึงกลับ/ตีกลับ (  ) เป็นฟังก์ชันสำหรับการตรวจสอบประวัติการดึงกลับตีกลับ ดังภาพที่ 
1.3.1-18 
 

 
 

ภาพที่ 1.3.1-18 ภาพแสดงประวัติการดึงกลับ/ตีกลับ 
 

(2) ส่งหนังสือ (  ) เป็นฟังก์ชันสำหรับส่งหนังสือให้ผู้รับลำดับถัดไปในเส้นทางโดยระบบจะหาผู้ร ับจาก
เส้นทางที่ถูกสร้างมาจากการลงทะเบียน ฟังก์ชันนี้จะปรากฏเมื่อหนังสือผ่านการลงนาม หรือผ่านการ
ตรวจสอบแล้ว  

(3) ลงนามใหม่ (  ) ใช้สำหรับดำเนินการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อีกครั้ง เมื่อผู้รับลงนามหนังสือแล้วและ
ต้องการลงนามใหม่ (เฉพาะผู้รับลำดับสุดท้ายเท่าน้ัน ที่จะมีปุ่มฟังก์ชั่นน้ีเพ่ือดำเนินการลงนามใหม่ได้) 

(4) ส่งต่อ ( ) ใช้สำหรับการส่งหนังสือให้กับผู้รับที่อยู่นอกเส้นทางที่ถูกกำหนด โดยผู้ใช้งานสามารถเลือก
ผู้รับได้เอง เช่นเดียวกับฟังก์ชัน ส่งหนังสือ ฟังก์ชันน้ีจะปรากฏหลังการลงนามหนังสือแล้วเช่นกัน ดังภาพที่ 
1.3.1-19 

 

  
 
 
 

ภาพที่ 1.3.1-19 ภาพแสดงหน้าจอการเลือกผู้รับเพ่ือส่งต่อหนังสือ 
 

(5) ตีกลับหนังสือ ( ) ใช้สำหรับตีกลับหนังสือที่ได้รับกลับไปให้ผู้ส่งหนังสือ  
การตีกลับมี 2 ประเภท ได้แก่ 

 

1. เลือกสิทธิ  
 

4. ยืนยันการเลือกผู้รับ 
 

3. เลือกบุคคล 
 

2. ค้นหาผู้รับหนังสือจากหน่วยงาน 
หรือค้นหาจากชื่อบคุคล 

6. ยืนยันการส่ง  
 

5. แสดงผู้รับและสิทธิที่เลือก 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-15 
 

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

(1) ตีกลับแบบลบเส้นทาง คือ การส่งหนังสือกลับไปยังผู้ส่งในกรณีที่หนังสือไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง โดย
เส้นทางที่สร้างจะถูกลบต้ังแต่ตัวท่านในฐานะผู้ตีกลับหนังสือจนถึงคนสุดท้ายในเส้นทาง 

(2) ตีกลับแบบไม่ลบเส้นทาง คือ การส่งหนังสือกลับไปยังผู้ส่งเพ่ือแก้ไขบางส่วนของหนังสือโดยเส้นทาง  
ที่สร้างไว้จะยังคงอยู่เพ่ือให้ผู้ส่งแก้ไขข้อความเพ่ือส่งกลับมายังท่านอีกครั้งหลังการแก้ไข 

 

เมื่อคลิกที่ ( ) ระบบจะแสดงหน้าจอการตีกลับหนังสือ ดังภาพที่ 1.3.1-20 ให้คลิกที่สัญลักษณ์        
ในลำดับผู้ส่งที่ต้องการ 

 

 
 

ภาพที่ 1.3.1-20 ภาพแสดงหน้าจอการเลือกผู้รับหนังสือตีกลับ 
 

 
 

ภาพที่ 1.3.1-21 ภาพแสดงหน้าจอการเลือกประเภทการตีกลับ 
 

(6) ดึงกลับ ( ) ใช้สำหรับการดึงหนังสือกลับ โดยผู้ส่งหนังสือ ถ้ามีการส่งหนังสือไปยังผู ้รับหนังสือแล้วผู้ส่ง
สามารถดึงหนังสือในระบบกลับมาเพื่อแก้ไขและส่งใหม่ได้ โดยเมื่อคลิกที่  แล้วระบบจะแสดงหน้าจอ ดัง
ภาพที่ 1.3.1-22 

1. เลือกประเภทตีกลับ 

2. เลือกเหตุผลมาตรฐานหรือกรอกเหตุผลเอง 

3. คลิกปุ่มตกลง 

เลือกบุคคลที่ต้องการให้ตีกลับ 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-16 
 

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

 
 

ภาพที่ 1.3.1-22 ภาพแสดงหน้าจอการเลือกประเภทการดึงกลับ 
 
 

ประเภทการดึงกลับหนังสือมีดังน้ี 
1.  ดึงกลับแบบลบเส้นทาง คือ การดึงหนังสือที่ส่งไปยังผู้รับแล้วกลับคืนมาในกรณีที่ส่งไปยังผู้รับผิดคน 

โดยเส้นทางที่ใช้ส่งจะถูกลบต้ังแต่ผู้รับหนังสือคนที่ถัดจากท่านไปจนถึงคนสุดท้ายในเส้นทาง  
2. ดึงกลับแบบไม่ลบเส้นทาง คือ การดึงหนังสือที ่ส่งไปยังผู ้รับแล้วกลับมาเพ่ือแก้ไข โดยเส้นทาง        

ที่สร้างจะยังคงอยู่เพ่ือให้ตัวท่านสามารถส่งหนังสือกลับไปอีกครั้งหลังการแก้ไข   
3. ดึงกลับแบบลบเลขที่หนังสือเดิม คือ การดึงหนังสือส่งไปยังผู้รับแล้วกลับคืนมาในกรณีที่ต้องการ

แก้ไขหนังสือ โดยต้องการลบเลขทีห่นังสือเดิม ซึ่งเลขทีห่นังสือที่ลบไปน้ันสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก
ครั้ง 

4. ดึงกลับแบบไม่ลบเลขที่หนังสือ คือ การดึงหนังสือที่ส่งไปยังผู้รับแล้วกลับมาเพื่อแก้ไข โดยยังคง
รักษา เลขที่และวันที่ลงนามของหนังสือเดิมไว้ 

 

(7) แก้ไขหนังสือหลังลงนาม เมื่อหนังสือได้ลงนามแล้วจะแสดงปุ่ม  เมื่อคลิกปุ่ม “แก้ไขหนังสือ
หลังลงนาม” และทำการยืนยันความต้องการแก้ไขหนังสือดังภาพที่ 1.3.1-24 จะแสดงหน้าจอแก้ไขเนื้อหา

หนังสือดังภาพที่ 1.3.1-25 คลิกปุ่ม  แล้ว Drag ข้อความที่ต้องการแก้ไข จากนั้นระบบจะแสดงกล่องให้

พิมพ์เน้ือหาที่ต้องการแก้ไขและช่องเหตุผลในการแก้ไข เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม   
 

1. เลือกประเภทดึงกลับ 

4. คลิกตกลง 

3. เลือกเหตุผลมาตรฐาน 
    หรือกรอกเหตุผลเอง 

2. เลือกประเภทเลขที่ 
    หนังสือในการดึงกลับ 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-17 
 

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

 
 

ภาพที่ 1.3.1-23 ภาพแสดงหน้าจอแก้ไขหนังสือหลังลงนามแล้ว 
 

 
 

ภาพที่ 1.3.1-24 ภาพแสดงหน้าจอยืนยันการแก้ไขหนังสือ 
 

เมื่อเข้าสู่หน้าจอการแก้ไขหนังสือ ระบบจะแสดงสัญลักษณ์ดังน้ี 
 

ใช้เป็นปากกาสร้างข้อความท่ีต้องการแก้ไข โดยข้อความน้ีจะแสดงติดกับหนังสือในหน้าหนังสือเข้าด้วย 
 

  ใช้แสดงข้อความที่แก้ไขแล้ว โดยแสดงข้อความให้เห็นทั้งหมด 

  ใช้แก้ไขและลบข้อความท่ีได้บันทึกไว้ 

  ใช้ซ่อนการแสดงข้อความท่ีได้บันทึกไว้ 

  ใช้ลบข้อความท่ีได้บันทึกไว้ทั้งหมด 

  ใช้สำหรับการพิมพ์ข้อความที่แก้ไขแล้ว 

  ใช้เปิดดูคู่มือการใช้ปุ่ม 

  ใช้สำหรับกลับหน้าหนังสือหลัก 
 

 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-18 
 

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

 
ภาพที่ 1.3.1-25 ภาพแสดงหน้าจอการแก้ไขหนังสือ 

 
(8) ปิดเรื่อง ( )  เป็นฟังก์ชันสำหรับปิดเรื่องหนังสือที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อคลิกปุ่ม “ปิดเรื่อง” ระบบ

จะแสดงข้อความบนหัวหนังสือดังภาพที่ 1.3.1-26 และแสดงปุ่ม “เปิดเรื่อง ( )” เพ่ือให้ผู้ใช้งาน เปิดเรื่องและ
ดำเนินการกับหนังสือต่อได้ ดังภาพที่ 1.3.1-27 
 

 
 

ภาพที่ 1.3.1-26 ภาพแสดงหน้าจอการปิดเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

 

แสดงหนังสือปิดเรื่อง 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-19 
 

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

 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.3.1-27 ภาพแสดงหน้าจอการเปิดเรื่อง 
 

(9) ติดตามหนังสือ ( ) เป็นฟังก์ชันสำหรับใช้ในการติดตามสถานะการดำเนินการกับหนังสือ จะแสดงหน้าจอ ดัง
ภาพที่ 1.3.1-28 
 

 
 

ภาพที่ 1.3.1-28 ภาพแสดงหน้าจอการติดตามหนังสือ 
 

(10) กลับ ( ) ใช้สำหรับกลับไปหน้าแสดงรายการหนังสือ 
 
 

2. หนังสือออก  
เมนูหนังสือออกเป็นเมนูแสดงรายการที่ผู้ใช้งานส่งหนังสือไปยังผู้รับ ในระบบงานสารบรรณ  

 
3. หนังสือเกินกำหนดแล้วเสร็จ 

เมนูหนังสือเกินกำหนดแล้วเสร็จ เป็นเมนูแสดงรายการที่เข้ามาหาผู้ใช้งานของระบบงานสารบรรณ โดย
หนังสือที่เข้ามาจะเป็นหนังสือที่เกินกำหนดวันแล้วเสร็จไปแล้ว 

 
4. หนังสือเวียนทัว่ไป 

เป็นเมนูแสดงรายการหนังสือที่แจ้งเวียนในระบบงานสารบรรณ ซึ่งจะแยกตามประเภทของการจัดเก็บ
ได้แก่ หนังสือเวียนมาใหม่ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และอื่นๆ ดังภาพที่ 1.3.1-29 

 
 

แสดงหนังสือเปิดเรื่อง 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-20 
 

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

 

 
 

ภาพที่ 1.3.1-29 แสดงเมนูหนังสือเวียนทั่วไป 
 

1.3.2 การอ่านหนังสือเวียนทั่วไป 
 
 เป็นเมนูแสดงรายการหนังสือที ่แจ้งเวียนในระบบงานสารบรรณ ซึ ่งจะแยกตามประเภทของการจัดเก็บได้แก่ 

หนังสือเวียนมาใหม่ เพ่ือทราบภายใน ระเบียบปฏิบัติกลาง เพ่ือทราบทั่วไป ประกาศ/คำสั่ง ดังภาพที่ 1.3.2-1 
1. คลิกเมนู “หนังสือเข้า-ออก” (เมนูบน) 
2. คลิกเมนู “หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์” (เมนูซ้าย) 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.3.2-1 แสดงหน้าทะเบียนหนังสือเวียน 
 

1. หนังสือเข้า-ออก 

3. คลิกเปิดหนังสือเวียน 

2. เลือกประเภทหนังสือเวียน 

1. เมนูหนังสือเวียนทั่วไป 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-21 
 

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

 
 

ภาพที ่1.3.2-2 แสดงหน้าจอการเปิดอ่านหนังสือเวียน  
 
 

  



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-22 
 

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

1.3.3  วิธีการต้ังค่าการแสดงหนังสือหลังดำเนินการ 
 
ผู้ใช้งานสามารถต้ังค่าการแสดงหนังสือหลังดำเนินการ โดยคลิกที่เมนู “ต้ังค่าใช้งาน >> ต้ังค่าหนังสือ >> การแสดงหนังสือ

หลังดำเนินการ” ดังภาพที่ 1.3.3-1 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 1.3.3-1 แสดงหน้าจอการต้ังค่าการแสดงหนังสือหลังดำเนินการ 
 

- กำหนดเงื่อนไขเป็น “แสดง” เมื่อทำการดำเนินการหนังสือจนถึงผู้รับลำดับสุดท้ายหนังสือจะมีสถานะเปลี่ยนชื่อเรื่อง
หนังสือจากสีเขียวเปน็สีเทาที่เมนู “หนังสือเข้า-ออก” ดังภาพที่ 1.3.3-2  
 

 
 

ภาพที ่1.3.3-2 แสดงหน้าจอการแสดงหนังสือเข้า (ปกติ) โดยชื่อเรื่องจะเปลี่ยนสถานะเป็นสีเทา 
 

- กำหนดเงื่อนไขเป็น “ไม่แสดง” เมื่อผู้รับดำเนินการกับหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะไม่แสดงหนังสือ ในหน้าเมนู 
“หนังสือเข้า-ออก” ดังภาพที่ 1.3.3-3 
 

1. คลิกต้ังค่าใช้งาน 2. คลิกเมนูการแสดงหนังสือหลังดำเนินการ 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-23 
 

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

 
 

ภาพที่ 1.3.3-3 แสดงหน้าจอเมนูหนังสือเข้าไม่แสดงหนังสือที่ผ่านการดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามการต้ังค่า 
 

1.3.4  การสร้าง-ส่ง/เวียน-ลงนามหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ด้วยแบบฟอร์มหนังสือ 
 

ขั้นตอนการสร้าง-ส่ง/เวียน-ลงนามหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เมื่อผู้ใช้งานคลิกที่เมนู “สร้าง-ส่ง” (เมนูด้านบน) ระบบจะแสดงเมนูย่อย (เมนูด้านซ้ายมือ) ซึ่งจะเป็น
แบบฟอร์มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านงานต่าง ๆ ดังภาพที่ 1.3.4-1 

  

1. สร้างหนังสือด้วยแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส ์e-Form 

2. ส่งหนังสือตามเส้นทางมาตรฐานด้วย e-Workflow 

3. ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ด้วย e-Signature 

4. ค้นหาและติดตามหนังสือ 
 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-24 
 

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

 
 

 
  

ภาพที่ 1.3.4-1 ภาพแสดงเมนูสร้าง-ส่งแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ในการสร้าง-สง่-ลงนามหนังสือด้วยแบบฟอร์มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีแบบฟอร์มดังน้ี 
(1) หนังสือภายใน 
(2) หนังสือภายนอก 
(3) หนังสือประทับตรา 
(4) หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 
(5) หนังสือประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 
(6) หนังสือที่ทำข้ึน/รับเป็นหลักฐาน เช่น หนังสือรับรอง รายงานการประชุม  
(7) หนังสือแบบฟอร์มต่างๆ 

 
สำหรับขั้นตอนการสร้าง-ส่ง-ลงนามแต่ละแบบฟอร์มจะคล้ายๆ กัน ดังนั้นจึงจะขออธิบายขั้นตอนการสร้าง -ส่ง-ลง
นามเฉพาะหนังสือภายใน เป็นตัวอย่าง 
 

1.3.4.1 แบบฟอร์มหนังสือ: บันทึกข้อความ 
 

ใช้สำหรับสร้าง-ส่ง-ลงนาม แบบหนังสือภายใน มีข้ันตอนดังน้ี 
 

1. คลิกที่เมนูหลัก “สร้าง-ส่ง” (เมนูบน)  
2. แล้วคลิกที่เมนูย่อย “บันทึกข้อความ (ไทย)” (เมนูด้านซ้ายมือ) ระบบจะแสดงทะเบียนหนังสือแบบหนังสือ

ภายใน ที่สร้างไว้แล้วในช่วงวันที่แสดงหนังสือย้อนหลัง ตามที่ตั้งค่าการแสดงรายการหนังสือ ภายใต้กลุ่มเมนู
“ต้ังค่าใช้งาน” >> “ต้ังค่าหนังสือ” ดังภาพที่ 1.3.4.1-1 

3. สามารถค้นหาหนังสือ เรียงลำดับรายการหนังสือจากวันที่ และช่วยเหลือ  

4. เม ื ่อต ้องการสร้างหนังส ือใหม ่ ให ้คล ิกที ่   (ม ุมบนซ ้าย) หรือ 

 (มุมล่างขวา) 
 
 

 

4. แสดงรายการหนังสือ 

3. กำหนดช่วงเวลาดูหนังสือย้อนหลัง 1. คลิกที่เมนู (สร้าง-ส่ง) 

2. แสดงเมนูด้านซ้ายมือ 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-25 
 

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

 
  

 

 
 

ภาพที่ 1.3.4.1-1 ภาพแสดงหน้าจอทะเบียนหนังสือแบบหนังสือภายใน 
 

5. เมื่อคลิกสร้างหนังสือใหม่แล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 1.3.4.1-2 เพื่อให้กรอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น      
เลือกประเภทภารกิจเพ่ือปฏิบัติราชการ เลือกประเภทหนังสือ เรื่อง เรียน ใส่รายละเอียดเน้ือหา หรือสามารถ
เลือกข้อความมาตรฐานได้ และเลือกเพ่ือผู้รับลำดับถัดไปดำเนินการ เป็นต้น 

6. กรอกรายละเอียด / เน้ือหา ในหนังสือภายในหรือแบบหนังสือภายในให้ครบถ้วน เพ่ือให้กรอก ชื่อเรื่องหนังสือ, 
เนื้อความของหนังสือ, อ้างถึง และ สิ่งที่ส่งมาด้วย และสามารถจัดแต่งความสวยงามของข้อความได้โดยจะมี
แถบเครื่องมือให้ใช้ เช่น คลิกที่ปุ่ม  หรือกดปุ่ม Tab ที่แป้นคีย์บอร์ดเพื ่อให้มีย่อหน้าตามที่ต ้องการ 
ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ เป็นต้น 

7. การแนบไฟล์หนังสือ (ถ้ามี) สามารถแนบไฟล์หนังสือได้ 3 ประเภท คือ 
- อ้างถึง ให้เลือกไฟล์ข้อมูลหนังสืออ้างถึง โดยคลิกที่รูป  เพื่อระบุหนังสือที่ต้องการอ้างถึง (โปรดดูที่ 

ภาคผนวก ข การแนบไฟล์หนังสือ “อ้างถึง”) 

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ให้เลือกไฟล์ข้อมูลหนังสือที่ส่งมาด้วย โดยคลิกที่รูป  เพื่อแนบเอกสาร (โปรดดูที่ 
ภาคผนวก ค การแนบไฟล์หนังสือ “สิ่งท่ีส่งมาด้วย”) 
กรณีน้ี เอกสารที่แนบเป็นสิ่งที่ส่งมาด้วยน้ี จะไมส่ามารถแยกลงนามต่างหากจากเอกสารหลักได้ 

- หนังสือเพื่อลงนาม ให้เลือกไฟล์หนังสือเพื่อลงนาม โดยคลิกที่รูป  เพื่อแนบหนังสือ กรณีนี้ หนังสือ
เพ่ือลงนามน้ีจะสามารถแยกลงนามจากหนังสือหลักได้ (โปรดดูที่ ภาคผนวก ง การแนบ “เอกสารแนบ
เพื่อลงนาม”) 

8. เมื่อกรอกเน้ือความครบถ้วนให้คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลที่กรอก / ข้อมูลที่ได้ทำการแก้ไข  

4. คลิกสร้างหนังสือใหม ่

3. ปุ่มค้นหาหนังสือ เรียงลำดับ และช่วยเหลือ 2. บันทึกข้อความ (ไทย) 1. สร้าง- ส่ง 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-26 
 

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

  
 

ภาพที่ 1.3.4.1-2 ภาพแสดงหน้าจอการสร้างหนังสือภายใน 

1. เลือกประเภทหนังสือ 

6. ที่มาของหนังสือ(ถ้ามี) 

7. กดบันทึกหนังสือ 

3. เลือกสมุดทะเบียน 
    ออกเลขที่หนังสือ 

5. กรอกเน้ือหา 

4. กรอกชื่อเรื่องและเรียน 

2. เลือกชั้นความลับและชั้นความเร็ว  

8. การแสดงความเห็นข้อสั่ง
การ 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-27 
 

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

9. เลือกการแสดงความเห็นข้อสั่งการ โดยคลิกปุ่ม   ด้านล่างมุมขวาของหนังสือ การแสดง
ความเห็นข้อสั่งการ จะเป็นการต้ังค่าแสดงความเห็นข้อสั่งการ เฉพาะครั้ง “ไม่ใช่” การต้ังค่าแบบถาวร ดังภาพ
ที่ 1.3.4.1-3  

 

 
 

ภาพที่ 1.3.4.1-3 ภาพแสดงหน้าจอต้ังค่าการแสดงความเห็นข้อสั่งการ 
 

10. โดยมีให้เลือกต้ังค่าดังน้ี 
- ตำแหน่งของการลงนามหนังสือให้อยู่ด้านซ้าย กลาง หรือ ขวาได้ 
- การแสดงความเห็นข้อสั่งการ 1 คอลัมน์ 2 คอลัมน์หรือ 3 คอลัมน์ 
- แสดงลำดับที่กำกับความเห็นหรือไม่ 
- แสดงความเห็นในการลงนาม หรือไม่ 
- แสดงกรอบกล่องความเห็น หรือไม่ 

เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม  และยังสามารถดูตัวอย่างการตั้งค่าของแต่ละครั้งได้ โดยคลิกปุ่ม 

 เช่น ภาพที่ 1.3.4.1-4 ตั้งค่าให้ตำแหน่งการลงนามอยู่กึ่งกลางกระดาษแสดง 3 
คอลัมน์ แสดงลำดับกำกับ แสดงความเห็นข้อสั่งการและแสดงกรอบกล่องความเห็น 
 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-28 
 

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

 
 

ภาพที่ 1.3.4.1-4 ภาพแสดงหน้าจอตัวอย่างการต้ังค่าการแสดงความเห็นข้อสั่งการ 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-29 
 

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

1.3.4.2  การส่งหนังสือและการลงนามอเิล็กทรอนิกส์  
 

หลังจากสร้างหนังสือแล้วให้ผู้สร้างหนังสือเลือก “ลงนามหนังสือ” หรือ “ส่งไปลงนาม” ซึ่งจะต้องกำหนดหรือเลือก
ผู้รับหนังสือ ซึ่งสามารถเลือกผู้รับหนังสือเอง หรือ เลือกใช้เส้นทางส่วนบุคคล หรือ เลือกใช้เส้นทางหน่วยงาน และ
หลังจากที่เลือกผู้รับหนังสือแล้ว  เลือกการเข้ารหัสเป็นหนังสือลับโดยใช้กุญแจของผู้รับคนถัดไป ใส่รหัสผ่านของ
กุญแจส่วนบุคคลสำหรับลงนาม กรณีเลือก “ลงนามหนังสือ” ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่ 1.3.4.2-1 ให้คลิกที่

ปุ่ม  หรือ กรณีเลือก “ส่งไปลงนาม” ระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 1.3.4.2-2 ให้

คลิกปุ่ม  
 

 
 

ภาพที่ 1.3.4.2-1 ภาพแสดงการส่งหนังสือกรณี ลงนามหนังสือ 

 

  
 

ภาพที่ 1.3.4.2-2 ภาพแสดงการส่งหนังสือกรณี ส่งไปลงนาม 

1. เส้นทางการเดินหนังสือ 

2. คลิกปุ่ม ส่งหนังสือตามผู้รับข้างต้น 

2. คลิกปุ่ม  ใส่รหัสผ่านของกุญแจส่วนบุคคล
สำหรับลงนาม และเลือกเข้ารหัสเป็นหนังสือลับ
โดยใช้กุญแจของผู้รับคนถัดไป 

1. เส้นทางการเดินหนังสือ 

3. คลิกปุ่ม ลงนาม และส่งหนังสือตามผู้รับข้างต้น 
 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-30 
 

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

จะเข้าสู่ข้ันตอนการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่ 1.3.4.2-3 ซึ่งเมื่อผ่านการลงนามหนังสือ

แล้ว ระบบจะถามการส่งหนังสือ ดังภาพที่ 1.3.4.2-4 และสถานะของหนังสือจะแสดงเป็น  คืออยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
 

 
 

ภาพที่ 1.3.4.2-3 ภาพแสดงหน้าจอการประมวลผลเพ่ือการลงนามอิเล็กทรอนิกส ์
 

 
  



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-31 
 

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

1.3.4.3 การติดตามหนังสือ  
 

การติดตามหนังสือ สามารถติดตามหนังสือของท่าน และสามารถติดตามดูผลการดำเนินการของหนังสือได้ ดังภาพ
ที่ 1.3.4.3-1 และ 1.3.4.3-2 นอกจากนี้สามารถนำหนังสือที่ผ่านการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถจัดเก็บ
หนังสือได้  

  

 

 
 

ภาพที่ 1.3.4.3-1 ภาพแสดงปุ่มติดตามหนังสือ 
 

 
 
 

ภาพที่ 1.3.4.3-2 ภาพแสดงหน้าจอการติดตามหนังสือ 

คลิกที่ ติดตามหนังสือ 

ติดตามภาพรวมการส่ง 

ติดตามภาพรวมการส่งแบบย่อ 
ประวัติการแก้ไข 

ประวัติการดึงกลับ/ตีกลับ 
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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.           โดย บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 
 

ภาพที่ 1.3.4.3-3 ภาพแสดงหน้าจอการติดตามหนังสือแบบ Tree Diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-33 
 

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

1.3.5 การค้นหาและติดตามหนังสือ 
 

  1.3.5.1 การค้นหาหนังสือ 
 

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาหนังสือทีส่ร้างและส่งออกไป หรือ หนังสือที่ได้รับเข้ามา เพื่อติดตามสถานะการ
ดำเนินการกับหนังสือได้ ซึ ่งโดยปกติแล้วจะค้นหาได้เฉพาะหนังสือที ่ตัวเองเกี ่ยวข้องเท่านั ้น หรือได้รับสิทธ์ิ          
ให้ค้นหาหนังสือหน่วยงานอื่น การค้นหาหนังสือในระบบให้คลิกเมนู “ค้นหา” ที่แถบด้านบนดังภาพที่ 1.3.5.1-1  
ระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ือให้กรอกเงื่อนไขการค้นหา ดังภาพที ่1.3.5.1-2  

 

 
 

ภาพที่ 1.3.5.1-1 ภาพแสดงปุ่มค้นหาหนังสือ 

คลิกปุ่ม ค้นหา 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-34 
 

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

 

 
 

 

ภาพที่ 1.3.5.1-2 ภาพแสดงหน้าจอการกำหนดเงื่อนไขการค้นหาหนังสือ 
 

การกำหนดเง่ือนไขในการค้นหา มีดังน้ี 
(1) เลขที่หนังสือภายในหน่วยงาน คือ เลขที่ที่ปรากฏบนส่วนหัวในหนังสือ ที่สร้างข้ึนในระบบ 
(2) เลขที่รับภายในหน่วยงาน คือ เลขที่เป็นตราแสตมป์รับบนส่วนหัวในหนังสือ 
(3) เลขที่หนังสือภายนอกหน่วยงาน คือ เลขที่ของหนังสือที่ส่งมาจากหน่วยงานภายนอก (เลขที่รับจากภายนอก) 
(4) หน่วยงานภายนอก (เจ้าของเรื่อง) คือ ค้นหาจากชื่อหน่วยงานภายนอกท่ีส่งหนังสือเข้ามาในองค์กร 
(5) ชื่อเรื่องของหนังสือ  
(6) ผู้ดำเนินการ คือ ชื่อผู้สร้างหนังสือฉบับที่ต้องการค้นหา 
(7) เน้ือหาหนังสือ คือ รายละเอียด หรือเน้ือเรื่องของหนังสือ 
(8) สถานะดำเนินงานสารบรรณ คือ สถานะการดำเนินการกับหนังสือ เช่น อยู่ระหว่างการสร้างหนังสือ  ผ่านการอนุมัติ รอออก

เลขทะเบียนส่ง เป็นต้น 
(9) สถานะการปิด/เปิดเรื่อง 
(10) ประเภทแบบฟอร์ม คือ แบบฟอร์มที่ใช้สร้างหนังสือในระบบ 
(11) ประเภทหนังสือ คือ การค้นหาหนังสือที่มีชั้นความลับ  
(12) หนังสือที่มีประวัติการดึงกลับ/ตีกลับ คือ การค้นหาหนังสือที่มีการดึงกลับ ตีกลับ 
(13) วันที่ในหนังสือ คือ ค้นหาจากวันที่ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือ 
(14) วันที่ลงรับ คือ ค้นหาจากวันที่ลงทะเบียนรับ 
(15) วันทีไ่ด้รับหนังสือ คือ วันทีห่นังสือส่งมาถึง 
(16) หนังสือที่กำหนดวันแล้วเสร็จ 
(17) จากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง คือ หน่วยงานผู้สร้างหนังสือ 

3. คลิกปุ่มล้างข้อมูล 

 
 
 
 
 

1. กรอกเงื่อนไขในการค้นหา 

2. คลิกปุ่มค้นหา 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-35 
 

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

(18) ค้นหาหนังสือในหน่วยงาน คือ การค้นหาหนังสือของหน่วยงานที่ได้รับสิทธิให้ค้นหา 
(19) ค้นหาประเภทการแสดงหนังสือ คือ การค้นหาหนังสือที่ถูกซ่อนไว้ที่หน้าหนังสือเข้าเพ่ือค้นหากลับมาแสดงอีกครั้ง เมื่อเลือก

เงื่อนไขในการค้นหาเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอผลการค้นหาดังภาพที่ 1.3.5.1-3 
 

 
 

ภาพที่ 1.3.5.1-3 ภาพแสดงหน้าจอผลการค้นหาหนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกที่ชื่อเรื่องเพ่ือติดตามหนังสือ 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-36 
 

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

1.3.5.2  การติดตามหนังสือ 
 

ติดตามหนังสือ ( ) เป็นฟังก์ชันสำหรับใช้ในการติดตามสถานะการดำเนินการกับหนังสือ จะ
แสดงหน้าจอ  ดังภาพที่ 1.3.5.2-1 
 

 
 

ภาพที่ 1.3.5.2-1 ภาพแสดงหน้าจอการติดตามหนังสือ 
 

1. สามารถคลิกดูหนังสือที่ลงนามในแต่ละลำดับข้ันได้ที่คอลัมน์ “หนังสือลงนาม” และคลิกเปิดดูหนังสือของ
ผู้ลงนามแต่ละลำดับได้ ดังภาพที่ 1.3.5.2-2 

 

 
 

ภาพที่ 1.3.5.2-2 ภาพแสดงหน้าจอการเปิดหนังสือผู้ลงนามแต่ละลำดับ  
 

หนังสือลงนาม 

1 

1 

2 

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

2. สามารถติดตามหนังสือแบบภาพรวม โดยคลิกที่ปุ่ม  ภาพที่ 1.3.5.2-3 และ 

ติดตามภาพรวมการส่งแบบย่อ คลิกที่ปุ่ม  ภาพที่ 1.3.5.2-4 
 

 
ภาพที่ 1.3.5.2-3 ภาพแสดงหน้าจอการติดตามหนังสือแบบภาพรวม 

 

 
ภาพที่ 1.3.5.2-4 ภาพแสดงหน้าจอการติดตามภาพรวมการส่งแบบย่อ 

 

3. สามารถติดตามประวัติการแก้ไข คลิกที่ปุ่ม  ภาพที่ 1.3.5.2-5 และ ติดตามประวัติ

การดึงกลับ/ตีกลับ คลิกที่ปุ่ม  ภาพที่ 1.3.5.2-6 
 

 
ภาพที่ 1.3.5.2-5 ภาพแสดงหน้าจอการติดตามประวัติการแก้ไข 
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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.           โดย บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 
ภาพที่ 1.3.5.2-6 ภาพแสดงหน้าจอการติดตามประวัติการดึงกลับ/ตีกลับ 

 

4. กลับ ( ) ใช้สำหรับกลับไปหน้าแสดงรายการหนังสือ 
 

1.3.6  การดึงกลับและตีกลับหนังสือ 
 

การดึงกลับในมุมมองของผู้สร้าง/สง่ และการตีกลับหนังสอืในมุมมองของผู้รับหนังสือ มีข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
 
1.3.6.1 การดึงกลับ 
 
การดึงกลับ ( ) ใช้สำหรับดึงหนังสือกลับโดยผู้ส่งหนังสือ ถ้ามีการส่งหนังสือไปยังผู้รับหนังสือแล้ว ผู้ส่งสามารถ

ดึงหนังสือกลับมาเพ่ือแก้ไขและส่งใหม่ได้ โดยคลิกที่  หรือคลิกปุ่ม แล้วระบบจะแสดงหน้าจอ
ดังภาพที่ 1.3.6.1-1 

 

 
 

ภาพที่ 1.3.6.1-1 ภาพแสดงหน้าจอการเลือกประเภทการดึงกลับ 
 

ประเภทการดึงกลับหนังสือมีดังน้ี 
1.  ดึงกลับแบบลบเส้นทาง คือ การดึงหนังสือที่ส่งไปยังผู้รับแล้วกลับคืนมาในกรณีที่ส่งไปยังผู้รับผิดคน โดย

เส้นทางที่ใช้ส่งจะถูกลบต้ังแต่ผู้รับหนังสือคนที่ถัดจากท่านไปจนถึงคนสุดท้ายในเส้นทาง  

1. เลือกประเภทดึงกลับ 

2. เลือกประเภทเลขที่ 
    หนังสือในการดึงกลับ 

3. เลือกเหตุผลมาตรฐาน 
    หรือกรอกเหตุผลเอง 

4. คลิกตกลง 
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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.           โดย บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

2. ดึงกลับแบบไม่ลบเส้นทาง คือ การดึงหนังสือที่ส่งไปยังผู้รับแล้วกลับมาเพ่ือแก้ไข โดยเส้นทางที่สร้างจะยังคง
อยู่เพ่ือให้ตัวท่านสามารถส่งหนังสือกลับไปอีกครั้งหลังการแก้ไข   

3. ดึงกลับแบบลบเลขที่หนังสือเดิม คือ การดึงหนังสือที่ส่งไปยังผู้รับแล้วกลับคืนมาในกรณีที่ต้องการแก้ไข
หนังสือ โดยต้องการลบเลขที่หนังสือเดิม ซึ่งเลขทีห่นังสือที่ลบไปน้ันสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง 

4. ดึงกลับแบบไม่ลบเลขที่หนังสือ คือ การดึงหนังสือที่ส่งไปยังผู้รับแล้วกลับมาเพ่ือแก้ไข โดยยังคงรักษา เลขที่
และวันที่ลงนามของหนังสือเดิมไว้ 
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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.           โดย บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

1.3.6.2 การตีกลับ 
  
  การตีกลับหนังสือ ( ) ใช้สำหรับตีกลับหนังสือที่ได้รับกลับไปยังผู้ส่งหนังสือ  

การตีกลับมี 2 ประเภท ได้แก่ 
 

(1) ตีกลับแบบลบเส้นทาง คือ การส่งหนังสือกลับไปยังผู้ส่งในกรณีที่หนังสือไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง โดย
เส้นทางที่สร้างจะถูกลบต้ังแต่ตัวท่านในฐานะผู้ตีกลับหนังสือจนถึงคนสุดท้ายในเส้นทาง 

(2) ตีกลับแบบไม่ลบเส้นทาง คือ การส่งหนังสือกลับไปยังผู้ส่งเพ่ือแก้ไขบางส่วนของหนังสือโดยเส้นทาง  ที่
สร้างไว้จะยังคงอยู่เพ่ือให้ผู้ส่งแก้ไขข้อความเพ่ือส่งกลับมายังท่านอีกครั้งหลังการแก้ไข 

 

เมื่อคลิกที่ ( ) ระบบจะแสดงหน้าจอการตีกลับหนังสือ ดังภาพที่ 1.3.6.2-1 ให้คลิกที่สัญลักษณ์  ในลำดับ
ผู้ส่งที่ต้องการ 
 

 
 

ภาพที่ 1.3.6.2-1 ภาพแสดงหน้าจอการเลือกผู้รับหนังสือตีกลับ 
 

 
 

ภาพที่ 1.3.6.2-2 ภาพแสดงหน้าจอการเลือกประเภทการตีกลับ 
 

  

1. เลือกประเภทตีกลับ 

2. เลือกเหตุผลมาตรฐานหรือกรอกเหตุผลเอง 

เลือกบุคคลที่ต้องการให้ตีกลับ 

3. คลิกปุ่มตกลง 
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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.           โดย บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

1.3.6.3 การต้ังค่าการแจ้งดึงกลับ/ตีกลับ 
 
สามารถต้ังค่าได้ว่าต้องการรับหนังสือแจ้งการดึงกลับ/ตีกลับหนังสือที่หน้าหนังสือเข้า-ออกได้ ดังน้ี 
1. คลิกเมนู “ต้ังค่าใช้งาน” (เมนูบน) 
2. คลิกเมนู “แจ้งการดึงกลับ/ตีกลับ” ภายใต้กลุ่มเมนู “ต้ังค่าหนังสือ” 
3. เลือก การแจ้งดึงกลับ/ตีกลับว่าจะรับหนังสือแจ้งการดึงกลับ/ตีกลับ กรณีเป็นผู้ดึงกลับ/ตีกลับ

หนังสือ หรือกรณีเป็นบุคคลที่อยู่ในเส้นทาง 

4. เมื่อเลือกเสร็จแล้วคลิกปุ่ม  ดังภาพที่ 1.3.6.3-1 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.3.6.3-1 ภาพแสดงหน้าจอการต้ังค่าการแจ้งดึงกลับ/ตีกลับ 
 

5. หากเลือกรับหนังสือแจ้งเตือนการดึงกลับหรือตีกลับ ระบบจะส่งจดหมายแจ้งเตือนไปยังผู ้ที่
เก่ียวข้องกับหนังสือที่เมนู “หนังสือเข้า” เป็นตัวหนังสือสีแดง ดังภาพที่ 1.3.6.3-2 
 
 
 
 

  

2. แจ้งการดึงกลับ/ตีกลับ 1. ต้ังค่าใช้งาน 3. เลือกแจ้งการดึงกลับ/ตีกลับ 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-42 
 

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

 
 

 
 

ภาพที่ 1.3.6.3-2 ภาพแสดงตัวอย่างจดหมายแจ้งเตือนการดึงกลับตีกลับที่เมนูจดหมายแจ้งการดึงกลับ/ตีกลับ 
 

6. คลิกเปิดอ่านจดหมายแจ้งดึงกลับ/ตีกลับ ที่ปุ่ม  ดังภาพที่ 1.3.6.3-3 
 

 
 

ภาพที่ 1.3.6.3-3 ภาพแสดงตัวอย่างจดหมายแจ้งเตือนการดึงกลับตีกลับ 
 
 

  

5. จดหมายแจ้งดึงกลับ/ตีกลับ 
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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.           โดย บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

1.3.7 การส่งต่อหนังสือต้นฉบับ/ต่อเส้นทางและการส่งต่อหนังสือสำเนา 
 
1.3.7.1 การส่งต่อหนังสือต้นฉบับ 
การส่งต่อจากเส้นทางเดิม (หากผู้รับเป็นผู้รับคนสุดท้าย) ดังแสดงในภาพถัดไป ซึ่งเมื่ อคลิกปุ่ม  
ระบบจะแสดงหน้าจอการเลือกผู้รับจากการส่งต่อขึ้นมาให้เลือก โดยสามารถเลือกผู้รับเป็นชุดลำดับชั้น หรือ
เลือกเส้นทางเดินหนังสือที่ต้ังไว้ได้  

 

  

  
 

ภาพที่ 1.3.7.1-1 ภาพแสดงการส่งต่อหนังสือต้นฉบับ 
 

1. สิทธิ์การลงนามและ เงื่อนไขการรับหนังสือ หมายถึงการมองเห็นหนังสือของผู้รับคนถัดไปว่าในลำดับ
เดียวกันจะมองเห็นในฉบับเดียวกันหรือแยกฉบับกัน  
1.1  รับเป็นหนังสือสำเนา (แบบเห็นแยกฉบับ) หมายถึง เมื่อส่งหนังสือไปยังผู้รับคนถัดไปและเมื่อคนผู้รับ

คนนั้นลงนามให้ความเห็นใด ๆ คนรับที่อยู่ลำดับเดียวกันจะไม่เห็นความเห็นของผู้ที่ลงนาม เสมือน
ได้รับหนังสือคนละฉบับกัน ยกตัวอย่างเช่น หาก นาย ก. ส่งหนังสือไปยังนาย ข และนาย ค เมื่อนาย 
ข ลงนามหนังสือในฉบับน้ัน นาย ค จะไม่เห็นลายเซ็นของนาย ข.  

1.2 รับเป็นหนังสือสำเนา (แบบเห็นฉบับเดียวกัน) หมายถึง เมื่อส่งหนังสือไปยังผู้รับคนถัดไปในลำดับ
เดียวกัน ผู้รับทั้งหมดที่ได้รับเงื่อนไขนี้จะมองเห็นหนังสือร่วมกัน เสมือนเป็นหนังสือฉบับเดียวกัน 
ยกตัวอย่างเช่น หาก นาย ก. ส่งหนังสือไปยังนาย ข. และนาย ค. เมื่อนาย ข. ลงนามหนังสือในฉบับ
น้ัน นาย ค จะเห็นลายเซ็นของนาย ข. และสามารถลงนามต่อจากนาย ค. ได้  

2. ค้นหาผู้รับหนังสือจากหน่วยงานหรือค้นหาจากชื่อบุคคล 
3. เลือกบุคคล (ผูร้ับ) 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันผู้รับหนังสือ 
 
 

1. เลือกสิทธิ  
 

4. ยืนยันการเลือกผู้รับ 
 

3. เลือกบุคคล 
 

2. ค้นหาผู้รับหนังสือจากหน่วยงาน 
หรือค้นหาจากชื่อบคุคล 

5. ยืนยันการส่ง  
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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.           โดย บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 
 

ภาพที่ 1.3.7.1-2 ภาพแสดงรายชื่อพนักงานที่ต้องการส่งต่อ 
 

5. คลิกปุ่ม  เพ่ือส่งต่อเส้นทางข้างต้น และสามารถติดตามดูที่หนังสือข้างต้นเพ่ือดูเส้นทาง
ส่งต่อ 

 

 
 

ภาพที่1.3.7.1-3 ภาพแสดงการติดตามเส้นทางส่งต่อ 
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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.           โดย บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

1.3.7.2 การส่งแบบสำเนาออกนอกเส้นทาง 

โดยเมื่อลงนามหนังสือเรียบร้อยแล้ว ในส่วนท้ายหน้าหนังสือจะมีปุ่ม   หรือ คลิกปุ่ม “ติดตาม” 

แล้วคลิกที่ปุ่ม   มีไว้สำหรับการส่งหนังสือไปยังผู้รับอื่นที่อยู่นอกเส้นทาง 
 

 
 

ภาพที่ 1.3.7.2-1 ภาพแสดงหน้าติดตามท่ีมีปุ่มสำเนาส่ง 
 

 
 

ภาพที่ 1.3.7.2-2 ภาพแสดงการส่งหนังสือแบบสำเนา 
 

6. สิทธิ์การลงนามและ เงื่อนไขการรับหนังสือ หมายถึงการมองเห็นหนังสือของผู้ร ับคนถัดไปว่าในลำดับ
เดียวกันจะมองเห็นในฉบับเดียวกันหรือแยกฉบับกัน  
 

สำเนาส่ง 

1. เลือกสิทธิ  
 

4. ยืนยันการเลือกผู้รับ 
 

3. เลือกบุคคล 
 

2. ค้นหาผู้รับหนังสือจากหน่วยงาน 
หรือค้นหาจากชื่อบคุคล 

5. ยืนยันการส่ง  
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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.           โดย บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

6.1 รับเป็นหนังสือสำเนา (แบบเห็นแยกฉบับ) หมายถึง เมื่อส่งหนังสือไปยังผู้รับคนถัดไปและเมื่อคนผู้รับ
คนนั้นลงนามให้ความเห็นใด ๆ คนรับที่อยู่ลำดับเดียวกันจะไม่เห็นความเห็นของผู้ที่ลงนาม เสมือน
ได้รับหนังสือคนละฉบับกัน ยกตัวอย่างเช่น หาก นาย ก. ส่งหนังสือไปยังนาย ข และนาย ค เมื่อนาย ข 
ลงนามหนังสือในฉบับน้ัน นาย ค จะไม่เห็นลายเซ็นของนาย ข.  

 

6.2 รับเป็นหนังสือสำเนา (แบบเห็นฉบับเดียวกัน) หมายถึง เมื่อส่งหนังสือไปยังผู้รับคนถัดไปในลำดับ
เดียวกัน ผู้รับทั้งหมดที่ได้รับเงื่อนไขนี้จะมองเห็นหนังสือร่วมกัน เสมือนเป็นหนังสือฉบับเดียวกัน 
ยกตัวอย่างเช่น หาก นาย ก. ส่งหนังสือไปยังนาย ข และนาย ค เมื่อนาย ข ลงนามหนังสือในฉบับน้ัน 
นาย ค จะเห็นลายเซ็นของนาย ข. และสามารถลงนามต่อจากนาย ค. ได้  
 

7. ค้นหาผู้รับหนังสือจากหน่วยงานหรือค้นหาจากชื่อบุคคล 
8. เลือกบุคคล (ผูร้ับ)  

9. คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันผู้รับหนังสือ 
 

 
 

ภาพที่ 1.3.7.2-3 ภาพแสดงรายชื่อพนักงานที่ต้องการส่งสำเนา 
 

10. คลิกปุ่ม  เพ่ือส่งออกนอกเส้นทาง 
11. เมื่อคลิก ติดตามหนังสือ จะเห็นเส้นทางที่ถูกส่งต่อออกนอกเส้นทาง ดังภาพที่ 1.3.7.2-4 และสามารถคลิก

ดูสำเนาส่ง จะแสดงตามภาพที่ 1.3.7.2-5 
 

 
 

ภาพที่ 1.3.7.2-4 ภาพแสดงการติดตามการส่งต่อนอกเส้นทาง 

6. คลิกดูสำเนาส่ง 
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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.           โดย บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 
 

ภาพที่ 1.3.7.2-5 ภาพแสดงเส้นทางของสำเนาส่ง 
 

1.3.8   การบันทึกไฟล์หนังสือและการเปิดอ่านแบบ Offline 
 
ให้คลิกไปที่หน้าจอติดตามหนังสือ ( ) จะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 1.3.8-1 จากน้ันให้ทำดังน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 1.3.8-1 ภาพแสดงหน้าจอการติดตามหนังสือ 
 

1. สามารถจัดเก็บหนังสือไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเปิดอ่านแบบ Offline ได้ โดยคลิกจากหน้าติดตาม 

คลิกปุ่ม  ในคอลัมน์ “หนังสือลงนาม” แล้วเลือก Save ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ของตัวเอง  

1. หนังสือลงนาม 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-48 
 

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

  
 

ภาพที่ 1.3.8-2 ภาพแสดงหน้าจอการบันทึกไฟล์หนังสือเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ 
 

 

2. เมื ่อ SAVE ไฟล์ .zip มาแล้ว แตกไฟล์เป็น Folder จะชื ่อ Document คลิกเปิดไฟล์ MainDoc.html 
ข้ึนมาจะเป็นหนังสือที่สามารถเปิดอ่านได้โดยที่ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ต 
 

 
 

ภาพที่ 1.3.8-3 ภาพแสดงหน้าจอการเปิดไฟล์หนังสือที ่SAVE ไว้ 
 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-49 
 

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

 
 

ภาพที่ 1.3.8-4 ภาพแสดงหน้าจอการเปิดหนังสือจาก Offline  



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-50 
 

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

1.4   การต้ังค่าข้อมูลการใช้งาน 
 
การใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้งานควรรู้จักการตั้งค่าการใช้งาน ในด้าน

เส้นทางเดินหนังสือ และด้านความปลอดภัย ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 
 

1.4.1   การสร้างเส้นทางเดินหนังสือ 
 

1.4.1.1    สร้างเส้นทางส่วนบุคคล 
เป็นการสร้างเส้นทางเดินหนังสือสำเร็จรูปล่วงหน้าไว้ใช้งานเฉพาะส่วนบุคคล  ซึ่งมีข้ันตอน ดังน้ี 
1. คลิกเมนู “ต้ังค่าการใช้งาน”  ทางเมนูด้านบน 
2. คลิกเมนู “สร้างเส้นทางส่วนบุคคล” ภายใต้กลุ่มเมนู “ต้ังเส้นทางเดินหนังสือ” จะแสดงรายการ

เส้นทางที่ได้สร้างไว้ (ถ้ามี) 
3. คลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม” เพ่ือสร้างเส้นทางใหม่ ดังภาพที่ 1.4.1.1-1 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.4.1.1-1 แสดงหน้าจอในการสร้างเส้นทางส่วนบุคคล 
 

4. วิธ๊ใช้เส้นทางมาตรฐาน ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ คือ 
- ใช้สำหรับลงนามเอง จะแสดงเส้นทางให้เลือกเมื่อคลิกปุ่ม ลงนามหนังสือ 
- ใช้สำหรับส่งไปลงนาม จะแสดงเส้นทางให้เลือกเมื่อคลิกปุ่ม ส่งไปลงนาม 
- ใช้ทั้งลงนามเองและส่งไปลงนาม จะแสดงเส้นทางให้เลือกเมื่อคลิกปุ่ม ลงนามหนังสือและ

ส่งไปลงนาม 
5. ต้ังชื่อเส้นทางโดยกรอกชื่อเส้นทาง 
6. คลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม” เพ่ือบันทึกข้อมลู ดังภาพที่ 1.4.1.1-2 

  
 

ภาพที่ 1.4.1.1-2 แสดงหน้าจอในการสร้างเส้นทางเดินหนังสือและบันทึกข้อมูล 

คลิกเพ่ือบันทึกการสร้างเส้นทางใหม ่

3. คลิกเมื่อต้องการสร้างเส้นทางใหม ่

2. สร้างเส้นทางส่วนบุคคล 1. ต้ังค่าใช้งาน 

กรอกชื่อเส้นทางที่ต้องการเพ่ิม 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-51 
 

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

7. คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มผู้รับ” เพ่ือเพ่ิมผู้รับในแต่ละลำดับข้ันการส่งหนังสือ ดังภาพที่ 1.4.1.1-3 
 

 
 

ภาพที่ 1.4.1.1-3 แสดงหน้าจอในการเพ่ิมผู้รับหนังสือในเส้นทางเดินหนังสือ 
 

8. เลือกสิทธ์ิของผู้รับหนังสือ และ เลือกบุคคลในเส้นทาง โดยสามารถค้นหาได้ 2 แบบ ดังน้ี 
สามารถเลือกผู้รับได้แบบทั้งหน่วยงาน และแบบรายบุคคล โดยคลิกที่ชื่อหน่วยงานหรือชื่อบุคคล       

ในกล่องด้านซ้าย จากนั้นคลิกปุ่ม  หรือปุ่ม  เพื่อเลือกผู้รับไปยัง

กล่องด้านขวา จากนั้นคลิกปุ่ม  เพื ่อบันทึกข้อมูลการเลือกผู ้รับ ระบบจะ
แสดงผู้รับที่เลือกมาอยู่ในลำดับของผู้รับหนังสือในเส้นทาง ถ้าต้องการเพ่ิมผู้รับอีกให้ทำตามข้ันตอน

เดิม แต่ถ้าไม่ต้องการเพ่ิมแล้วให้คลิกปุ่ม  ดังภาพที่ 1.4.1.1-4 
 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 1.4.1.1-4 แสดงหน้าจอในการเลือกผู้รับหนังสือ 

คลิกเมื่อต้องการเพ่ิม/แก้ไขผู้รับ 

 

3. คลิกเลือกผู้รับ  

4. ผู้รับที่เลือก 

5. ยืนยันการเลือกพนักงาน 
2. ค้นหาผู้รับหนังสือจากหน่วยงาน 

หรือค้นหาจากชื่อบคุคล 

6. แสดงรายชื่อผู้รับ 

1. เลือกสิทธิการดำเนินการกับหนังสือ 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-52 
 

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

1.4.1.2 เลือกใช้เส้นทางส่วนบุคคล 
 
เป็นการเลือกเส้นทางสำเร็จรูปที ่สร้างไว้ให้เป็นเส้นทาง Default หรือ เส้นทางหลักให้กับแต่ละ

แบบฟอร์มหนังสือ ซึ่งควรเป็นเส้นทางที่ต้องใช้กับแบบฟอร์มนั้นบ่อยครั้ง เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเลือกเส้นทาง     
เมื่อต้องการส่งหนังสือที่สร้างจากแบบฟอร์มดังกล่าว ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 
1. คลิกที่เมนู  “ต้ังค่าการใช้งาน” >> “เลือกใช้เส้นทางส่วนบุคคล” จะแสดงหน้าจอเลือกเส้นทางมาตรฐาน

ส่วนบุคคลให้หนังสือ 
2. เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการจับคู่เส้นทาง แล้วคลิกปุ่ม  ดังภาพที่ 1.4.1.2-1  

 

 
 

ภาพที่ 1.4.1.2-1 แสดงการเลือกแบบฟอร์ม 
 

3. คลิกที่ปุ่ม   
4. เลือกเส้นทางที่ต้องการ โดยคลิกเลือกท่ีช่องวงกลม ท้ายชื่อเส้นทาง 

5. คลิกที่ปุ่ม   ดังภาพที่ 1.4.1.2-2 
 

 
 

ภาพที่ 1.4.1.2-2 แสดงหน้าจอการเลือกเส้นทางส่วนบุคคลให้แบบฟอร์ม 
 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-53 
 

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

6. เมื่อเกิดการสร้างหนังสือใหม่ข้ึนมาแล้ว (สร้าง-ส่ง) แล้วทำการคลิกปุ่ม  ถึงข้ันตอนการ
ส่งหนังสือ ระบบจะดึงเส้นทางมาให้อัตโนมัติมาให้ตามท่ีต้ังค่าไว้แล้ว แต่ผู้ใช้งานยังสามารถเปลี่ยนเส้นทางที่

เตรียมไว้ให้ได้โดยคลิกปุ่ม  
 

 
 

ภาพที่ 1.4.1.2-3 แสดงหน้าจอการบันทึกเส้นทางใหม่ 
 

7. เพ่ิมผู้รับ แก้ไขลำดับ หรือ ลบลำดับ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม  และ  เพ่ือ
ส่งหนังสือตามเส้นทาง  

  



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-54 
 

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

1.4.2   การต้ังค่าแฟ้มจัดแยกหนังสือ (ส่วนบุคคล) 
 

การต้ังค่าแฟ้มจัดแยกหนังสือ (ส่วนบุคคล) เพ่ือกำหนดการต้ังค่าแฟ้มหนังสือส่วนบุคคล  ซึ่งมีข้ันตอน ดังน้ี 
 

1. คลิกที่เมนูหลัก “ต้ังคา่ใช้งาน” (เมนูด้านบน)   
2. คลิกที่เมนูย่อย “แฟ้มจัดแยกหนังสือ(ส่วนบุคคล)” ภายใต้เมนู “ตั้งค่าหนังสือ” (เมนูด้านซ้ายมือ) จะ

ปรากฏหน้าจอสำหรับต้ังค่าแฟ้มจัดแยกหนังสือ(ส่วนบุคคล)  ดังภาพที่ 1.4.2-1 
3. กรอกข้อมูลชื่อแฟ้มหนังสือ(ภาษาไทย) และชื่อแฟ้มหนังสือ(ภาษาอังกฤษ)  เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยคลิกที่

ปุ่ม   เลือกสีให้กับแฟ้มที่ “แก้ไข” ดังภาพที่ 1.4.2-2 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.4.2-1 หน้าจอต้ังค่าแฟ้มจัดแยกหนังสือ (ส่วนบุคคล) 

 
 

ภาพที่ 1.4.2-2 หน้าจอการเลือกสีของแฟ้ม 
 

4. จากนั้นให้ทำการเลือกประเภทแบบฟอร์มที ่ต้องการ โดยคลิกที่ปุ่ม  จะแสดง
หน้าจอดังภาพ 1.4.2-3   
 

1. ต้ังค่าใช้งาน 2. แฟ้มจัดแยกหนังสือ (ส่วนบุคคล) 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-55 
 

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

 
 

ภาพที่ 1.4.2-3 หน้าจอเลือกประเภทแบบฟอร์มที่จะนำเข้าแฟ้มอัตโนมัติ (ส่วนบุคคล) 
 

5. เมื่อเลือกประเภทแบบฟอร์มเรียบร้อยคลิกที่ปุ่ม   จากน้ันคลิกที่ปุ่ม   
6. การแก้ไข และลบข้อมูล แฟ้มหนังสือส่วนบุคคลดังน้ี 

- การแก้ไขข้อมูลทำได้โดยการแก้ไขชื่อประเภทการส่งที่ต้องการจากน้ันคลิกที่ปุ่ม  

- การลบข้อมูล ทำได้โดยคลิกเลือกประเภทการสง่ที่ต้องการในช่องลบ จากน้ันคลิกที่ปุ่ม  
7. หลังจากเพ่ิม/แก้ไขแฟ้มจัดแยกหนังสือ และกำหนดสีแฟ้มหนังสือเรียบร้อยแล้ว ระบบะจะนำแฟ้มไปแสดงที่

เมนู “หนังสือเข้า-ออก” ดังภาพที่ 1.4.2-4 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-56 
 

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

 
ภาพที่ 1.4.2-4 แสดงหน้าจอหลังจากเพ่ิม/แก้ไขแฟ้มจัดแยกหนังสือ 

 

 

  



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-57 
 

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

1.4.3  การต้ังค่าการแสดงหนังสือหลังจัดแฟ้ม 
 

การตั้งค่าการแสดงหนังสือหลังจัดแฟ้มเป็นการกำหนดการแสดงหนังสือหลังการจัดแฟ้ม  ส่วนบุคคลและ
แฟ้มผู้บริหาร มีข้ันตอนดังน้ี 

1. คลิกที่เมนูหลัก “ต้ังค่าใช้งาน” (เมนูบน) 
2. คลิกที่เมนูย่อย “การแสดงหนังสือหลังจัดแฟ้ม” ภายใต้เมนู “ตั้งค่าหนังสือ” (เมนูด้านซ้ายมือ) จะแสดง

หน้าจอสำหรับการแสดงหนังสือหลังจัดแฟ้ม ดังภาพที่ 1.4.3-1 
3. เลือกรูปแบบการแสดงหนังสือหลังจัดแฟ้ม โดยติ ๊กเลือก  ที ่หน้าหัวข้อที ่ต้องการ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม 

 เพ่ือทำการบันทึกข้อมูล 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.4.3-1 แสดงหน้าจอการต้ังค่าการแสดงหนังสือหลังจัดแฟ้ม 
 

4. เข้าไปดูแฟ้มที่เมนู “หนังสือเข้า-ออก” >> “หนังสือเข้า” จะแสดงชื่อแฟ้มที่สร้างไว้ ดังภาพที่ 1.4.3-2 
 

 

 
 

ภาพที่ 1.4.3-2 แสดงหน้าจอแสดงหน้าหนังสือเข้า 

5. คลิก  เลือกหนังสือที่ต้องการเข้าแฟ้ม แล้วคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือนำหนังสือเข้าแฟ้ม 

เอกสารเข้า-ออก 

แฟ้มเอกสารที่สร้างไว้ 

เลือกเอกสารที่ต้องการเข้าแฟ้ม 

เอกสารเข้า (ปกติ) 

1. ต้ังค่าใช้งาน 2. คลิกเมนู การแสดงหนังสือหลังจัดแฟ้ม 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-58 
 

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

1.4.4 การจัดสร้างและดูแลแฟ้มหนังสือผู้บริหาร 
 

เมนูน้ีคนที่สามารถสร้างได้จะต้องได้รับสิทธ์ิเป็น “เจ้าหน้าท่ีหน้าห้อง/เลขานุการ” ต้องระบุว่าเป็นเลขาฯ ของใคร 
และต้องปรับปรุงเมนูที่แก้ไขโดยผู้ดูแลระบบก่อน จึงจะสามารถเห็นเมนูน้ี  

 
1. คลิกเมนู “ต้ังค่าใช้งาน” (เมนูบน) 
2. คลิกเมนู “แฟ้มจัดแยกหนังสือ(ผู้บริหาร)” ภายใต้กลุ่มเมนู “ต้ังค่าหนังสือ” 
3. เพ่ิมชื่อแฟ้มหนังสือ ภาษาไทยและอังกฤษ ในช่องว่างข้อสุดท้าย คลิกปุ่ม  
4. เลือกสีให้กับแฟ้มที่ “แก้ไข” ดังภาพที่ 1.4.4-2 
  
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.4.4-1 แสดงหน้าจอแสดงการต้ังค่าแฟ้มหนังสือให้ผู้บริหาร 
 

 
 

ภาพที่ 1.4.4-2 แสดงหน้าจอแสดงการเลือกสีของแฟ้มผู้บริหาร 
 

5. เมื ่อต้องการให้หนังสือที่ได้รับเข้าแฟ้มอัตโนมัติ แต่ไม่เลือกก็ได้  ให้คลิกที่ปุ่ม  ที่คอลัมน์ 

“แบบฟอร์มที่จะนำเข้าแฟ้มอัตโนมัติ” ดังภาพที่ 1.4.4-3 เลือกแบบฟอร์ม เสร็จแล้วคลิกปุ่ม  
 

2. แฟ้มจัดแยกหนังสือ(ผู้บริหาร) 

3. ต้ังชื่อแฟ้ม 
4. เลือกสีแฟ้ม 

1. ต้ังค่าใช้งาน 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-59 
 

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

 
 

ภาพที่ 1.4.4-3 แสดงหน้าจอแสดงการต้ังค่าแบบฟอร์มที่จะนำเข้าแฟ้มอัตโนมัติ (ผู้บริหาร) 
 

6. เมื่อเลือกประเภทแบบฟอร์มเรียบร้อยคลิกที่ปุ่ม   จากน้ันคลิกที่ปุ่ม   
7. การแก้ไข และลบข้อมูล ของแฟ้มหนังสือให้ผู้บริหาร ดังน้ี 

- การแก้ไขข้อมูลทำได้โดยการแก้ไขชื่อประเภทการส่งที่ต้องการจากน้ันคลิกที่ปุ่ม  

- การลบข้อมูล ทำได้โดยคลิกเลือกประเภทการส่งที่ต้องการในช่องลบ จากน้ันคลิกที่ปุ่ม  

8. เข้าไปดูแฟ้มให้ผู้บริหารที่สร้างไว้ที่เมนู “หนังสือเข้า-ออก” >> “แฟ้มหนังสือ (ผู้บริหาร)” จะแสดงชื่อแฟ้ม 
ที่สร้างไว้ ดังภาพที่ 1.4.4-4 

9. สามารถจัดเตรียมหนังสือเข้าแฟ้มให้ผู้บริหารไว้ล่วงหน้าได้  โดยคลิก  เลือกหนังสือที่ต้องการเข้าแฟ้ม    

แล้วคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือนำหนังสือเข้าแฟ้ม และจัดลำดับการแสดงผลได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-60 
 

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

 

 

 
 

ภาพที่ 1.4.4-4 แสดงหน้าจอแฟ้มหนังสือ (ผู้บริหาร) 
 

10. จัดลำดับหนังสือแล้วคลิกปุ่ม   
11. เลขานุการสามารถเตรียมและบันทึกความเห็นสำหรับผู้บังคับบัญชาไว้ล่วงหน้าได้ โดยการคลิกชื่อเรื่องหนังสือ

เพ่ือเปิดอ่าน 
12. ระบบจะแสดงตัวหนังสือทีผู่้บริหารได้รับและส่วนการเตรียมความเห็นดังภาพที่ 1.4.4-5 

เลือกเอกสารและจัดลำดับ 

เอกสารเข้า-ออก 

แฟ้มเอกสาร (ผู้บริหาร) 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-61 
 

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

 
ภาพที่ 1.4.4-5 แสดงหน้าจอการเตรียมความเห็นให้ผู้บริหาร 

เตรียมความเห็นและบันทึกข้อมูล 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-62 
 

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

13. กรอกความเห็นที่ต้องการจะเตรียมให้ผู้บริหาร จากน้ันคลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกความเห็น  
14. เมื่อคลิกกลับมาสู่หน้า “แฟ้มหนังสือ (ผู้บริหาร)” จะพบว่าหนังสือที่ได้รับการเตรียมความเห็นเรียบร้อยแล้ว จะ

แสดงสัญลักษณ์   อยู่ในช่อง “เตรียมความเห็น” ดังภาพที่ 1.4.4-6 
 

 
 

ภาพที่ 1.4.4-6 แสดงหน้าจอรายการหนังสือในแฟ้มของผู้บริหารที่ได้รับการเตรียมความเห็น 
 

15. เมื่อผู้บริหารเปิดอ่านหนังสือที ่ได้รับการเตรียมความเห็น จะเห็นหนังสือที ่เป็นฉบับร่างที่ได้รับการเตรียม
ความเห็น โดยตัวหนังสือฉบับร่างจะแสดงภาพลายมือชื่อและความเห็นที่ได้รับการเตรียมโดยเลขานุการบน
หนังสือ ดังภาพที่ 1.4.4-7 เพียงแต่ลายมือชื่อนั้นจะไม่มี Signature Code แสดง หากผู้บริหารต้องการแก้ไข
ความเห็น สามารถลบความเห็นเดิม และพิมพ์ใหม่ทั้งหมด หรือเปลี่ยนตำแหน่งการลงนามได้อิสระ 

เอกสารที่เตรียมความเห็นแล้ว 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-63 
 

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

 
ภาพที่ 1.4.4-7 แสดงหน้าจอการลงนามหนังสือที่ได้รับการเตรียมความเห็นสำหรับผู้บริหาร 

  

แสดงตัวอย่างการลงนามแล้ว 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-64 
 

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

1.4.5  การต้ังค่าการแสดงรายการหนังสือ 
 

การต้ังค่าการแสดงรายการหนังสือที่หน้าเมนู “หนังสือเข้า-ออก” ตามท่ีต้ังค่าโดยมีข้ันตอนดังน้ี 
 

1. คลิกที่เมนูหลัก “ต้ังค่าใช้งาน” (เมนูบน) 
2. คลิกที่เมนูย่อย “การแสดงรายการหนังสือ” ภายใต้เมนู “ตั้งค่าหนังสือ” (เมนูด้านซ้ายมือ) จะแสดงหน้าจอ

สำหรับการต้ังค่าการแสดงรายการหนังสือ ดังภาพที่ 1.4.5-1 
3. กำหนดจำนวนวันที่ต้องการให้แสดงหนังสือย้อนหลังในหน้ารายการหนังสือ และกำหนดจำนวนหนังสือที่จะ

แสดงในแต่ละหน้า 
4. กำหนดการแสดงหนังสือเรียงลำดับตามความเร่งด่วน และการแสดงหนังสือ กรณีมีตำแหน่งและหน่วยงาน

มากกว่า 1 หน่วยงานหรือ มากกว่า 1 ตำแหน่ง สามารถต้ังค่าได้ว่าจะให้แสดงค่าเริ่มต้นที่หน้าหนังสือเข้าด้วย
ตำแหน่งหรือหน่วยงานไหน หรือแสดงทั้งหมดได้ แล้วคลิกปุ่ม  เพ่ือทำการบันทึกข้อมูล 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.4.5-1 แสดงหน้าจอการต้ังค่าการแสดงรายการหนังสือ 
 

5. หลังจากทำการกำหนดการแสดงรายการหนังสือ และดำเนินการคลิกปุ่ม  เรียบร้อยแล้ว ระบบจะ
นำการตั้งค่าไปแสดงผลลัพธ์ที ่เมนู “หนังสือเข้า-ออก” >> “หนังสือเข้า” ในส่วนของการค้นหาหนังสือ
รับเข้า ดังภาพที่ 1.4.5-2 

 

 
ภาพที่ 1.4.5-2 แสดงหน้าจอการแสดงรายการหนังสือที่เมนู “หนังสือเข้า-ออก”  

 

2. การแสดงรายการเอกสาร 1. ต้ังค่าใช้งาน 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-65 
 

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

1.4.6 แสดงหน่วยงานในการลงนาม  

การกำหนด การแสดงตำแหน่งและหน่วยงานในการลงนามหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีข้ันตอนดังน้ี 
 

1. คลิกที่เมนูหลัก “ต้ังค่าใช้งาน” ทางเมนูด้านบน 
2. คลิกที ่เมนู “แสดงหน่วยงานในการลงนาม” ทางเมนูด้านซ้าย ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับกำหนด 

การแสดงชื่อหน่วยงานในการลงนาม ดังภาพที่ 1.4.6-1 
3. กำหนดการแสดงชื ่อหน่วยงานในการลงนาม ได้ 2 แบบคือ แสดงเฉพาะตำแหน่ง และแสดงตำแหน่งและ

หน่วยงาน หากมีการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือทำการบันทึกข้อมูลที่แก้ไข 
 

 
 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 1.4.6-1 แสดงหน้าจอการกำหนดการแสดงชื่อหน่วยงานในการลงนาม 
 
การแสดงผลหลังจากลงนามหนังสือ หากต้ังค่า “แสดงเฉพาะตำแหน่ง” ระบบจะแสดงภาพลายมือชื่อและตำแหน่งของผู้ลงนามดังภาพ
ที่ 1.4.6-2 
 

 
 

ภาพที่ 1.4.6-2 แสดงภาพลายมือชื่อตามการต้ังค่า “แสดงเฉพาะตำแหน่ง” 
 
 

การแสดงผลหลังจากลงนามหนังสือ หากตั้งค่า “แสดงเฉพาะตำแหน่งและหน่วยงาน” ระบบจะแสดงภาพลายมือชื่อและตำแหน่ง
พร้อมหน่วยงานของผู้ลงนามดังภาพที่ 1.4.6-3 
 

2. การแสดงหน่วยงานในลงนาม 
1. ต้ังค่าใช้งาน 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-66 
 

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

 
 

ภาพที่ 1.4.6-3 แสดงภาพลายมือชื่อตามการต้ังค่า “แสดงเฉพาะตำแหน่งและหน่วยงาน” 
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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.           โดย บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

1.4.7 การต้ังค่าเพื่อลงนามในฐานะแทน 

เมนูมีไว้สำหรับตรวจสอบการแต่งตั้งปฏิบัติงานแทน กรณีที่มีการตั้งค่าระบบจะแสดงรายชื่อผู้มอบหมาย วันที่
เริ่มต้น สิ้นสุดการมอบหมาย ของผู้ใช้งาน ไม่สามารถต้ังค่าได้เองได้จากเมนูน้ี การตรวจสอบมีข้ันตอนดังน้ี 

 
1. คลิกที่เมนู “ต้ังค่าใช้งาน” (เมนูบน) 
2. แล้วคลิกที่เมนูย่อย “ต้ังค่าการปฏิบัติงานแทน” (เมนูซ้ายมือ) ภายใต้กลุ่มเมนู “ต้ังค่าการลงนาม” จะแสดง

หน้าจอต้ังค่าการปฏิบัติงานแทน ดังภาพที่ 1.4.7-1 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 1.4.7-1 แสดงหน้าจอสำหรับการต้ังค่าปฏิบัติงานแทน 
 

3. เมื่อได้รายชื่อของผู้ที่จะปฏิบัติงานแทนแล้ว ให้คลิกที่เมนู “ตั้งค่าใช้งาน” >> “ตั้งค่าการลงนาม” >> “ตั้งค่า
การลงนามหนังสือ” จะแสดงหน้าจอสำหรับการต้ังค่าการลงนามหนังสือ ดังภาพที่ 1.4.7-2 

 

 
 

ภาพที่ 1.4.7-2 แสดงหน้าจอสำหรับการต้ังค่าการลงนามหนังสือ 

4. คลิก เลือกประเภทแบบฟอร์มที่ต้องการ
แสดงการเลือกตำแหน่งการลงนามแทน 

5. บันทึก 

3. คลิกต้ังค่าการลงนาม 

1. ต้ังค่าใช้งาน 2. ต้ังค่าการปฏิบัติงานแทน 
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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.           โดย บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

4. จากนั้นให้ตั้งค่าการลงนามแทน โดยเลือกประเภทแบบฟอร์ม “ตำแหน่งในการลงนามแทน (4)” โดยผู้ใช้

สามารถเลือกได้ว่าจะตั้งค่าให้หนังสือแบบฟอร์มใด โดยคลิกเลือกช่อง  แสดง ในแบบฟอร์มน้ัน  

5. เมื่อได้แบบฟอร์มที่ต้องการให้แสดงหน้าการเลือกตำแหน่งการลงนามแทนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม   
6. เมื่อต้ังค่าการลงนามแทนเรียบร้อยแล้ว ทุกครั้งที่ผู้ใช้ คลิก “ลงนามหนังสือ” ในแบบฟอร์มที่ทำการต้ังค่าการ

ลงนามแทนไว้ จะปรากฏหน้าท่ีจะแสดงการเลือกตำแหน่งการลงนามแทน ดังภาพที่ 1.4.7-3 
 

 
 

ภาพที่ 1.4.7-3 แสดงหน้าจอสำหรับการเลือกตำแหน่งในการลงนามแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. เลือกตำแหน่งที่ต้องการลงนามแทน 
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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.           โดย บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

1.4.8 การต้ังค่าการลงนาม 
 

 การต้ังค่าการลงนามเป็นการต้ังการลงนามส่วนบุคคล มีข้ันตอนการต้ังค่าต่อไปน้ีดังน้ี 
1. คลิกที่เมนู “ต้ังค่าใช้งาน” (เมนูบน) 
2. คลิกที่เมนู  “ต้ังค่าการลงนามหนังสือ” ภายใต้กลุ่มเมนู “ต้ังค่าการลงนาม” จะแสดงหน้าจอสำหรับการต้ังค่า

การลงนามหนังสือ ดังภาพที่ 1.4.8-1 
 
 

 
ภาพที่ 1.4.8-1 แสดงหน้าจอสำหรับการต้ังค่าการลงนามหนังสือ 

 
3. เลือกต้ังค่าประเภทแบบฟอร์มกับการลงนามตามหัวข้อ ต่าง ดังน้ี 

- วันที่ลงนาม (1) คือ เลือกวันที่เองหรือใช้เครื่องแม่ข่าย 
- การแสดงวันที่ลงนาม (กรณีเลือกเอง) (2) เลือกว่าจะเลือกวันที่ในหน้ารายละเอียดหนังสือ หรือในหน้าต้ัง

ค่าการลงนาม หรือทั้ง 2 หน้า 
- ตำแหน่งในการลงนาม (3) เลือกให้แสดงหรือไม่แสดง 
- ตำแหน่งในการลงนามแทน (4) เลือกให้แสดงหรือไม่แสดง 
- ตำแหน่งในการลงนามแบบอิสระ (5) เลือกให้แสดงหรือไม่แสดง 
- ความเห็น/คำสั่งในการลงนามในหน้าต้ังค่าการลงนาม (6) เลือกให้แสดงหรือไม่แสดง 
- ความเห็น/คำสั่งในการลงนามในหน้ารายละเอียดหนังสือ (7) เลือกให้แสดงหรือไม่แสดง 
- เตรียมความเห็นล่วงหน้าสำหรับคนในเส้นทาง (8) เลือกให้แสดงหรือไม่แสดง 
- หน่วยงานต่อท้ายตำแหน่ง (9) เลือกให้แสดงหรือไม่แสดง 
- ไฟล์แนบในหน้าต้ังค่าการลงนาม (11) เลือกให้แสดงหรือไม่แสดง 
- ไฟล์แนบในหน้ารายละเอียดหนังสือ (12) เลือกให้แสดงหรือไม่แสดง 
- รหัสผ่านในการลงนามหนังสือ (13) เลือกว่าใช้หรือไม่ใช ้
- การแสดงคำนำหน้าชื่อ (14) เลือกให้แสดงหรือไม่แสดง 

4. เมื่อต้ังค่าเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม   

1. ต้ังค่าใช้งาน 2. ต้ังค่าการลงนามเอกสาร 

4. บันทึก 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-70 
 

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

1.5 การสร้างบันทึกข้อความปะหน้า หนังสือคำสั่ง/หนังสือภายนอก 
 

1.5.1 การสร้างหนังสือภายนอก (ไทย) 
 
ข้ันตอนแรกให้สร้างหนังสือคำสั่งหรือหนังสือภายนอก ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 

1. เมนู “สร้าง-ส่ง” (เมนูบน) 
2. เมนู “หนังสือส่งภายนอก (ไทย)” ภายใต้กลุ่มเมนู “หนังสือภายนอก” 

3. คลิก  เพ่ือทำการสร้างหนังสือส่งออกภายนอก 
  

 
 

 

ภาพที่ 1.5.1-1 แสดงหน้าทะเบียนหนังสือส่งภายนอก (ไทย) 

 
4. เมื่อคลิกสร้างหนังสือใหม่แล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 1.5.1-2 เพื่อให้กรอกรายละเอียดต่างๆ เช่น เลือก

ประเภทหนังสือ เรื่อง เรียน ใส่รายละเอียดเน้ือหา หรือสามารถเลือกข้อความอัตโนมัติได้ และเลือกเพ่ือผู้รับ
ลำดับถัดไปดำเนินการ เป็นต้น 

5. กรอกรายละเอียด / เนื้อหา ในหนังสือภายในหรือแบบหนังสือภายในให้ครบถ้วน เพื่อให้กรอก ชื่อเรื่อง
หนังสือ, เน้ือความของหนังสือ, อ้างถึง และ สิ่งที่ส่งมาด้วย และสามารถจัดแต่งความสวยงามของข้อความได้
โดยจะมีแถบเครื่องมือให้ใช้ เช่น คลิกที่ปุ่ม  หรือกดปุ่ม Tab ที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อให้มีย่อหน้าตามที่
ต้องการ ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ เป็นต้น 

6. เมื่อสร้างหนังสือเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม  ไว้ก่อน จากน้ันมาทำข้ันตอนต่อไป ที่ข้อ 1.5.2 
  

2. หนังสือส่งภายนอก (ไทย) 1. สร้าง-ส่ง 

3. คลิกสร้างหนังสือใหม ่
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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.           โดย บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

ภาพที่ 1.5.1-2 แสดงหน้าจอการสร้างหนังสือสง่ภายนอก (ไทย) 
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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.           โดย บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

1.5.2 การสร้างบันทึกข้อความ (ใบปะหน้า) 
 
ข้ันตอนถัดไปให้สร้าง บันทึกข้อความเป็นใบปะหน้า ซึงมีข้ันตอนดังน้ี 

 
1. คลิกเมนู “สร้าง-สง่” (เมนูบน) 
2. คลิกเมนู “บันทึกข้อความ (ไทย)” ภายใต้กลุ่มเมนู “หนังสือภายใน” 

3. คลิก  เพ่ือทำการสร้างใบปะหน้า 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 1.5.2-1 แสดงหน้าทะเบียนบันทึกข้อความ 
 

4. เมื ่อคลิกสร้างหนังสือใหม่แล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 1.5.2-2 เพื ่อให้กรอกรายละเอียดต่างๆ เช่น      
เลือกประเภทหนังสือ เรื่อง เรียน ใส่รายละเอียดเน้ือหา หรือสามารถเลือกข้อความอัตโนมัติได้ และเลือกเพ่ือ
ผู้รับลำดับถัดไปดำเนินการ เป็นต้น 

5. กรอกรายละเอียด / เนื้อหา ในหนังสือภายในหรือแบบหนังสือภายในให้ครบถ้วน เพื่อให้กรอก ชื่อเรื่อง
หนังสือ, เน้ือความของหนังสือ, อ้างถึง และ สิ่งที่ส่งมาด้วย และสามารถจัดแต่งความสวยงามของข้อความได้

โดยจะมีแถบเครื่องมือให้ใช้ เช่น คลิกที่ปุ่ม  หรือกดปุ่ม Tab ที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อให้มีย่อหน้าตามท่ี
ต้องการ ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ เป็นต้น 

 

3. คลิกสร้างเอกสารใหม ่

1. สร้าง-ส่ง 2. บันทึกข้อความ (ไทย) 
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โครงการซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.           โดย บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

ภาพที่ 1.5.2-2 แสดงหน้าจอการสร้างบันทึกข้อความ (ไทย) 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-74 
 

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

6. คลิกบันทึกหนังสือที่ปุ่ม  
7. แนบไฟล์ “หนังสือเพื่อลงนาม” โดยคลิกที่รูป  เพื่อแนบหนังสือจากข้อที่ 1.5.1 หนังสือภายนอก (ไทย) 

ดังภาพที่ 1.5.2-3 คลิกปุ่ม  
 

 
 

ภาพที่ 1.5.2-3 แสดงหน้าจอการเพ่ิมหนังสือแนบเพ่ือการลงนาม 
 

8. ค้นหาชื่อเรื่องหนังสือภายนอก (ไทย) ที่สร้างไว้ คลิก  แล้ว  ระบบจะแนบหนังสือให้
ดังภาพที่ 1.5.2-5 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-75 
 

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

 

 
 

ภาพที่ 1.5.2-4 แสดงหน้าจอค้นหาหนังสือภายนอก (ไทย) แนบเพ่ือการลงนาม 
 

 
 

ภาพที่ 1.5.2-5 แสดงหน้าจอแสดงหนังสือแนบเพ่ือการลงนาม 
 

9. คลิกปุ่ม  แล้วสร้างเส้นทาง ดังน้ี 
- ลำดับที่ 1 กรณีถ้าผู้ลงนามในหนังสือมีเลขาฯ ส่งให้เลขาฯ หรือเจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบหนงัสือ

ก่อน กำหนดสิทธ์ิ “ตรวจหนังสือ”  
- ลำดับที่ 2 คือผู้ที่มีอำนาจลงนาม กำหนดสิทธ์ิเป็น “ลงนามในใบปะหน้า/หนังสือเพ่ือลงนาม”  

- เมื่อสร้างหรือเลือกเส้นทางเดินหนังสือเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม  
ตามภาพที่ 1.5.2-6 

 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-76 
 

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

 
 

ภาพที่ 1.5.2-6 แสดงหน้าจอแสดงเส้นทางเดินหนังสือ 
 

10. เมื่อคลิกลงนามแล้วจะมีหนังสือ 2 ฉบับมาให้ลงนาม ผู้สร้างต้องลงนามเฉพาะ “หนังสือหลัก (ใบปะหน้า)” 
ส่วนหนังสือแนบเป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจลงนามสั่งการในหนังสือภายนอก(ไทย) ลงนามใบปะหน้าแล้ว ให้

คลิกปุ่ม  
 

 
 

ภาพที่ 1.5.2-7 แสดงหน้าจอเลือกลงนามหนังสือเฉพาะหนังสือหลัก (ใบปะหน้า) 
 

 

ลงนามเอกสาร 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-77 
 

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

 
ภาพที่ 1.5.2-8 แสดงหน้าจอเลือกส่งหนังสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ส่งเอกสาร 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-78 
 

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

1.6 การติด Tag หนังสือแนบ (Tag Sign Here) และการกำหนด/เปลี่ยนสิทธิของ “หนังสือเพื่อลงนาม(แนบ)” 
 

เป็นฟังก์ชั ่นในการติด Tag Sign Here ไว้ที ่ตัวหนังสือ เมื ่อผู้รับที ่กำหนดได้รับหนังสือที ่มีหนังสือแนบ จะ
มองเห็น Tag Sign Here อยู่ข้างปุ่มดำเนินการหนังสือแนบ ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ผู้บริหาร/ผู้ลงนาม ลืมลงนามบน
หนังสือแนบ โดยระบบจะแจ้งเตือนให้ดำเนินการกับหนังสือแนบก่อนที่จะมาลงนามบนหนังสือหลัก ส่วนการกำหนด/
เปลี่ยนสิทธิของ “หนังสือเพ่ือลงนาม(แนบ)” คือการกำหนดสิทธิของหนังสือแนบนอกเหนือจากใบปะหน้า เช่น ใบปะ
หน้าเป็นสิทธิอนุมัติ/อนุญาต ส่วนหนังสือแนบเพื่อลงนามเป็นสิทธิลงนามในใบปะหน้า/หนังสือเพื่อลงนาม โดยมี
ข้ันตอนดังน้ี 

 
1. สร้างหนังสือหรือใบปะหน้าข้ึนมา ทำการแนบ “หนังสือเพ่ือลงนาม” ที่ต้องการ ดูตัวอย่าง ข้อ 1.5.2 การสร้าง

บันทึกข้อความ (ใบปะหน้า) 
2. เลือกผู้รับหนังสือ ซึ่งสามารถเลือกผู ้รับหนังสือเอง หรือ เลือกใช้เส้นทางส่วนบุคคล หรือ เลือกใช้เส้นทาง

หน่วยงาน ดูตัวอย่าง ข้อ 1.4.1 และหลังจากท่ีเลือกผู้รับหนังสือแล้ว กรณีเลือก “ลงนามหนังสือ” ระบบจะแสดง
หน้าจอ  ดังภาพที่ 1.6-1  

3. คลิก  ดังภาพ 1.6-2 เพ่ือกำหนด/เปลี่ยนสิทธิ “หนังสือเพ่ือลงนาม(แนบ)” และการติด 
Tag หนังสือแนบ (Tag Sign Here) 

 

 
 

ภาพที่ 1.6-1 แสดงหน้าจอเลือกผู้รับและกำหนด/เปลี่ยนสิทธิหนังสือแนบ 
 

4. เลือกสิทธิที่ต้องการกำหนดให้กับ หนังสือเพ่ือลงนาม(แนบ) และต๊ิก Tag หนังสือแนบ คลิก  เพ่ือบันทึก
การเปลี่ยนแปลง ดังภาพ 1.6-2 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-79 
 

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

 

 
 

ภาพที่ 1.6-2 แสดงหน้าจอกำหนด/เปลี่ยนสิทธิหนังสือแนบและติด Tag หนังสือแนบ  
 

5. “หนังสือเพ่ือลงนาม” ที่ถูกกำหนดผู้ที่จะดำเนินการ/ลงนาม คลิกปุ่ม  จะมีสัญลักษณ์  

ดังภาพ 1.6-3  แล้วคลิกปุ่ม   
 

 
ภาพที่ 1.6-3 แสดงหน้าจอหลังจากเปลี่ยนสิทธิ/ติด Tag หนังสือแนบ 

 

6. เมื่อเปิดหนังสือจากหน้าหนังสือเข้า คลิก  หรือ  เพ่ือดำเนินการกับหนังสือแนบ โดย
หากไม่ดำเนินการกับหนังสือแนบก่อน ระบบจะทำการแจ้งเตือนไม่ให้ดำเนินการกับหนังสือหลัก ดังภาพที่ 1.6-4 

 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-80 
 

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

 
 

ภาพที่ 1.6-4 แสดงหน้าจอดำเนินการ/ลงนาม หนังสือแนบ 
 

 
 

ภาพที่ 1.6-5 แสดงการแจ้งเตือนเมื่อไม่ได้ลงนามหนังสือแนบ 
  



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-81 
 

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

1.7 การสร้างหนังสือเวียน 

หนังสือเวียน ในระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (WUDOMS) จะสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบทั้ง เวียนภายใน/
เวียนภายนอก/เวียนส่วนบุคคล/เวียนทั่วไป และยังสามารถเลือกวิธีการเวียนหนังสือได้ด้วย เช่น เลือกว่าจะเวียนหนังสือทันที
ที่มีผู้ลงนามหรือเวียนโดยธุรการ/สารบรรณเป็นผู้แจ้งเวียนหนังสือ อีกท้ังยังสามารถเลือกได้ว่า เลขที่ออกบนหนังสือเวียนน้ัน
จะเป็นแบบแยกเลข หรือรวมเลข (เฉพาะเวียนส่วนบุคคล) โดยมีเงื่อนไขดังน้ี 

 
1. หากเลือกหนังสือเวียนภายในแบบเวียนทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเลือกผู้รับ โดยหนังสือหนังสือเวียนทั่วไป จะไป

แสดงในเมนู “หนังสือเวียนภายใน” ภายใต้เมนู “หนังสือเข้า-ออก” ของบุคลากรทุกคนในองค์กรหลังจากแจ้ง
เวียน ซึ่งจะแยกตามจุดประสงค์ของหนังสือเวียน 

2. หากเลือกหนังสือเวียนภายในแบบเวียนส่วนบุคคล จำเป็นจะต้องเลือกผู้รับ โดยหนังสือหนังสือเวียนส่วนบุคคล
จะไปแสดงในเมนู “หนังสือเวียนส่วนบุคคล” ภายใต้เมนู “หนังสือเข้า-ออก” ของบุคลากรทุกคนที่เลือกไว้ใน
รายชื่อผู้รับหนังสือเวียน และจะเป็นการส่งแบบ mail merge (หนังสือแต่ละฉบับจะแสดงชื่อที่อยู่ในช่องเรียน
แตกต่างกัน แต่เน้ือความภายในเหมือนกัน) 

3. กรณีสร้างหนังสือเวียนภายในแบบเวียนส่วนบุคคล/เวียนภายนอก สามารถเลือกได้ ว่าจะแยกเลข (หนังสือแต่
ละฉบับเลขไม่เหมือนกัน) หรือรวมเลข (หนังสือทุกฉบับเลขเหมือนกันทั้งหมด) 

4. รูปแบบการเวียนหนังสือ จะสามารถเลือกได้ว่า จะเวียนทันทีที่มีผู้ลงนาม (มีผู้ลงนามหนังสือคนแรก ระบบจะ
ทำการเวียนหนังสือไปยังผู้รับเวียนเลย) หรือ เวียนโดยธุรการ/สารบรรณหน่วยงาน (ระบบจะไม่เวียนหนังสือ
ทันทีหลังมีผู้ลงนาม แต่จะต้องส่งมาให้ธุรการ/สารบรรณหน่วยงานที่ได้รับสิทธ์ิ “เวียนหนังสือ” คลิกปุ่มเวียน
หนังสือเพ่ือทำการแจ้งเวียน) 

5. ผู้แจ้งเวียนหนังสือได้จะต้องได้รับสิทธ์ิในการเวียนหนังสือ  
 

การสร้างหนังสือในแต่ละกรณี จะสร้างได้โดยมีข้ันตอนตามตัวอย่างในแต่ละรูปแบบดังน้ี 
 
1.7.1 การสร้างหนังสือเวียนภายในแบบไม่ระบุบุคคล 
 

การสร้างหนังสือเวียนภายในแบบไม่ระบุบุคคล เป็นการเวียนหนังสือทั้งองค์กร โดยหนังสือที่เวียนจะไม่ระบุถึงผู้ใด
ผู้หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง บุคลากรทุกคนในองค์กรจะเห็นหนังสือฉบับเดียวกัน มักใช้กับหนังสือเพื่อทราบภายใน หรือแจ้ง
ระเบียบ/ข้อความท่ีต้องทราบโดยทั่วกัน โดยตัวอย่างการสร้างหนังสือกรณีต้องการเวียนทั้งองค์กร มีข้ันตอนดังน้ี 

 
1. สร้างหนังสือที่ต้องการจะทำการเวียนทั้งองค์กร จากเมนู “สร้าง-ส่ง” ดังในตัวอย่างจะเป็นการสร้าง “บันทึก

ข้อความ (ไทย)” ดังภาพที่ 1.7.1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-82 
 

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

 
 

 
ภาพที่ 1.7.1-1 ภาพแสดงการสร้างแบบหนังสือภายใน 

 

2. หลังจากกรอกชื่อเรื ่อง ช่องเรียน และเนื้อความของหนังสือเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก  เพื่อเลือกประเภท
หนังสือเป็น “หนังสือเวียน” ระบบจะแสดงตัวเลือกการสร้างหนังสือเวียนดังภาพที่ 1.7.1-2 
 

 
ภาพที่ 1.7.1-2 ภาพแสดงตัวเลือกในการสร้างหนังสือเวียน 

 

3. คลิก  เพ่ือเลือกประเภทหนังสือเวียนเป็น “เวียนภายใน” และ วิธีการแจ้งเวียนเป็น “เวียนทั่วไป” จากน้ัน
เลือกประเภทการแจ้งเวียนที่ต้องการจาก Drop Down 

4. คลิก  เพ่ือเลือกการเวียนหนังสือจะให้เวียนโดยธุรการคลิกเวียนหลังลงนาม หรือลงนามแล้วหนังสือเวียน 

5. คลิก  เพ่ือทำการบันทึกรูปแบบการเวียน และตัวหนังสือ 

6. คลิก  ในกรณีผู้สร้างหนังสือประสงค์จะลงนามหนังสือเองก่อนแจ้งเวียน โดยหากผู้สร้าง

ลงนามและแจ้งเวียนเอง ระบบจะแสดงหน้าจอเลือกผู้รับ ดังภาพที่ 1.7.1-3 ให้คลิก  ระบบ

จะทำการลงนามหนังสือและแจ้งเวียนไปยังบุคลากรทุกคนในองค์กร หรือ คลิก  หากผู้สร้าง
หนังสือประสงค์ให้บุคลากรท่านอื่น หรือผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือ จากน้ันเลือกเส้นทางไปยังผู้มีอำนาจลง
นาม และหลังจากผู้มีอำนาจลงนามหนังสือเรียบร้อยแล้วระบบจะเวียนหนังสือไปยังบุคลากรทุกคนในองค์กร 
ดังภาพที่ 1.7.1-4 

 

1. คลิกเมนู “สร้าง-ส่ง” 2. คลิกเมนู “บันทึกข้อความ (ไทย)” 

3. คลิกสร้าง “บันทึกข้อความ (ไทย)”ใหม่ 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-83 
 

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

 
ภาพที่ 1.7.1-3 ภาพแสดงเส้นทางในการส่งหนังสือเวียน (กรณีลงนามเอง) 

 

 
ภาพที่ 1.7.1-4 ภาพแสดงหน้าจอการเปิดอ่านหนังสือเวียนทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-84 
 

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

1.7.2 การสร้างหนังสือเวียนภายในแบบระบุบุคคล/กลุ่มผู้รับ 
 
การสร้างหนังสือเวียนภายในแบบระบุบุคคล เป็นการแจ้งเวียนเฉพาะกลุ่มบุคลากรที่ต้องการ  โดยสามารถเลือกได้

ว่าต้องการจะทำหนังสือหนังสือเวียนแบบ Mail Merge (ชื่อในช่องเรียนต่างกันแต่ เนื้อความ/ข้อความเหมือนกัน) หรือจะ
ออกเป็นแบบฉบับเดียว และสามารถเลือกแยก/รวมเลขที่หนังสือได้ มักใช้แจ้งเพื่อทราบเฉพาะกลุ่ม/คณะกรรมการ โดย
ตัวอย่างการสร้างหนังสือเวียนภายในแบบระบุบุคคล มีข้ันตอนดังน้ี 
 

1. สร้างหนังสือ ที่ต้องการ จะทำการเวียนทั้งองค์กร จากเมนู “สร้าง-ส่ง” ดังในตัวอย่างจะเป็นการสร้าง “บันทึก
ข้อความ (ไทย)” ดังภาพที่ 1.7.2-1 

 
 
 

 
ภาพที่ 1.7.2-1 ภาพแสดงการสร้างแบบหนังสือภายใน 

 

2. หลังจากกรอกชื่อเรื่อง ช่องเรียน และเนื้อความของหนังสือเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก  เพื่อเลือกประเภท
หนังสือเป็น “หนังสือเวียน” ระบบจะแสดงตัวเลือกการสร้างหนังสือเวียนดังภาพที่ 1.7.2-2 
 

 
ภาพที่ 1.7.2-2 ภาพแสดงตัวเลือกในการสร้างหนังสือเวียน 

 

3. คลิก  เพ่ือเลือกประเภทหนังสือเวียนเป็น “เวียนภายใน” และ วิธีการแจ้งเวียนเป็น “ผู้รับหนังสือเวียนส่วน
บุคคล”  

4. คลิก  เพ่ือเลือกผู้รับหนังสือเวียน ระบบจะนำเข้าสู่หน้าจอกการเลือกผู้รับหนังสือเวียน ดังภาพที่ 1.7.2-3 
 

1.คลิกเมนู “สร้าง-ส่ง” 2.คลิกเมนู “บันทึกข้อความ (ไทย)” 

3.คลิกสร้าง “แบบหนังสือภายใน”ใหม่ 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-85 
 

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

 
ภาพที่ 1.7.2-3 ภาพแสดงหน้าจอการเลือกผู้รับหนังสือเวียนส่วนบุคคล 

 

5. คลิก  เพ่ือเลือกตัวเลือกในการเวียนหนังสือ ดังภาพที่ 1.7.2-4 
- รูปแบบการเวียนหนังสือ เลือกว่าจะเป็นแบบ Mail Merge (ช่องเรียนจะเปลี่ยนตามชื่อผู้รับหนังสือ) หรือ 

ออกหนังสือฉบับเดียว 
- การเลือกผู้รับหนังสือเวียน ว่าจะเลือกเป็นรายบุคคล หรือเลือกทุกคนในองค์กร 
- เลือกสิทธ์ิที่จะให้ผู้รับเวียนดำเนินการกับหนังสือเวียนจาก Drop Down 
- เลือกรูปแบบการออกเลข ว่าจะใช้เลขเดียวกันทุกฉบับ หรือแยกเลขกันทุกฉบับ 
- การเวียนจะให้เวียนโดยธุรการคลิกเวียนหลังลงนาม หรือลงนามแล้วหนังสือเวียนทันท ี

 

 
ภาพที่ 1.7.2-4 ภาพแสดงหน้าจอการเลือกตัวเลือกในหนังสือเวียนส่วนบุคคล 

 
6. ค้นหาบุคลากรที่ต้องการจะรับหนังสือเวียนส่วนบุคคลในช่องทางซ้าย โดยสามารถค้นหาได้จากทั้งรายชื่อ

บุคลากร หน่วยงาน ตำแหน่ง หรือเลือกเป็นกลุ่มผู้รับ เมื่อได้ผู้รับที่ต้องการให้คลิกที่ชื่อบุคลากร/หน่วยงาน/

กลุ่มผู้รับที่ต้องการเพ่ือไฮไลท์ให้เป็นสีน้ำเงิน และคลิก  เพ่ือเลือกบุคลากร ระบบจะทำการเลือก
ชื่อบุคลากร/หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับที่ไฮไลท์ไปยังช่องด้านขวามือ 

7. ตรวจสอบความถูกต้อง และคลิก  เพ่ือยืนยันการเลือกผู้รับหนังสือเวียนตามรายชื่อ
ในช่องด้านขวามือ ระบบจะทำการดึงรายชื่อบุคลากรทั้งหมด พร้อมทั้งสิทธ์ิในการดำเนินการกับหนังสือเวียน
มาแสดงในช่องด้านล่างดังภาพที่ 1.7.2-5 
 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-86 
 

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

 
ภาพที่ 1.7.2-5 ภาพแสดงหน้าจอการยืนยันผู้รับหนังสือเวียนส่วนบุคคล 

 

8. คลิก  เพ่ือปิดหน้าจอการเลือกผู้รับหนังสือเวียนส่วนบุคคล และกลับสู่หน้าจอหนังสือภายใน 

9. คลิก  เพ่ือทำการบันทึกรูปแบบการเวียน และตัวหนังสือเวียน 

10. ในกรณีผู้สร้างหนังสือประสงค์จะลงนามหนังสือเองก่อนแจ้งเวียน ให้คลิก  โดยหากผู้สร้าง

ลงนามและแจ้งเวียนเอง ระบบจะแสดงหน้าจอเลือกผู้รับ ดังภาพที่ 1.7.2-6 ให้คลิก  ระบบ
จะทำการลงนามและเวียนหนังสือไปยังผู้รับที่เลือกไว้ โดยหนังสือเวียนส่วนบุคคล จะแสดงอยู่ที่เมนู “หนังสือ
เข้า-ออก” >> “หนังสือเวียนส่วนบุคคล” ดังภาพที่ 1.7.2-7 

 

 
ภาพที่ 1.7.2-6 ภาพแสดงเส้นทางในการส่งหนังสืงเวียนส่วนบุคคล (กรณีลงนามเอง) 

 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-87 
 

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

 
ภาพที่ 1.7.2-7 ภาพแสดงหน้าจอการเปิดอ่านหนังสือเวียนส่วนบุคคล 

 
11. ในกรณีสารบรรณเป็นผู้ร่างหนังสือและต้องการส่งให้ผู้มีอำนาจลงนามก่อนส่งกลับมาให้สารบรรณเพ่ือทำการ

แจ้งเวียน (กรณีเลือกธุรการเป็นผู้ทำการแจ้งเวียน ในข้อที่ 5) ให้คลิก  จากนั้นให้เลือกผู้รับ
หนังสือ โดยผู้มีอำนาจลงนามหนังสือเวียน โดยให้สิทธิ์ “ลงนามใบปะหน้า/หนังสือเพื่อลงนาม” และสาร
บรรณในลำดับถัดมาเป็นสิทธ์ิ “กลั่นกรอง/ให้ความเห็นและเสนอเรื่อง” และหลังจากผู้อำนาจลงนามเสร็จสิ้น 

หนังสือจะกลับมาที่สารบรรณเพื่อให้คลิก  เพื่อเวียนหนังสือไปยังผู้รับที่กำหนด ดังภาพที่ 
1.7.2-8 

 

 
ภาพที่ 1.7.2-8 ภาพแสดงหน้าจอการผ่านเรื่อง และแจ้งเวียนในกรณีสารบรรณเป็นผู้แจ้งเวียน 

 
12. ในกรณีสารบรรณเป็นผู้ร่างหนังสือและต้องการส่งให้ผู้มีอำนาจลงนาม แต่ต้องการให้แจ้งเวียนเลยหลังผู้มี

อำนาจลงนาม (กรณีเลือกเวียนทันทีที่มีผู ้ลงนาม ในข้อที่ 5) ให้คลิก  จากนั้นให้เลือกผู้รับ
หนังสือ โดยผู้มีอำนาจลงนามหนังสือเวียน โดยให้สิทธิ์ “ลงนามใบปะหน้า/หนังสือเพื่อลงนาม” และคลิก 

 หลังจากผู้มีอำนาจลงนามเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งเวียนหนังสือไปยังผู้รับ
หนังสือเวียนที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ 

 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-88 
 

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

1.7.3 การสร้างหนังสือเวียนภายนอก 
 

การสร้างหนังสือเวียนภายนอก เป็นการสร้างหนังสือเวียนสำหรับส่งให้บุคคลภายนอก ที่ไม่มีชื่ออยู่ในระบบ
หรือโครงสร้างองค์กร ในกรณีทำหนังสือเวียนภายนอก ระบบจะสร้างหนังสือเวียนเป็นแบบ Mail Merge (แสดงชื่อ
ผู้รับตามท่ีเลือก) เท่าน้ัน โดยตัวอย่างการสร้างหนังสือเวียนภายนอก มีข้ันตอนดังน้ี 

 
1. สร้างหนังสือ ที่ต้องการ จะทำการเวียนทั้งองค์กร จากเมนู “สร้าง-ส่ง” ดังในตัวอย่างจะเป็นการสร้าง หนังสือ

ส่งภายนอก (ไทย) ดังภาพที่ 1.7.3-1 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.7.3-1 ภาพแสดงการสร้างหนังสือสง่ภายนอก (ไทย) 

 

2. หลังจากกรอกชื่อเรื ่อง ช่องเรียน และเนื้อความของหนังสือเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก  เพื่อเลือกประเภท
หนังสือเป็น “หนังสือเวียน” ระบบจะแสดงตัวเลือกการสร้างหนังสือเวียนดังภาพที่ 1.7.3-2 
 

 
ภาพที่ 1.7.3-2 ภาพแสดงตัวเลือกในการสร้างหนังสือเวียนภายนอก 

 

3. คลิก  เพ่ือเลือกประเภทหนังสือเวียนเป็น “เวียนภายนอก” 

4. คลิก  เพื่อเลือกผู้รับหนังสือเวียน ระบบจะนำเข้าสู่หน้าจอกการเลือกผู้รั บหนังสือเวียน                   
ดังภาพที่ 1.7.3-3 

 

1. คลิกเมนู “สร้าง-ส่ง” 

2. คลิกเมนู “หนังสือส่งภายนอก (ไทย)” 

3. คลิกสร้าง “หนังสือส่งภายนอก (ไทย)”ใหม่ 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-89 
 

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

 
ภาพที่ 1.7.3-3 ภาพแสดงหน้าจอการเลือกผู้รับหนังสือเวียนภายนอก 

 

5. คลิก  เพ่ือเลือกรูปแบบการออกเลขที่ของหนังสือเวียนภายนอก ว่าจะออกเป็นเลขเดียวกันทุกฉบับหรือแยก
เลขกันทุกฉบับ 

6. คลิก  เพ่ือเลือกบุคคล/หน่วยงานที่ต้องการจะส่งหนังสือเวียน 
7. กรณีไม่มีบุคคล/หน่วยงานที่ต้องการจะเลือกสามารถเพ่ิมบุคคล/หน่วยงานที่ต้องการได้โดยการกรอกชื่อบุคคล

หรือหน่วยงานในช่อง “เพ่ิมใหม่” ด้านล่าง และคลิก  

8. กรณีต้องการเพ่ิมหน่วยงานย่อยในหน่วยงานหลัก ให้ กรอกชื่อหน่วยงานย่อยในช่อง “เพ่ิมใหม่” และคลิก  
เลือกหน่วยงานที่ต้องการ ในช่อง “เพิ่มในหน่วยงานหลัก”หลังชื ่อหน่วยงานหลักที ่ต้องการ จากนั้นคลิก 

 
9. กรณีต้องการเพิ่มตำแหน่งให้หน่วยงานใด ให้กรอกชื่อตำแหน่งในช่อง “เพิ่มใหม่” และคลิก  หน้าชื่อ

หน่วยงานที่ต้องการจากน้ันคลิก  



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-90 
 

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

10. หลังจากเลือกบุคคล/หน่วยงานภายนอกเสร็จแล้ว ให้คลิก  เพื่อกลับสู่หน้าแก้ไขหนังสือ ระบบ
จะแสดงผู้รับหนังสือเวียนภายนอกจากรายชื่อที่เลือกแล้ว บนส่วนหัวของหนังสือ ดังภาพที่ 1.7.3-4 

 

 
ภาพที่ 1.7.3-4 ภาพหน้าจอแสดงผู้รับหนังสือเวียนภายนอกท่ีได้เลือกไว้ 

 

11. คลิก  เพ่ือทำการบันทึกรูปแบบการเวียน และตัวหนังสือ 

12. ในกรณีผู้สร้างหนังสือประสงค์จะลงนามหนังสือเองก่อนแจ้งเวียน ให้คลิก  โดยหากผู้สร้างลง

นามและแจ้งเวียนเอง ระบบจะแสดงหน้าจอเลือกผู้รับ ดังภาพที่ 1.7.3-5 ให้คลิก  ระบบจะ
ทำการลงนาม สร้างหนังสือเวียนภายนอกมาแนบอัตโนมัติ 

 

 
ภาพที่ 1.7.3-5 ภาพแสดงเส้นทางหนังสือหนังสือเวียนภายนอก (กรณีลงนามเอง) 

 

13. ในกรณีผู้สร้างหนังสือเป็นผู้ร่าง และต้องการส่งให้ผู้มีอำนาจลงนาม ให้คลิก  จากน้ันให้เลือก
ผู้รับหนังสือ โดยผู้มีอำนาจลงนามหนังสือหนังสือเวียน โดยให้สิทธิ์ “ลงนามใบปะหน้า/หนังสือเพื่อลงนาม” 

ดังภาพที่ 1.7.3-6 จากน้ันคลิก  เพ่ือส่งหนังสือตามเส้นทาง 
 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-91 
 

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

 
ภาพที่ 1.7.3-6 ภาพแสดงเส้นทางหนังสือหนังสือเวียนภายนอก (กรณีส่งไปลงนาม) 

  



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-92 
 

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

1.7.4 การสร้างหนังสือเวียนตามคำสั่งการ 
 
การเวียนหนังสือตามคำสั่งการเป็นการเวียนหนังสือเวียนสำหรับส่งให้บุคคลที่มีอำนาจสั่งการเพื่อให้ธุรการ/       

สารบรรณ ดำเนินการแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้แต่ละคณะ สำนัก ทราบ มีข้ันตอนดังน้ี 
 

1. เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับสิทธิเวียนหนังสือ คลิกเปิดหนังสือที่ต้องการเวียนแจ้งหน่วยงาน หรือ แจ้งบุคคลที่ต้องการ ที่
เมนู “หนังสือเข้า-ออก” ดังภาพที่ 1.7.4-1 
 

  
 

 
ภาพที ่1.7.4-1 ภาพแสดงการรับจากภายนอก (กระดาษ) 

 
2. คลิกเปิดอ่านหนังสือ และตรวจสอบข้อสั่งการของผู้บริหาร เมื่อเลื่อนจอมาทางด้านล่างสุด ระบบจะแสดงปุ่ม

ว่าต้องการเวียนหนังสือหรือไม่ โดยหากต้องการเวียนหนังสือให้เลือกเงื่อนไขเป็น  ดังภาพที่ 1.7.4-2 
 

 
ภาพที่ 1.7.4-2 ภาพแสดงการเลือกผู้รับ 

 
3. ระบบจะแสดงหน้าต่างใหม่ สำหรับกำหนดเงื่อนไขการเวียนหนังสือ โดยจะมี 2 เงื่อนไข 

- หนังสือเวียนทั่วไป 
- หนังสือเวียนส่วนบุคคล 
และกำหนดประเภทหนังสือเวียนที่ต้องการจะเวียนให้ผู้รับทราบ  

4. หนังสือเวียนทั่วไป ต้องดำเนินการกำหนดประเภทหนังสือเวียน และคลิกปุ่ม และระบบจะทำ
การเวียนหนังสือดังกล่าวไปทั้งสถาบัน,มหาลัย (เช่นเดียวกับการแปะบอร์ดประกาศ) ดังภาพที่ 1.7.4-3 

 

1. คลิกเมนู “หนังสือเข้า-ออก” 

2. คลิกเมนู “หนังสือเข้า” 3. คลิกเปิดอ่านเอกสารที่ต้องการจะเวียน 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-93 
 

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

 
ภาพที่ 1.7.4-3 ภาพแสดงเงื่อนไขการเวียนหนังสือ (ทั่วไป) 

 
5. หากเลือกเงื่อนไขเป็น ผู้รับเวียนหนังสือส่วนบุคคล ต้องดำเนินการกำหนดผู้รับหนังสือเวียน โดยค้นหาผู้รับ

ตามบุคลากร หรือ ตำแหน่ง และกลุ ่มผู ้ร ับ และสิทธิการดำเนินการกับหนังสือ และจากนั้นคลิกปุ่ม 

 ดังภาพที่ 1.7.4-4 
 

 
ภาพที่ 1.7.4-4 ภาพแสดงเงื่อนไขการเวียนหนังสือ (ส่วนบุคคล) 

 
6. ระบบจะทำการบันทึกชื่อผู้รับหนังสือเวียนส่วนบุคคลไว้ทางด้านล่าง พร้อมสิทธิการดำเนินการที่ได้เลือกไว้ 

จากน้ันคลิกปุ่ม  ดังภาพที่ 1.7.4-5 
 

 
ภาพที่ 1.7.4-5 ภาพแสดงผู้รับการเวียนหนังสือ (ส่วนบุคคล) 

 
7. จากน้ันระบบจะนำหนังสือเวียนดังกล่าว เข้าสู่กระบวนการส่งหาผู้รับตามท่ีได้เลือกไว้ และแสดงสถานะการส่ง

หนังสือว่าเพื่อแจ้งเตือนผู้เวียนว่า หนังสือดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการเวียนหนังสือเรียบร้อยแล้ว ดังภาพที่ 
1.7.4-6 
 

 
ภาพที่ 1.7.4-6 หน้าจอแสดงการแจ้งเตือนผ่านระบบงานสารบรรณโดยธุรการ/สารบรรณ 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-94 
 

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

1.8 การพิมพ์สำเนาคู่ฉบับ 

การพิมพ์สำเนาคู่ฉบับ เป็นฟังก์ชั่นสำหรับการพิมพ์หนังสือที่ต้องการพิมพ์สำเนาคู่ฉบับไว้ โดยหนังสือที่พิมพ์เป็นคู่
ฉบับ จะไม่แสดงส่วนโลโก้หน่วยงาน และท้ายกระดาษเหมือนกับต้นฉบับ แต่จะเพ่ิมในส่วน ผู้ร่าง - ผู้พิมพ์ – ผู้ตรวจ ในท้าย
หนังสือคู่ฉบับแทน เบื้องต้นหนังสือที่สามารถพิมพ์คู่ฉบับได้ คือ คำสั่ง และประกาศ ซึ่งขั้นตอนการพิมพ์หนังสือคู่ฉบับจะ
เหมือนกัน โดยวิธีการสร้างหนังสือคู่ฉบับมีข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

 
1. คลิกเมนูบน “สร้าง-ส่ง” ทางเมนูด้านบน 
2. คลิกเมนูซ้าย “คำสั่ง” ภายใต้เมนู “หนังสือสั่งการ” ทางเมนูด้านซ้าย ดังภาพที่ 1.8-1 

 
 
 

 
ภาพที่ 1.8-1 แสดงหน้าจอการเลือกเมนูสำหรับการสร้างหนังสือคำสั่ง 

 
3. คลิก “สร้างหนังสือ “คำสั่ง” ใหม่” จะพบหน้าจอแสดงหนังสือคำสั่ง ดังภาพที่ 1.8-2 ให้กรอกชื่อเรื่องและ

เน้ือหาของคำสั่ง 

1. คลิกเมนู “สร้าง-ส่ง” 

2. คลิกเมนูซ้าย “คำสั่ง” 

3. คลิกสร้างเอกสาร “คำสัง่” ใหม ่



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-95 
 

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

 
ภาพที่ 1.8-2 แสดงหน้าจอการสร้างหนังสือคำสัง่ 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-96 
 

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

4. ในส่วนท้ายของหนังสือระบบจะแสดงแถวการเลือกผู้ร่างหนังสือ (กรณีผู้สร้างหนังสือไม่ได้เป็นผู้ร่างเอง) ให้

คลิก  เพ่ือเลือกพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้ร่างหนังสือ ระบบจะแสดงหน้าจอการเลือกผู้ร่างหนังสือดัง            
ภาพที่ 1.8-3 ผู้ใช้งานสามารถค้นหาบุคลากร/พนักงานที่ต้องการได้จากรายชื่อ (ภาพลายเซ็นของผู้ร่าง จะ
ปรากฏเฉพาะบนหนังสือ “คู่ฉบับ” เท่าน้ัน) 

 

 
ภาพที่ 1.8-3 แสดงหน้าจอการเลือกผู้ร่าง โดยค้นหาจากชื่อบุคคล 

 

5. คลิก  เพื่อบันทึกเนื้อหาและข้อมูลของหนังสือ จากนั้นคลิก  เพื่อลงนาม

หนังสือคำสั่งเองก่อนที่จะส่งไปตามเส้นทาง หรือ  กรณีต้องการส่งให้ผู้มีอำนาจลงนาม โดย
ผู้ใช้งานเป็นผู้จัดทำหนังสือเพียงอย่างเดียว กรณีต้องการให้บุคคลใด เป็น“ผู้ตรวจ” บนหนังสือคู่ฉบับ ให้เลือก
บุคคลนั้นในสิทธิ์การดำเนินการกับหนังสือเป็น “ตรวจหนังสือ” หรือ “ตรวจสอบและลงนาม” ระบบจะทำ
การดึงลายมือชื่อของผู้ตรวจมาแสดงบนหนังสือคู่ฉบับโดยอัตโนมัติ 

6. หลังจากท่ีหนังสือคำสั่งได้รับการลงนามเรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้สร้างหนังสือเปิดหนังสือคำสั่งข้ึนมามุมขวาบนจะ

ปรากฏปุ่ม  เพ่ือเข้าสู่หน้าสั่งพิมพ์สำเนาคู่ฉบับดังภาพที่ 1.8-4 
 

 
 

ภาพที่ 1.8-4 หน้าจอแสดงหนังสือคำสั่งที่มีปุ่มการพิมพ์หนังสือคู่ฉบับ (มุมมองผู้สร้างหนังสือ) 
 

คลิกปุ่ม สำเนาคู่ฉบับ 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-97 
 

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

7. บุคคลในเส้นทางของหนังสือจะปรากฏปุ่ม   ตรงส่วนหัวของหนังสือ ดังภาพที่ 1.8-5 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 1.8-5 หน้าจอแสดงหนังสือคำสั่งที่มีปุ่มการพิมพ์หนังสือคู่ฉบับ (มุมมองบุคคลในเส้นทาง) 
 
8. ระบบจะแสดงหนังสือสำเนาคู่ฉบับของหนังสือคำสั่ง พร้อมลายมือชื่อ ผู้ร่าง-ผู้พิมพ์-ผู้ตรวจ ดังภาพที่ 1.8-6 

 
 

คลิกปุ่ม สำเนาคู่ฉบับ 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-98 
 

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

 
 

ภาพที่ 1.8-6 แสดงหนังสือคู่ฉบับที่มีการลงชื่อของผูร้่าง-ผู้พิมพ์-ผู้ตรวจ 
 
 
  



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-99 
 

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

1.9 การสร้างหนังสือคำสั่ง 

การสร้างคำสั่ง จะแตกต่างกับการสร้าง e-form อื่น โดยจะสามารถกำหนดคณะกรรมการเข้าในแบบฟอร์มได้ โดย
ระบบจะค้นหาคณะกรรมการจากโครงสร้างองค์กรของมหาลัย หรือสามารถกำหนดคณะกรรมการที่อยู่ภายนอกองค์กรได้ 
โดยหากกำหนดคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัยและคำสั่งมีการอนุมัติ หรือ มีผู้ลงนามหลักในคำสั่ง ระบบจะนำรายชื่อ
คณะกรรมการไปออกรายงานบุคคลากร (คำสั่ง) เพื่อให้แอดมินหน่วยงานสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ โดยวิธีการสร้าง
คำสั่งมีข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

 
1. คลิกเมนูบน “สร้าง-ส่ง” ทางเมนูด้านบน 
2. คลิกเมนูซ้าย “คำสั่ง” ภายใต้เมนู “หนังสือสั่งการ” ทางเมนูด้านซ้าย ดังภาพที่ 1.9-1 

 
 
 

 
ภาพที่ 1.9-1 แสดงหน้าจอการเลือกเมนูสำหรับการสร้างหนังสือคำสั่ง 

 
3. คลิก “สร้างหนังสือ “คำสั่ง” ใหม่” จะพบหน้าจอแสดงหนังสือคำสั่ง ดังภาพที่ 1.9-2 ให้กรอกชื่อเรื่องและเน้ือหาของคำสั่ง 

1. คลิกเมนู “สร้าง-ส่ง” 

2. คลิกเมนูซ้าย “คำสั่ง” 

3. คลิกสร้างเอกสาร “คำสัง่” ใหม ่



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-100 
 

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

 
ภาพที่ 1.9-2 แสดงหน้าจอการสร้างหนังสือคำสัง่ 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-101 
 

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

4. หากต้องการกำหนดชุดคณะกรรมการ ภายในหนังสือคำสั่ง คลิกที่ปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าต่างใหม่สำหรับ
กำหนดรายชื่อคณะกรรมการโดยจะดึงมาจากข้อมูลพนักงานที่เชื่อมโยงจาก โครงสร้างองค์กรของทาง มวล. โดยตรง และ
ต้องทำการกำหนดชื่อชุดคณะกรรมการที่ต้องการในกล่อง TextEditor ตรงกลาง ดังภาพที่ 1.9-3 

 

 
ภาพที่ 1.9-3 แสดงหน้าจอการกำหนดเงื่อนไขคณะกรรมการ 

 
5. เลือกประเภทคณะกรรมการว่าเป็น บุคคลภายใน หรือ บุคคลภายนอก  

1) กรณีกำหนดเป็น บุคคลภายนอก ต้องดำเนินกรอกรายชื่อคณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก พร้อมหน้าที่ในการ
ดำรงตำแหน่งในฐานะคณะกรรมการ ดังภาพที่ 1.9-4 
 

 
ภาพที่ 1.9-4 แสดงหน้าจอการกำหนดคณะกรรมการบคุคลภายนอกภายในคำสั่ง 

 
2) กรณีกำหนดเป็น บุคคลภายใน ต้องดำเนินกรอกรายชื่อคณะกรรมการในช่องค้นหาตามหน่วยงาน บุคลากร หรือ 

ตำแหน่ง จากนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อย้ายชื่อที่ต้องการจากกล่องซ้ายมาอยู่กล่องทางด้านขวา และคลิก

ปุ่ม  ดังภาพที่ 1.9-5 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-102 
 

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

 
ภาพที่ 1.9-5 แสดงหน้าจอการกำหนดคณะกรรมการบคุคลภายในคำสั่ง 

 
3) ระบบจะแสดงทำการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการ โดยผู้สร้างคำสั่ง ต้องดำเนินการกำหนดหน้าท่ีในคณะกรรมการ

ทางด้านหลังรายชื่อ ระบบจะแสดง Dropdown ให้ผู้สร้างเลือกและคลิกปุ่ม  ระบบจะทำ
การบันทึกข้อมูลและนำไปแสดงที่ช่อง Texteditor ทางด้านบน ดังภาพที่ 1.9-6 
 

 
ภาพที่ 1.9-6 แสดงหน้าจอการกำหนดคณะกรรมการบคุคลภายนอกภายในคำสั่ง 

 
6. หลังจากเลือกรายชื่อคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายชื่อคณะกรรมการในช่องด้านล่างในแบบฟอร์มคำสั่ง ดัง

ภาพที่ 1.9-7 
  



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-103 
 

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

 
ภาพที่ 1.9-7 แสดงหน้าจอการกำหนดคณะกรรมการบคุคลภายนอกภายในคำสั่ง 

 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-104 
 

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

7. ในส่วนท้ายของหนังสือระบบจะแสดงแถวการเลือกผู้ร่างหนังสือ (กรณีผู้สร้างหนังสือไม่ได้เป็นผู้ร่างเอง) ให้คลิก  เพ่ือ
เลือกพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้ร่างหนังสือ ระบบจะแสดงหน้าจอการเลือกผู้ร่างหนังสือดัง ภาพที่ 1.9-8 ผู้ใช้งานสามารถ
ค้นหาบุคลากร/พนักงานที่ต้องการได้จากรายชื่อ  

 

 
ภาพที่ 1.9-8 แสดงหน้าจอการเลือกผู้ร่าง โดยค้นหาจากชื่อบุคคล 

 

8. คลิก  เพ่ือบันทึกเน้ือหาและข้อมูลของหนังสือ จากน้ันคลิก  เพ่ือลงนามหนังสือคำสั่งเอง

ก่อนที่จะส่งไปตามเส้นทาง หรือ  ดังภาพที่ 1.9-9 
 



บทที่ 1 ระบบสร้าง-สง่/เวียน-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                          หน้าที่ 1-105 
 

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

 
ภาพที่ 1.9-9 แสดงหน้าจอหลังจากลงนามคำสั่งเรียบร้อยแล้ว 

 
 


