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๑. การเข้าสู่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง

เอกสารคู่มือการใช้งานน้ีเหมาะสําหรับผู้ดูแลระบบ 
ในส่วนต่างๆ ของระบบดังน้ี  ส่วนบัญชีผู้ใช้งาน
บัญชีผู้ใช้ การทํางานในส่วน Alias  Mail
การต้ังกลุ่ม e – mail  การค้นหา การสร้าง การลบ กลุ่ม 

ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าสู่ระบบจดหมาย
https://xxx.xxx.xxx คลิก Enter เพ่ือเข้าสู่ระบบ ทันที ซ่ึงจะแสดงหน้าจอดังน้ี

รูปภาพท่ี ๑ 

จากหน้าแรกของการเข้าสู่ระบบ ผู้
ผู้ใช้งาน ลงในช่องข้อมูลในระบบ ดังตัวอย่าง

และเม่ือมีการลงชื่อเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านท่ีถูกต้องแล้ว ระบบจะแสดงหน้าแรกของระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นี้ทันที 

คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ

การเข้าสู่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ

มือการใช้งานน้ีเหมาะสําหรับผู้ดูแลระบบ M@il.Go.Th ซ่ึงเอกสารจะอธิบายถึง
ส่วนบัญชีผู้ใช้งาน การค้นหา การจัดการ เพ่ิม ลบ ลด หรือ ระงับ 
Alias  Mail การทํางาน ค้นหา Alias Mail การผูก Alias Mail 

การค้นหา การสร้าง การลบ กลุ่ม e – mail  เป็นต้น  

สามารถเข้าสู่ระบบจดหมายฯ ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการเปิด 
เพ่ือเข้าสู่ระบบ ทันที ซ่ึงจะแสดงหน้าจอดังน้ี 

 แสดงหน้าแรกของการเข้าสู่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

 

จากหน้าแรกของการเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบต้องทําการลงชื่อเข้าใช้งาน โดยระบุชื่อผู้ใช้งานและร
ผู้ใช้งาน ลงในช่องข้อมูลในระบบ ดังตัวอย่าง 

และเม่ือมีการลงชื่อเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านท่ีถูกต้องแล้ว ระบบจะแสดงหน้าแรกของระบบ
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ฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

ซ่ึงเอกสารจะอธิบายถึงฟังค์ชั่นการทํางาน
การค้นหา การจัดการ เพ่ิม ลบ ลด หรือ ระงับ การใช้งานชั่วคราวของ

Alias Mail กับบัญชีผู้ใช้ และสุดท้าย 

วเตอร์ โดยการเปิด Browser พิมพ์ URL: 

 

ต้องทําการลงชื่อเข้าใช้งาน โดยระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของ

และเม่ือมีการลงชื่อเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านท่ีถูกต้องแล้ว ระบบจะแสดงหน้าแรกของระบบ



 

๑.๑ เมนูการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ

 หน้าแรก เพ่ือกลับสู่หน้าแรกของระบบ

บัญชีผู้ใช้ เป็นการจัดการบัญชีผู้ใช้ท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นการ เพ่ิม แก้ไข หรือ ลบ บัญชีผู้ใช้ท่ีอยู่ในระบบ

 ค้นหาบัญชีผู้ใช้ 

เพ่ิมบัญชีผู้ใช้ใหม่

 บัญชีผู้ใช้ท้ังหมด

 Alias Mail เป็นการจัดการ การ ส่งต่อเมล 

  ค้นหา  

  ค้นหาท้ังหมด 

กลุ่มเมล จัดกลุ่มให้กับผู้ใช้เมลภายในระบบท้ังน้ีเพ่ือความสะดวกในการส่งเมลภายในองค์กร

   ค้นหากลุ่มเมล 

  ค้นหาผู้ใช้งาน 

คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ

รูปภาพท่ี ๒ แสดงหน้าแรกของระบบ 

 

การบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ภายในระบบ ซ่ึงประกอบไปด้วย 

เพ่ือกลับสู่หน้าแรกของระบบ 

เป็นการจัดการบัญชีผู้ใช้ท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นการ เพ่ิม แก้ไข หรือ ลบ บัญชีผู้ใช้ท่ีอยู่ในระบบ

 สําหรับค้นหารายชื่อผู้ใช้งานในระบบ 

เพ่ิมบัญชีผู้ใช้ใหม่  สําหรับเพ่ิมผู้ใช้งานในระบบ 

ใช้ท้ังหมด        สําหรับแสดงรายชื่อของผู้ใช้งานท้ังหมดท่ีมีอยู่ในระบบ และยังสามารถ
แก้ไข หรือ ลบ ข้อมูลของผู้ใช้ท่ีต้องการได้ 

 

เป็นการจัดการ การ ส่งต่อเมล (Forward Mail) ของผู้ใช้งานท่ีมีอยู่ในระบบ

  สําหรับค้นหารายชื่อ Alias Mail ในระบบ 

  สําหรับค้นหารายชื่อ Alias Mail ในระบบ 

 

จัดกลุ่มให้กับผู้ใช้เมลภายในระบบท้ังน้ีเพ่ือความสะดวกในการส่งเมลภายในองค์กร

  สําหรับค้นหารายชื่อกลุ่มเมลในระบบ 

 สําหรับค้นหารายชื่อผู้ใช้งาน 
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เป็นการจัดการบัญชีผู้ใช้ท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นการ เพ่ิม แก้ไข หรือ ลบ บัญชีผู้ใช้ท่ีอยู่ในระบบ 

สําหรับแสดงรายชื่อของผู้ใช้งานท้ังหมดท่ีมีอยู่ในระบบ และยังสามารถ   

ของผู้ใช้งานท่ีมีอยู่ในระบบ 

จัดกลุ่มให้กับผู้ใช้เมลภายในระบบท้ังน้ีเพ่ือความสะดวกในการส่งเมลภายในองค์กร 



 

หน้า | ๘  

คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

  เพ่ิมบัญชีกลุ่มเมล  สําหรับเพ่ิมรายชื่อกลุ่มเมลในระบบ 

 กลุ่มเมลท้ังหมด สําหรับแสดงรายชื่อของกลุ่มเมลท้ังหมดท่ีมีอยู่ในระบบ และยังสามารถ
แก้ไข หรือ ลบ ข้อมูลของกลุ่มเมลท่ีต้องการได้ 

 กลุ่มแอดมิน  สําหรับจัดการสมาชิกกลุ่มเมลชื่อ admin_domain 

 

ออกจากระบบ สําหรับผู้ดูและระบบเม่ือไม่ต้องการใช้งานแล้วให้ทําการเลือกท่ี ออกจาก
ระบบ 

 

๑.๒ หน้าแรกของระบบ  

ในส่วนน้ีระบบจะแสดงข้อมูลการใช้งานแต่ละฟังก์ชั่นอย่างคร่าวๆ และ แสดงข้อมูลตามท่ีผู้ใช้งานเลือก 

  



 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าจอ 
ผู้ใช้งานอ่ืนๆ ได้โดย จากหน้าแรกคลิกท่ีคําว่า 

รูปภาพท่ี ๓ 

จากหน้าแรกของรายการ “บัญชีผู้ใช้งาน

ระบบเห็นภาพรวมของการบริหารจัดการภายใต้เมนูนี้

๒.๑ ค้นหาบัญชีผู้ใช้ 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าจอรายการ 
ผู้ใช้งาน � บัญชีผู้ใช้งาน 

รูปภาพท่ี

คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ

๒. การจัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้ 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าจอ “บัญชีผู้ใช้งาน Account” เพ่ือค้นหา เพ่ิม ลบหรือแก้ไขข้อ
จากหน้าแรกคลิกท่ีคําว่า “บัญชีผู้ใช้งาน”  

 แสดงหน้าจอแนะนําวธิีการใช้งานของเมนู “บัญชีผู้ใช้งาน” 

 

บัญชีผู้ใช้งาน” ระบบแสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานอย่างคร่

บบเห็นภาพรวมของการบริหารจัดการภายใต้เมนูนี้ 

 

งานสามารถเข้าสู่หน้าจอรายการ “ค้นหาข้อมูล” ของ “บัญชีผู้ใช้งาน”ได้โดยจากหน้าจอรายการบัญชี

รูปภาพท่ี ๔ แสดงหน้าจอรายการ การค้นหาข้อมูลผู้ใช้ 

 

หน้า | ๙  

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

อค้นหา เพ่ิม ลบหรือแก้ไขข้อมูลของบัญชี

 

ระบบแสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานอย่างคร่าวๆ เพ่ือให้ผู้ดูแล

ได้โดยจากหน้าจอรายการบัญชี

 



 

จากหน้าจอ ผู้ใช้งานสามารถระบุคํา
บัญชี หรือ ชื่อ-นามสกุล อย่างใดก็ได้) 
คําค้นตรงกับการค้นหาของผู้ใช้งาน ดังตัวอย่างด้านล่าง

รูปภาพท่ี

ระบบจะแสดงรายชื่อท่ีผู้ดูแลระบบได้ทําการค้นหา โดยผู้ดูแลระบบสามารถทําการดูข้อมูล แก้ไข ลบ หรือ 
ปิดการใช้งานของผู้ใช้ชั่วคราว ตามท่ีผู้ท่ีดูแลระบบต้องการ ซ่ึงรายละเอียดมีดังน้ี

 ลําดับท่ี  แสดงลําดับของรายชื่อผู้ใช้

 ช่ือบัญชี  แสดงชื่อบัญชีเข้าระบ

 ช่ือ  แสดงชื่อจริงของผู้ใช้

 เนื้อท่ีใช้งาน แสดงจํานวนพ้ืนท่ีใช้งานและพ้ืนท่ีท่ีเหลือของบัญชีผู้ใช้งาน

  ดูข้อมูล เพ่ือดูข้อมูลของบัญชีรายชื่อท่ีเลือก

 แก้ไข สําหรับแก้ไขข้อมูลของบัญชีรายชื่อท่ีเลือก

  ลบ  สําหรับลบบัญชีรายชื่อท่ีเลือกออกจากระบ

 Enable สําหรับต้ังค่าเปิด และ ปิด บัญชีผู้ใช้งานชั่วคราว

นอกจากน้ีผู้ใช้งานสามารถเลือกให้ระบบแสดงเฉพาะรายชื่อท่ีเปิดหรือปิดการใช้งานได้ โดยการคลิกท่ีคําว่า 
“บัญชีผู้ใช้งานท่ี Enable หรือบัญชีผู้ใช้งานท่ี 

คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ

จากหน้าจอ ผู้ใช้งานสามารถระบุคําค้นท่ีต้องการค้นหา (สามารถค้นหาบัญชีผู้ใช้งานโดยใส่คําค้นท่ี
) จากน้ันคลิกท่ีคําว่า “ค้นหา” เม่ือคลิกแล้วระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานท่ีมี

คําค้นตรงกับการค้นหาของผู้ใช้งาน ดังตัวอย่างด้านล่าง 

รูปภาพท่ี ๕ หน้าจอแสดงผลการค้นหาบัญชีผู้ใช้ 

 

ระบบจะแสดงรายชื่อท่ีผู้ดูแลระบบได้ทําการค้นหา โดยผู้ดูแลระบบสามารถทําการดูข้อมูล แก้ไข ลบ หรือ 
ตามท่ีผู้ท่ีดูแลระบบต้องการ ซ่ึงรายละเอียดมีดังน้ี 

แสดงลําดับของรายชื่อผู้ใช้ 

แสดงชื่อบัญชีเข้าระบบของผู้ใช้ 

แสดงชื่อจริงของผู้ใช้ 

แสดงจํานวนพ้ืนท่ีใช้งานและพ้ืนท่ีท่ีเหลือของบัญชีผู้ใช้งาน

เพ่ือดูข้อมูลของบัญชีรายชื่อท่ีเลือก 

สําหรับแก้ไขข้อมูลของบัญชีรายชื่อท่ีเลือก 

สําหรับลบบัญชีรายชื่อท่ีเลือกออกจากระบบ 

สําหรับต้ังค่าเปิด และ ปิด บัญชีผู้ใช้งานชั่วคราว 

นอกจากน้ีผู้ใช้งานสามารถเลือกให้ระบบแสดงเฉพาะรายชื่อท่ีเปิดหรือปิดการใช้งานได้ โดยการคลิกท่ีคําว่า 
หรือบัญชีผู้ใช้งานท่ี Disable” 

หน้า | ๑๐  

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

สามารถค้นหาบัญชีผู้ใช้งานโดยใส่คําค้นท่ีเป็น ชื่อ
เม่ือคลิกแล้วระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานท่ีมี

 

ระบบจะแสดงรายชื่อท่ีผู้ดูแลระบบได้ทําการค้นหา โดยผู้ดูแลระบบสามารถทําการดูข้อมูล แก้ไข ลบ หรือ 

แสดงจํานวนพ้ืนท่ีใช้งานและพ้ืนท่ีท่ีเหลือของบัญชีผู้ใช้งาน 

นอกจากน้ีผู้ใช้งานสามารถเลือกให้ระบบแสดงเฉพาะรายชื่อท่ีเปิดหรือปิดการใช้งานได้ โดยการคลิกท่ีคําว่า 



 

รูปภาพท่ี

การดูข้อมูลของผู้ใช้งานสามารถทําได้ โดยการเลือกท่ี  
ระบบเลือก 

รูปภาพท่ี

๒.๑.๑ การแก้ไขข้อมูล 

สําหรับการแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งานสามารถทําได้โดยเลือก 
ข้อมูลก็ได้ การแก้ไขข้อมูลระบบจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 

คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ

รูปภาพท่ี ๖ การกําหนดให้แสดงรายช่ือเฉพาะบัญชีท่ีเปิด-ปิด 

 

การดูข้อมูลของผู้ใช้งานสามารถทําได้ โดยการเลือกท่ี   ดูข้อมูล ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ใช้งานท่ีผู้ดูแล

รูปภาพท่ี ๗ รายละเอียดขอ้มูลบัญชีรายช่ือผู้ใช้งาน 

 

สําหรับการแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งานสามารถทําได้โดยเลือก แก้ไข หรือเลือก แก้ไข จากหน้าจอของการดู
การแก้ไขข้อมูลระบบจะแบ่งข้อมูลออกเป็น ๔ ส่วน ดังน้ี 

หน้า | ๑๑  

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

 

ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ใช้งานท่ีผู้ดูแล

 

หรือเลือก แก้ไข จากหน้าจอของการดู



 

(๑)  แก้ไขบัญชีผู้ใช้ บัญชีผู้ใช้

(๒) ข้อมูลส่วนตัว สําหรับ

คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ

บัญชีผู้ใช้ สําหรับแก้ไขรหัสผ่านของผู้ใช้งานระบบ (ไม่สามารถแก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้งาน

รูปภาพท่ี ๘ หน้าจอการแก้ไขบัญชีผู้ใช้งาน 

 

สําหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

รูปภาพท่ี ๙ หน้าจอการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
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ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

ไม่สามารถแก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้งาน) 

 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 

 



 

(๓)  Alias สําหรับ เพ่ิม Alias Mail

(๔)  Auto – Reply การใส่รูปแบบจดหมาย

รูปภาพท่ี

เม่ือทําการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย
หรือ  เม่ือต้องการยกเลิกการแก้ไขข้อมูล

  

คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ

Alias Mail ท่ีผูกอยู่กับผู้ใช้นี้ 

รูปภาพท่ี ๑๐ หน้าจอการแก้ไขข้อมูล Alias 

 

การใส่รูปแบบจดหมายสําหรับการตอบกลับอัตโนมัติ  

รูปภาพท่ี ๑๑ หน้าจอการแก้ไขข้อมูล Auto Reply 

เม่ือทําการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย ผู้ดูแลระบบต้องการทําการบันทึกให้เลือกท่ี 
เม่ือต้องการยกเลิกการแก้ไขข้อมูล 

 

หน้า | ๑๓  

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

 

 

เพ่ือทําการบันทึกข้อมูล 
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คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

๒.๑.๒ การลบบัญชีรายช่ือผู้ใช้งาน 

เม่ือผู้ดูแลระบบเห็นว่าผู้ใช้งานไม่ได้อยู่ในองค์กรแล้วหรือไม่มีความจําเป็นต้องใช้ M@il.Go.Th แล้ว ต้องการ
ทําการลบข้อมูลการใช้ของผู้ใช้งานน้ันให้ทําการเลือกท่ี  ลบ เพ่ือทําการลบบัญชีผู้ใช้ออกจากระบบ 

 

รูปภาพท่ี ๑๒ การลบบัญชีรายช่ือผู้ใช้งานท่ีไม่ได้ใช้งานแล้ว 

 

จากน้ันระบบจะแสดงหน้าต่างข้ึนมาใหม่เพ่ือให้ผู้ใช้งานยืนยันการลบข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ระบบจะถามว่า 
“คุณต้องการลบบัญชีผู้ใช้งานช่ือ ###### หรือไม่” เพ่ือยืนยันการลบบัญชีผู้ใช้ท่ีผู้ดูแลระบบหรือ เลือก Cancel 
เพ่ือยกเลิกการลบบัญชีผู้ใช้ 

 

หน้าต่างยืนยันการลบขอ้มูล 

 

๒.๑.๓ ระงับการใช้งานของบัญชีผู้ใช้ 

ในกรณีท่ีต้องการระงับหรือยกเลิกการระงับการใช้งานของบัญชีผู้ใช้ สามารถทําได้โดยเลือกท่ี  

เม่ือระบบแสดงเป็น สีเขียว อยู่แสดงว่าบัญชีผู้ใช้งานเปิดการใช้งานเป็นปกติ 

เม่ือระบบแสดงเป็น สีเทา อยู่แสดงว่าบัญชีผู้ใช้งานได้ถูกระงับการใช้งาน 

 

  



 

๒.๒ เพ่ิมบัญชีผู้ใช้ใหม่ 

เลือกท่ี เพ่ิมบัญชีผู้ใช้ใหม่ ผู้ใช้งานสามารถทําการสร้างบัญชีผู้ใช้ โดยระบบจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 
ดังน้ี 

๒.๒.๑  บัญชีผู้ใช้  

ซ่ึงประกอบไปด้วย ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านท่ีกําหนด โดยท่ีด้านล่างของช่อง ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน จะมี
ตัวเลือก Check เพ่ือทําการตรวจสอบว่าชื่อบัญชีท่ีได้เพ่ิ
สามารถทําการกําหนดรหัสผ่านเอง หรือ จะให้ระบบทําการสุ่มรหัสผ่านให้ก็ได้โดยกดเลือก สุ่มรหัสผ่าน จากน้ันทําการ
ก๊อปป้ีรหัสผ่านท่ีระบบต้ังให้ใส่ในช่อง รหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสผ่าน

รูปภาพท่ี

๒.๒.๒  ข้อมูลส่วนตัว 

สําหรับ แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ

ผู้ใช้งานสามารถทําการสร้างบัญชีผู้ใช้ โดยระบบจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 

ซ่ึงประกอบไปด้วย ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านท่ีกําหนด โดยท่ีด้านล่างของช่อง ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน จะมี
เพ่ือทําการตรวจสอบว่าชื่อบัญชีท่ีได้เพ่ิมเข้าระบบมีชื่อบัญชีซํ้ากันหรือไม่ (

สามารถทําการกําหนดรหัสผ่านเอง หรือ จะให้ระบบทําการสุ่มรหัสผ่านให้ก็ได้โดยกดเลือก สุ่มรหัสผ่าน จากน้ันทําการ
ก๊อปป้ีรหัสผ่านท่ีระบบต้ังให้ใส่ในช่อง รหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสผ่าน) 

รูปภาพท่ี ๑๓ การเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน (ส่วนของบัญชีผู้ใช้งาน) 

 

  

สําหรับ แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 

หน้า | ๑๕  

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

ผู้ใช้งานสามารถทําการสร้างบัญชีผู้ใช้ โดยระบบจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน 

ซ่ึงประกอบไปด้วย ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านท่ีกําหนด โดยท่ีด้านล่างของช่อง ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน จะมี
(การต้ังรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

สามารถทําการกําหนดรหัสผ่านเอง หรือ จะให้ระบบทําการสุ่มรหัสผ่านให้ก็ได้โดยกดเลือก สุ่มรหัสผ่าน จากน้ันทําการ

 

 



 

รูปภาพท่ี

๒.๒.๓ Alias  

สําหรับ เพ่ิม Alias Mail ท่ีผูกอยู่กับผู้ใช้นี้

รูปภาพท่ี

  

คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ

รูปภาพท่ี ๑๔ การเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน (ส่วนของข้อมูลผู้ใช้) 

 

ท่ีผูกอยู่กับผู้ใช้นี้ (Alias คือ Forward Mail ให้กับบัญชีผู้ใช้รายน้ี

รูปภาพท่ี ๑๕ การเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน (ส่วนของ Alias) 

 

หน้า | ๑๖  

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

 

บัญชีผู้ใช้รายน้ี) 

 



 

๒.๒.๔ Auto – Reply  

สําหรับ เพ่ิมข้อมูลสําหรับการ 
อัตโนมัติ ให้กับบัญชีผู้ใช้รายน้ี) 

รูปภาพท่ี

เม่ือทําการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยผู้ดูแลระบบต้องการทําการบันทึกให้เลือกท่ี 

เพ่ือทําการบันทึกข้อมูล หรือ

 เม่ือต้องการยกเลิกการเพ่ิมบัญชีผู้ใช้

* สําหรับช่องท่ีมีเครื่องหมาย 

การบันทึกข้อมูลเลือกท่ี  เพ่ือทําการบันทึกข้อมูล

รูปภาพท่ี

หลังจากทําการบันทึกระบบจะแสดงสถานะ การบันทึกข้อมูลการเพ่ิมบัญชีผู้ใช้ให้ผู้ดูแลระบบทราบ
OK เพ่ือรับทราบข้อมูล 

คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ

 

เพ่ิมข้อมูลสําหรับการ Auto – Reply ท่ีผูกอยู่กับผู้ใช้น้ี (Auto – Reply 

รูปภาพท่ี ๑๖ การเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน (ส่วนของ Auto-Reply) 

 

ทําการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยผู้ดูแลระบบต้องการทําการบันทึกให้เลือกท่ี  

เพ่ือทําการบันทึกข้อมูล หรือ 

เพ่ิมบัญชีผู้ใช้ 

สําหรับช่องท่ีมีเครื่องหมาย * แสดงว่าจําเป็นต้องใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน ถ้าใส่ข้อมูลไม่ครบระบบจะไม่ให้ทํา

เพ่ือทําการบันทึกข้อมูล 

 

รูปภาพท่ี ๑๗ หน้าต่างยืนยนัการจัดเกบ็ข้อมูล 

 

หลังจากทําการบันทึกระบบจะแสดงสถานะ การบันทึกข้อมูลการเพ่ิมบัญชีผู้ใช้ให้ผู้ดูแลระบบทราบ

หน้า | ๑๗  

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

Reply คือ การตอบจดหมาย

 

แสดงว่าจําเป็นต้องใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน ถ้าใส่ข้อมูลไม่ครบระบบจะไม่ให้ทํา

หลังจากทําการบันทึกระบบจะแสดงสถานะ การบันทึกข้อมูลการเพ่ิมบัญชีผู้ใช้ให้ผู้ดูแลระบบทราบ เลือกท่ี 



 

หน้า | ๑๘  

คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

 

รูปภาพท่ี ๑๘ ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปบัญชีท่ีได้เพิ่มใหม่ในระบบ 

  



 

๒.๓ บัญชีผู้ใช้ท้ังหมด 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าจอ 
หน้าแรกคลิกท่ีคําว่า “บัญชีผู้ใช้งานท้ังหมด

รูปภาพท่ี

จากหน้าจอ ระบบจะสรุปรายการบัญชีผู้ใช้ท้ังหมด และแสดงรายชื่อบัญชีผู้ใช้

  

คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ

 

ช้งานสามารถเข้าสู่หน้าจอ “บัญชีผู้ใช้งานท้ังหมด” เพ่ือดูรายการข้อมูลของบัญชีผู้ใช้งานอ่ืนๆ ได้โดย จาก
บัญชีผู้ใช้งานท้ังหมด”  

รูปภาพท่ี ๑๙ หน้าจอแสดงข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานท้ังหมด 

 

ระบบจะสรุปรายการบัญชีผู้ใช้ท้ังหมด และแสดงรายชื่อบัญชีผู้ใช้ท้ังหมดภายในระบบ

หน้า | ๑๙  

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

เพ่ือดูรายการข้อมูลของบัญชีผู้ใช้งานอ่ืนๆ ได้โดย จาก

 

ท้ังหมดภายในระบบ 



 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าจอการจัดการข้อมูล 

รูปภาพท่ี

ระบบแสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานอย่างคร่
เมนูนี้ 

  

คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ

๓. การจัดการข้อมูล Alias Mail 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าจอการจัดการข้อมูล “Alias Mail”ได้โดย จากหน้าหลักคลิกท่ีคําว่า 

รูปภาพท่ี ๒๐ แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูล Alias Mail 

 

ระบบแสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานอย่างคร่าวๆ เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบเห็นภาพรวมของการบริหารจัดการภายใต้

หน้า | ๒๐  

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

ได้โดย จากหน้าหลักคลิกท่ีคําว่า “Alias Mail” 

 

รวมของการบริหารจัดการภายใต้



 

๓.๒ ค้นหา Alias Mail 

(๑) คลิกเลือกท่ี ค้นหา Alias Mail

ทางด้านขวาของหน้าจอ ระบบจะให้
ค้นหา 

(๒) ใส่ชื่อบัญชี Alias Mail 

(๓) เลือก ค้นหา 

จากน้ันระบบจะแสดงรายชื่อ
ข้อมูล แก้ไข และลบ ตามท่ีผู้ท่ีดูแลระบบต้องการ ซ่ึงรายละเอียดมีดังน้ี

ลําดับท่ี  แสดงลําดับของรายชื่อผู้ใช้

คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ

Alias Mail 

 

รูปภาพท่ี ๒๑ แสดงการค้นหาข้อมูล 

 

ทางด้านขวาของหน้าจอ ระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุคําค้นท่ีต้องการซ่ึงหมายถึง ชื่อบัญชี

Alias Mail ท่ีต้องการทําการค้นหาในช่อง ใส่คําค้น 

รูปภาพท่ี ๒๒ ผลการสืบค้นข้อมูล 

 

ระบบจะแสดงรายชื่อ Alias Mail ท่ีผู้ดูแลระบบได้ทําการค้นหา โดยผู้ดูแลระบบสามารถทําการดู
ลบ ตามท่ีผู้ท่ีดูแลระบบต้องการ ซ่ึงรายละเอียดมีดังน้ี 

แสดงลําดับของรายชื่อผู้ใช้ 

หน้า | ๒๑  

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

คําค้นท่ีต้องการซ่ึงหมายถึง ชื่อบัญชี Alias Mail ท่ีต้องการ

 

ท่ีผู้ดูแลระบบได้ทําการค้นหา โดยผู้ดูแลระบบสามารถทําการดู



 

ช่ือ Alias  แสดงชื่อบัญชี

ช่ือบัญชี  แสดงชื่อ

 ดูข้อมูล  เพ่ือดูข้อมูลของบัญชีรายชื่อท่ีเลือก

แก้ไข  สําหรับแก้ไขข้อมูลของบัญชีรายชื่อท่ีเลือก

 ลบ  สําหรับลบบัญชีรายชื่อท่ีเลือกออกจากระบบ

การดูข้อมูลของ Alias Mail สามารถทําได้ โดยการเลือกท่ี   
ระบบเลือก 

สําหรับการแก้ไข  Alias Mail 
แสดงผลดังน้ี 

ผู้ดูแลระบบสามารถทําการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงชื่อ Alias Mail ท่ีทําการผูกอยู่กับบัญชีผู้ใช้นี้ หรือ

คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ

แสดงชื่อบัญชี Alias Mail ของผู้ใช้ 

แสดงชื่อบัญชีผู้ใช้ท่ีผูกอยู่กับ Alias Mail น้ี 

เพ่ือดูข้อมูลของบัญชีรายชื่อท่ีเลือก 

สําหรับแก้ไขข้อมูลของบัญชีรายชื่อท่ีเลือก 

สําหรับลบบัญชีรายชื่อท่ีเลือกออกจากระบบ 

สามารถทําได้ โดยการเลือกท่ี   ดูข้อมูล ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ใช้งานท่ีผู้ดูแล

รูปภาพท่ี ๒๓ เม่ือคลิก “ดูข้อมูล” 

 

Alias Mail ของผู้ใช้งานสามารถทําได้โดยเลือก แก้ไข หรือเลือก แก้ไข ซ่ึงระบบจะ

รูปภาพท่ี ๒๔ ส่วนของการแก้ไข Alias 

 

ะบบสามารถทําการแก้ไข Alias mail เม่ือแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้เลือกท่ี
ท่ีทําการผูกอยู่กับบัญชีผู้ใช้นี้ หรือ กลับ เพ่ือทําการยกเลิกการแก้ไข 

หน้า | ๒๒  

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ใช้งานท่ีผู้ดูแล

 

หรือเลือก แก้ไข ซ่ึงระบบจะ

 

เม่ือแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้เลือกท่ี ดําเนินการ เพ่ือบันทึกการ
เพ่ือทําการยกเลิกการแก้ไข Alias Mail 



 

หน้า | ๒๓  

คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

เม่ือผู้ดูแลระบบต้องการลบ Alias mail น้ีออกจากบัญชีผู้ใช้ให้ทําการเลือกท่ี  ลบ  เ พ่ื อ ทํ า ก า ร ล บ ชื่ อ 
Alias Mail ออกจากบัญชีผู้ใช้ แต่บัญชีผู้ใช้จะยังคงอยู่ 

 

รูปภาพท่ี ๒๕ การลบข้อมูล Alias 

 

จากน้ันระบบจะถามว่า “คุณต้องการลบเมลส่งต่อช่ือ ###### หรือไม่” ให้ทําการตอบ OK เพ่ือยืนยัน
การลบ Alias Mail ท่ีผู้ดูแลระบบเลือก หรือ Cancel เพ่ือยกเลิกการลบ Alias Mail 

 

รูปภาพท่ี ๒๖ หน้าต่างการยืนยันลบขอ้มูล 

  

  



 

๓.๓ แสดงข้อมูล Alias Mail ท้ังหมด

ผู้ดูแลระบบสามารถดูชื่อ Alias Mail 
รายชื่อ Alias Mail ท่ีมีอยู่ในระบบท้ังหมด

รูปภาพท่ี

ระบบจะสรุปรายการ Alias Mail 
ระบบ 

  

คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ

ท้ังหมด 

Alias Mail ท่ีมีในระบบท้ังหมดได้ นอกเหนือจากการ
ท่ีมีอยู่ในระบบท้ังหมด โดยการคลิกท่ีคําว่า “แสดงท้ังหมด” 

รูปภาพท่ี ๒๗ หน้าจอการแสดงข้อมูล Alias Mail ท้ังหมด 

 

Alias Mail ท้ังหมด และแสดงรายชื่อบัญชีผู้ใช้ท่ีผูกกับ Alias Mail 
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ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

ท้ังหมดได้ นอกเหนือจากการ ค้นหา โดยระบบจะแสดง

 

Alias Mail ท้ังหมดภายใน



 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าจอการจัดการข้อมูล 

ระบบแสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานอย่างคร่
เมนูนี้ 

  

คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ

๔. กลุ่มเมล 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าจอการจัดการข้อมูล “กลุ่มเมล” ได้โดย จากหน้าหลักคลิกท่ีคําว่า 

รูปภาพท่ี ๒๘ แสดงหน้าจอ “กลุ่มเมล” 

 

ระบบแสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานอย่างคร่าวๆ เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบเห็นภาพรวมของการบริหารจัดการภายใต้
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ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

ได้โดย จากหน้าหลักคลิกท่ีคําว่า “กลุ่มเมล” 

 

าวๆ เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบเห็นภาพรวมของการบริหารจัดการภายใต้
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คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

๔.๑ ค้นหากลุ่มเมล 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าจอการการค้นหากลุ่มเมลล ท่ีต้องการได้ โดยจากหน้าจอเมนู กลุ่มเมล คลิกท่ีคําว่า 
“ค้นหากลุ่มเมล 

 

รูปภาพท่ี ๒๙ ส่วนของการค้นหากลุ่มเมล์ 

 

ทางด้านขวาของหน้าจอ ระบบจะให้ทําการใส่คําค้นท่ีต้องการซ่ึงหมายถึง ชื่อกลุ่มเมลท่ีต้องการค้นหา 

(๑) ใส่ชื่อกลุ่มเมลท่ีต้องการทําการค้นหาในช่อง ใส่คําค้น 

(๒) เลือก ค้นหา 

 

รูปภาพท่ี ๓๐ หน้าจอแสดงผลการค้นหาข้อมูล 
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คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

จากน้ันระบบจะแสดงรายชื่อกลุ่มเมลท่ีผู้ดูแลระบบได้ทําการค้นหา โดยผู้ดูแลระบบสามารถทําการแก้ไขหรือ
เพ่ิมสมาชิกในกลุ่ม ดูข้อมูล แก้ไขชื่อกลุ่มเมล และลบกลุ่มเมล ตามท่ีผู้ท่ีดูแลระบบต้องการ ซ่ึงรายละเอียดมีดังน้ี 

ลําดับท่ี  แสดงลําดับของรายชื่อผู้ใช้ 

ช่ือกลุ่มเมล  แสดงชื่อกลุ่มเมล 

จํานวนสมาชิก  แสดงจํานวนสมาชิกท่ีอยู่ภายใต้กลุ่มเมลน้ี 

 แก้ไขสมาชิก เพ่ือ เพ่ิม และ ลด สมาชิกภายใต้กลุ่ม 

 ดูข้อมูล  เพ่ือดูข้อมูลของกลุ่มเมลท่ีเลือก 

แก้ไข  สําหรับแก้ไขชื่อของกลุ่มเมลท่ีเลือก 

 ลบ  สําหรับลบกลุ่มเมลท่ีเลือกออกจากระบบ 

การแก้ไขสมาชิกภายใต้กลุ่มเมล ผู้ดูแลระบบสามารถ เพ่ิม หรือ ลด สมาชิกภายใต้กลุ่มเมลน้ี โดยทําการ
เลือก แก้ไขสมาชิก ซ่ึงระบบแสดงรายละเอียดดังน้ี 

 

รูปภาพท่ี ๓๑ การแก้ไขขอ้มูลกลุ่มเมล 
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คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

เม่ือคลิกแล้วระบบจะแสดงหน้าจอดังน้ี 

 

รูปภาพท่ี ๓๒ ตัวอยา่งกลุ่มเมลท่ีมีการแก้ไข 

 

ในหน้าจอของการเพ่ิมสมาชิก สามารถแบ่งการ เพ่ิมข้อมูลออกมาได้เป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

(๑)  เลือกจากรายการบัญชีผู้ใช้งาน  สําหรับเลือกจากรายการเมลท่ีมีอยู่ในระบบ โดยเลือกนําเมลเข้าก
ลุ่ม หรือ เลือกเมลออกจากกลุ่ม โดยหน้าต่างทางซ้ายมือ คือ เมลท่ีอยู่ในระบบ หน้าต่างทางขวา คือ 
รายชื่อเมลท่ีได้เพ่ิมเข้าในกลุ่มนี ้ 

• ใส่ email สมาชกิภายนอกระบบ สามารถใส่ email ของเมลอ่ืนๆนอกระบบได้ ซ่ึงท้ังน้ีรวมถึงรายช่ือเม
ลนามแฝง เมลส่งต่อ และ กลุ่มเมล โดยทําการใส่ช่ือ email แล้วทําการเลือก เพ่ิมสมาชกิ 



 

• นําเข้า email ใน 
แล้วทําการ Upload 

 

๔.๒ เพ่ิมกลุ่มเมล 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าจอการเพ่ิมข้อมูลของกลุ่มเมลได้ โดย จากหน้าจอข้อมูลกลุ่มเมล
“เพ่ิมกลุ่มเมล” 

รูปภาพท่ี

จากน้ันผู้ใช้งานสามารถระบุข้อมูลของกลุ่มเมลท่ีต้องการเพ่ิมเข้าสู่ระบบ โดยระบุข้อมูล

(๑)  ระ บุ  กลุ่ ม เ มล  ซ่ึ ง  
หรือ ขีดเส้นใต้ (_) เท่าน้ัน และมีอย่างน้อย 

(๒)  ชื่อกลุ่มเมล  

(๓) หมายเหตุ (ถ้ามี) 

เม่ือทําการใส่รายละเอียดข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือก 
ยกเลิกการสร้างกลุ่มเมลใหม่ให้เลือกท่ี 

เม่ือทําการบันทึกแล้วระบบจะมีทางเลือกให้ 

รูปภาพท่ี

คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ

ใน Mailing List ผู้ดูแลระบบสามารถทําการเพ่ิมเมลจากท่ีอ่ืนท่ีได้ทําการบันทึกมาเป็น 
Upload เข้าสู่ระบบ 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าจอการเพ่ิมข้อมูลของกลุ่มเมลได้ โดย จากหน้าจอข้อมูลกลุ่มเมล

รูปภาพท่ี ๓๓ แสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูลกลุ่มเมล 

 

จากน้ันผู้ใช้งานสามารถระบุข้อมูลของกลุ่มเมลท่ีต้องการเพ่ิมเข้าสู่ระบบ โดยระบุข้อมูล

ระ บุ  กลุ่ ม เ มล  ซ่ึ ง  * ชื่ อกลุ่ ม เมล ต้อ ง มี เฉพาะ  ตั ว อักษรภาษา อั งกฤษ ตั ว เลข  จุ ด  
เท่าน้ัน และมีอย่างน้อย ๓ ตัวอักษร 

เม่ือทําการใส่รายละเอียดข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือก ดําเนินการ เพ่ือทําการบันทึกข้อมูล 
ยกเลิกการสร้างกลุ่มเมลใหม่ให้เลือกท่ี ยกเลิก 

ทําการบันทึกแล้วระบบจะมีทางเลือกให้ 2 ทางเลือกดังน้ี 

รูปภาพท่ี ๓๔ ส่วนของการเลือกเง่ือนไของการเพิ่มกลุ่มใหม่  
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ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

ผู้ดูแลระบบสามารถทําการเพ่ิมเมลจากท่ีอ่ืนท่ีได้ทําการบันทึกมาเป็น File 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าจอการเพ่ิมข้อมูลของกลุ่มเมลได้ โดย จากหน้าจอข้อมูลกลุ่มเมล  คลิกท่ีคําว่า 

 

จากน้ันผู้ใช้งานสามารถระบุข้อมูลของกลุ่มเมลท่ีต้องการเพ่ิมเข้าสู่ระบบ โดยระบุข้อมูลดังน้ี  

ชื่ อกลุ่ ม เมล ต้อ ง มี เฉพาะ  ตั ว อักษรภาษา อั งกฤษ ตั ว เลข  จุ ด  ( . ) 

เพ่ือทําการบันทึกข้อมูล หรือ ต้องการ
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คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

เพ่ิมกลุ่มเมลรายต่อไป คือ ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างกลุ่มเมลใหม่อ่ืนๆอีกระบบจะกลับไปท่ีหน้าจอการสร้าง
กลุ่มเมลใหม่อีกครั้ง 

เพ่ิมสมาชิกในกลุ่มเมล XX คือ ระบบจะไปท่ีหน้าจอการเพ่ิมสมาชิกเพ่ือเข้าในกลุ่ม (หน้าจอ และการ
ทํางานเหมือนหน้าจอการจัดการสมาชิกกลุ่มเมล) 

 

 

๔.๓  กลุ่มเมลท้ังหมด 

ผู้ดูแลระบบสามารถดูชื่อ กลุ่มเมล ท่ีมีในระบบท้ังหมดได้ นอกเหนือจากการ ค้นหา โดยระบบจะแสดง
รายชื่อกลุ่มเมล ท่ีมีอยู่ในระบบท้ังหมด 

 

รูปภาพท่ี ๓๕ หน้าจอแสดงกลุ่มเมลท้ังหมด  

 

จากหน้าจอระบบจะสรุปรายการกลุ่มเมลท้ังหมด 

 

  



 

๔.๔ กลุ่มแอดมิน 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าจอการจัดการข้อมูล 

รูปภาพท่ี

๔.๔.๑ การนําเข้า-นําออก ของช่ือแอดมิน

ผู้ใช้งานสามารถจัดการรายชื่อผู้ใช้งานท่ีอยู่ในลกุ่มแอดมินได้ โดยการนําเข้า 
ดังน้ี  

(๑) การนํารายชื่อเข้ากลุ่มแอดมิน 
นําเข้า ผลคือ ชื่อของผู้ใช้งาน
ตัวอย่าง 

คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าจอการจัดการข้อมูล “กลุ่มแอดมิน”ได้โดย จากหน้าจอการจัดการข้อมูล

รูปภาพท่ี ๓๖ หน้าจอแสดงข้อมูลกลุ่มแอดมิน 

 

นําออก ของช่ือแอดมิน  

ผู้ใช้งานสามารถจัดการรายชื่อผู้ใช้งานท่ีอยู่ในลกุ่มแอดมินได้ โดยการนําเข้า – นําออก ชื่อแอดมินท่ีต้องการ 

การนํารายชื่อเข้ากลุ่มแอดมิน โดยการคลิกเลือกชื่อผู้ใช้งานทางด้านซ้ายมือของผู้ใช้งาน 
นําเข้า ผลคือ ชื่อของผู้ใช้งานท่ีผู้ใช้งานเลือกจะแสดงอยู่ในส่วนของกลุ่มแอดมินทางด้านขวาทันที ดัง

รูปภาพท่ี ๓๗ แสดงหน้าจอการนําเข้ารายช่ือ 
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ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

ได้โดย จากหน้าจอการจัดการข้อมูล 

 

นําออก ชื่อแอดมินท่ีต้องการ 

โดยการคลิกเลือกชื่อผู้ใช้งานทางด้านซ้ายมือของผู้ใช้งาน � คลิก
ท่ีผู้ใช้งานเลือกจะแสดงอยู่ในส่วนของกลุ่มแอดมินทางด้านขวาทันที ดัง

 



 

(๒) การนํารายชื่อออกจากกลุ่มแอดมิน โดยการคลิกเลือกชื่อผู้ใช้งานทางด้านขวามือของผู้ใช้งาน 
นําออก ผลคือ ชื่อของผู้ใช้งานท่ีเลือกจะแสดงอยู่ในส่วนของกลุ่มผู้
ตัวอย่าง 

รูปภาพท่ี

๔.๔.๒ การนําเข้ากลุ่มแอดมินโดยอีเมล์สมาชิกภายนอกระบบ

(๑) ระบุชื่อ อีเมล์ ท่ีต้องการเพ่ิมเข้ากลุ่มแอดมิน ลงในช่องข้อมูล 

(๒) คลิกท่ีคําว่า “เพ่ิมสมาชิก

ดังตัวอย่างด้านล่าง 

รูปภาพท่ี ๓๙

๔.๔.๓ นําเข้า email ใน 

ข้อกําหนดสําหรับการนําเข้าไฟล์

• ในไฟล์ให้ใส่ ๑ อีเมล ต่อ 
• นามสกุลไฟล์เป็น .txt
• ระบบจะไม่อ่านอีเมลในบรรทัดแรก กรุณาตรวจสอบตัวอย่างไฟล์ก่อนอัพโหลด
• ตัวอย่างไฟล์  

 

 

คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ

การนํารายชื่อออกจากกลุ่มแอดมิน โดยการคลิกเลือกชื่อผู้ใช้งานทางด้านขวามือของผู้ใช้งาน 
นําออก ผลคือ ชื่อของผู้ใช้งานท่ีเลือกจะแสดงอยู่ในส่วนของกลุ่มผู้ใช้งานท่ัวไปทางด้านซ้ายทันที ดัง

รูปภาพท่ี ๓๘ แสดงหน้าจอการนํารายช่ือออกจากกลุ่มแอดมิน 

 

การนําเข้ากลุ่มแอดมินโดยอีเมล์สมาชิกภายนอกระบบ  

ระบุชื่อ อีเมล์ ท่ีต้องการเพ่ิมเข้ากลุ่มแอดมิน ลงในช่องข้อมูล เช่น abc@domain.com

เพ่ิมสมาชิก” 

๓๙ การนําเข้ากลุ่มแอดมินโดยอีเมลสมาชิกภายนอกระบบ 

 

ใน MailingList 

ข้อกําหนดสําหรับการนําเข้าไฟล์  

อีเมล ต่อ ๑ บรรทัด และ อยู่ในรูปแบบของอีเมล เช่น abc@domain.com
txt 

อ่านอีเมลในบรรทัดแรก กรุณาตรวจสอบตัวอย่างไฟล์ก่อนอัพโหลด

หน้า | ๓๒  

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

การนํารายชื่อออกจากกลุ่มแอดมิน โดยการคลิกเลือกชื่อผู้ใช้งานทางด้านขวามือของผู้ใช้งาน � คลิก
ใช้งานท่ัวไปทางด้านซ้ายทันที ดัง

 

abc@domain.com 

 

abc@domain.com 

อ่านอีเมลในบรรทัดแรก กรุณาตรวจสอบตัวอย่างไฟล์ก่อนอัพโหลด 



 

ข้ันตอนของการนําเข้าไฟล์ 

(๑) คลิก Brownse.. เพ่ือเลือกไฟล์ 

(๒) คลิก Upload เพ่ือทําการนําเข้าไฟล์ข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ

คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ

ข้ันตอนของการนําเข้าไฟล์  

เพ่ือเลือกไฟล์ MailingList ท่ีต้องการ (นามสกุลไฟล์เป็น 

เพ่ือทําการนําเข้าไฟล์ข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ 

รูปภาพท่ี ๔๐ การนําเข้าไฟล์ MailingList 

 

 

 

  

หน้า | ๓๓  

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

นามสกุลไฟล์เป็น .txt) 

 

 



 

ผู้ใช้งานสามารถทําการนําเข้าข้อมูลรายชื่อผู้ใช้งานครั้งละหลายๆ รายชื่อ
โดยมีข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี  

(๑) ไม่ต้องมี หัวข้อในบรรทัดแรก

(๒) ไฟล์เป็น CSV Format : 

(๓) username,password,
,IdCard,ชื่อหน่วยงาน

(๔) QuotaSize : หน่วยเป็น เมกะไบต์ 

(๕) ข้อมูลค่ันด้วยเครื่องหมาย 

(๖) username : ไม่อนุญาตให้มีอักขระพิเศษและช่องว่าง ยกเว้น 
ตัวอักษรเท่าน้ัน มีความยาวไม่น้อยกว่า 

(๗) password : ไม่ควรมีเครื่องหมาย 

(๘) จําเป็นต้องมีครบทุกช่องในการใส่ข้อมูล

(๙) กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนนําเข้าทุกครั้ง

(๑๐) ตัวอย่างไฟล์  

ตัวอย่าง  

  

คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ

๕. Import User 

นําเข้าข้อมูลรายชื่อผู้ใช้งานครั้งละหลายๆ รายชื่อในคราวเดียวกันได้จากไฟล์ข้อมูล

ไม่ต้องมี หัวข้อในบรรทัดแรก 

CSV Format : ประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

username,password,ชื่อภาษาอังกฤษ,นามสกุลภาษาอังกฤษ,ชื่อภาษาไทย
ชื่อหน่วยงาน,ตําแหน่ง,QuotaSize 

หน่วยเป็น เมกะไบต์ (MB) 

ข้อมูลค่ันด้วยเครื่องหมาย , (comma) 

ไม่อนุญาตให้มีอักขระพิเศษและช่องว่าง ยกเว้น _(ขีดล่าง) 
น มีความยาวไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร 

ไม่ควรมีเครื่องหมาย , และ ช่องว่าง มีความยาวไม่น้อยกว่า 6 

จําเป็นต้องมีครบทุกช่องในการใส่ข้อมูล 

กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนนําเข้าทุกครั้ง 

รูปภาพท่ี ๔๑ การนําเข้าไฟล์ user 

 

หน้า | ๓๔  

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

ในคราวเดียวกันได้จากไฟล์ข้อมูล 

ชื่อภาษาไทย,นามสกุลภาษาไทย

) หรือ .(จุด) และข้ึนต้นด้วย

6 ตัวอักษร 

 



 

ผู้ใช้งานสามารถดูรายงานสรุปการใช้บริการของระบบในปัจจุบันได้ โดยการคลิกเลือกเมนู 

รูปภาพท่ี

จากหน้าจอผู้ใช้งานสามารถดูรายงานการเข้าใช้บริการ ณ ปัจจุบันได้ รายละเอียดท่ีแสดงในส่วนน้ีได้แก่ บัญชี
ผู้ใช้งาน  เน้ือท่ีท่ีใช้งาน เป็นต้น  

นอกจากน้ัน ผู้ใช้งานยังสามา
คลิกท่ีคําว่า  “แสดง pdf” ดังตัวอย่าง 

รูปภาพท่ี

คู่มือการใช้งาน : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ

๖. รายงาน 

ารถดูรายงานสรุปการใช้บริการของระบบในปัจจุบันได้ โดยการคลิกเลือกเมนู 

รูปภาพท่ี ๔๒ หน้าจอแสดงรายงานสรุปการใช้บริการฯ 

 

กหน้าจอผู้ใช้งานสามารถดูรายงานการเข้าใช้บริการ ณ ปัจจุบันได้ รายละเอียดท่ีแสดงในส่วนน้ีได้แก่ บัญชี

ารถกําหนดให้ระบบแสดงหน้าจอรายงานฯ  ให้อยู่ใน
 

รูปภาพท่ี ๔๓ เม่ือต้องการให้ระบบแสดงรายการรูปแบบ .pdf 

หน้า | ๓๕  

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ สําหรับผู้ดูแลระบบ 

ารถดูรายงานสรุปการใช้บริการของระบบในปัจจุบันได้ โดยการคลิกเลือกเมนู รายงาน  

 

กหน้าจอผู้ใช้งานสามารถดูรายงานการเข้าใช้บริการ ณ ปัจจุบันได้ รายละเอียดท่ีแสดงในส่วนน้ีได้แก่ บัญชี

นรูปแบบ .pdf  ได้ โดยการ

 


