
     

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ((((องค์การมหาชนองค์การมหาชนองค์การมหาชนองค์การมหาชน)))) 

การตั้งค่าการตั้งค่าการตั้งค่าการตั้งค่าเพื่อการใช้งานเพื่อการใช้งานเพื่อการใช้งานเพื่อการใช้งาน    mail go thai mail go thai mail go thai mail go thai 
ในเครื่องมืออุปกรณ์  ในเครื่องมืออุปกรณ์  ในเครื่องมืออุปกรณ์  ในเครื่องมืออุปกรณ์  Smart PhonSmart PhonSmart PhonSmart Phoneeee        
สําหรับ สําหรับ สําหรับ สําหรับ IOSIOSIOSIOS 



การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน 

 

สํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน
 

การใชง้านระบบการใชง้านระบบการใชง้านระบบการใชง้านระบบ
สําหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ระบบ IOS เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตอบรับ หรือ ส่ง สามารถทําได้ ดังน้ี

(๑) จากหน้าจอหลักของอุปกรณ์ส่ือสารดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ให้ผู้ใช้งานเลือกที่เมนู 

 

รต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน mail go thai  ในเคร่ืองมอือุปกรณ์  Smart Phone  

องค์การมหาชน) 

การใชง้านระบบการใชง้านระบบการใชง้านระบบการใชง้านระบบจดหมายจดหมายจดหมายจดหมายของ ของ ของ ของ mmmmaaaaiiiillll    ggggoooo    tttthaihaihaihai    ใน ใน ใน ใน Smart PhoneSmart PhoneSmart PhoneSmart Phone
สําหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฯ ในโทรศัพท์เคล่ือนท่ี หรืออุปกรณ์ส่ือสาร
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตอบรับ หรือ ส่ง สามารถทําได้ ดังน้ี 

การต้ังคา่การใช้งานในระบบ การต้ังคา่การใช้งานในระบบ การต้ังคา่การใช้งานในระบบ การต้ังคา่การใช้งานในระบบ IOSIOSIOSIOS    
จากหน้าจอหลักของอุปกรณ์ส่ือสารดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ให้ผู้ใช้งานเลือกที่เมนู 

    
รูปภาพที่ ๑ ขั้นตอนที่๑การต้ังค่าระบบIOS 

หน้า ๑ 

Smart PhoneSmart PhoneSmart PhoneSmart Phone 
ในโทรศัพท์เคล่ือนท่ี หรืออุปกรณ์ส่ือสาร

จากหน้าจอหลักของอุปกรณ์ส่ือสารดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ให้ผู้ใช้งานเลือกที่เมนู “การต้ังค่า”  



การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน 

 

สํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน
 

(๒) จากหน้าจอการต้ังค่า 
Calendars” ดังตัวอย่าง

(๓) เพื่อเป็นการเพิ่มช่ือผู้ใช้งานเข้าสู่อุปกรณ์ส่ือสาร ผู้ใช้งานต้องทําการเพิ่มช่ือผู้ใช้งานและท่ีอยู่ 
mail โดยการเลือก “

  

รต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน mail go thai  ในเคร่ืองมอือุปกรณ์  Smart Phone  

องค์การมหาชน) 

จากหน้าจอการต้ังค่า Setting ให้ผู้ใช้งานเลือกการต้ังค่าประเภทจดหมาย 
ดังตัวอย่าง 

    
รูปภาพที่ ๒ ขั้นตอนที่๒การต้ังค่าระบบIOS 

    

ช่ือผู้ใช้งานเข้าสู่อุปกรณ์ส่ือสาร ผู้ใช้งานต้องทําการเพิ่มช่ือผู้ใช้งานและท่ีอยู่ 
“Add Account” 

    
รูปภาพที่ ๓ ขั้นตอนที่๓การต้ังค่าระบบIOS 

 

หน้า ๒ 

ให้ผู้ใช้งานเลือกการต้ังค่าประเภทจดหมาย “Mail , Contacts , 

ช่ือผู้ใช้งานเข้าสู่อุปกรณ์ส่ือสาร ผู้ใช้งานต้องทําการเพิ่มช่ือผู้ใช้งานและท่ีอยู่ e – 



การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน 

 

สํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน
 

(๔) จากน้ันให้ผู้ใช้งานเลือกประเภท 

 

(๕) เลือก Add Mail Account 

 
 

 

รต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน mail go thai  ในเคร่ืองมอือุปกรณ์  Smart Phone  

องค์การมหาชน) 

ให้ผู้ใช้งานเลือกประเภท Other  

        
รูปภาพที่ ๔ ขั้นตอนที่๔การต้ังค่าระบบIOS 

Add Mail Account  

    
รูปภาพที่ ๕ ขั้นตอนที่๕การต้ังค่าระบบIOS 

หน้า ๓ 



การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน 

 

สํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน
 

(๖) จากน้ัน ให้ผู้ใช้งานระบุ 
รูปภาพด้านล่าง เมื่อระบุรายละเอียดของ 
เข้าสู่ข้ันตอนต่อไป 

 

(๗) จากน้ันที่หน้าจอของผู้ใช้งานจะแสดงข้อมูลของผู้ใช้งานที่มีการระบุเม่ือสักครู่ สังเกตด้านบนของ
ข้อมูลดังกล่าว ให้ผู้ใช้งานเลือก 

รต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน mail go thai  ในเคร่ืองมอือุปกรณ์  Smart Phone  

องค์การมหาชน) 

จากน้ัน ให้ผู้ใช้งานระบุ Name , Email , Password , Description ตามลําดับ โดยดูตัวอย่างจาก
เมื่อระบุรายละเอียดของ Account ของผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว คลิดท่ี 

    
รูปภาพที่ ๖ ขั้นตอนที่๖การต้ังค่าระบบIOS 

จากน้ันที่หน้าจอของผู้ใช้งานจะแสดงข้อมูลของผู้ใช้งานที่มีการระบุเมื่อสักครู่ สังเกตด้านบนของ
ข้อมูลดังกล่าว ให้ผู้ใช้งานเลือก IMAP ดังตัวอย่าง 

    
รูปภาพที่ ๗ ขั้นตอนที่๗การต้ังค่าระบบIOS 

หน้า ๔ 

ตามลําดับ โดยดูตัวอย่างจาก
ของผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว คลิดท่ี Next เพื่อ

จากน้ันท่ีหน้าจอของผู้ใช้งานจะแสดงข้อมูลของผู้ใช้งานท่ีมีการระบุเมื่อสักครู่ สังเกตด้านบนของ



การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน 

 

สํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน
 

(๘) ใส่รายละเอียด Incoming 
แสดงอยู่ในหน้าจอระบบเรียบร้อยแล้ว คลิกท่ีคําว่า 

 

(๙) จากน้ัน ให้ผู้ใช้งานเปิดการใช้งาน โดยเลือกให้เป็นคําว่า 
ตัวอย่าง จากน้ัน 

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ....  Mail ON

Note ON
Server Mail ด้วย

เมื่อถึงข้ันตอนน้ีแล้วบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งานจะถูกบันทึกอยู่ใ
ต้ังค่ารายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมในตัว 

รต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน mail go thai  ในเคร่ืองมอือุปกรณ์  Smart Phone  

องค์การมหาชน) 

Incoming และ Outgoing Mail Server ดังตัวอย่าง 
แสดงอยู่ในหน้าจอระบบเรียบร้อยแล้ว คลิกท่ีคําว่า Next เพื่อยืนยันข้อมูลและเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 

    
รูปภาพที่ ๘ ขั้นตอนที่๘การต้ังค่าระบบIOS 

จากน้ัน ให้ผู้ใช้งานเปิดการใช้งาน โดยเลือกให้เป็นคําว่า On ในส่วนของ 

        
รูปภาพที่ ๙ ขัน้ตอนที่๙การต้ังค่าระบบIOS 

ON คือ ผู้ใช้งานต้องการให้ Ipad/Iphone sync ข้อมูล 

Note ON คือ ผู้ใช้งานต้องการ sync เก็บ Note ต่างๆที่ Note
ด้วย 

เมื่อถึงข้ันตอนน้ีแล้วบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งานจะถูกบันทึกอยู่ในอุปกรณ์ส่ือสารน้ีทันที แต่ผู้ใช้งานต้องทําการ
ต่างๆเพิ่มเติมในตัว Smart Phone ของผู้ใช้งานเพิ่มเติม ดังน้ี 

หน้า ๕ 

 เมื่อระบุรายละเอียดดังท่ี
เพื่อยืนยันข้อมูลและเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป  

ในส่วนของ Mail และ Note ดัง

ข้อมูล E-mail 

Note ลง Ipad/Iphone บน 

นอุปกรณ์ส่ือสารน้ีทันที แต่ผู้ใช้งานต้องทําการ
 



การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน 

 

สํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน
 

(๑๐) จากหน้าจออุปกรณ์ฯ เลือก 

(๑๑) จากน้ัน ให้ผู้ใช้งานเลือกที่เมนูการต้ังค่า 

รต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน mail go thai  ในเคร่ืองมอือุปกรณ์  Smart Phone  

องค์การมหาชน) 

จากหน้าจออุปกรณ์ฯ เลือก Setting  

 

รูปภาพที่ ๑๐ ขั้นตอนที่๑๐การต้ังค่าระบบIOS 
 

จากน้ัน ให้ผู้ใช้งานเลือกที่เมนูการต้ังค่า Mail , Contracts , Calendars

    
รูปภาพที่ ๑๑ ขั้นตอนที่๑๑การต้ังค่าระบบIOS 

หน้า ๖ 

Calendars  



การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน 

 

สํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน
 

(๑๒) เมื่อเข้ามาสู่หน้าจอของการเลือกเลือกประเภท
ผู้ใช้งานเลือก “ega.or.th

 

(๑๓) จากน้ันระบบจะแสดงช่ือผู้ใช้งานที่ผู้ใช้งานได้ทําการเพิ่มไว้แล้วก่อนหน้าน้ี ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีต้อง
เปิดใช้งาน ในส่วนของ 
เช่ือมต่อกับข้อมูลดังกล่าว

 

รต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน mail go thai  ในเคร่ืองมอือุปกรณ์  Smart Phone  

องค์การมหาชน) 

เมื่อเข้ามาสู่หน้าจอของการเลือกเลือกประเภท e - mail ท่ีต้องการต้ังค่าการใช้งานแล้ว ให้
ega.or.th” ท่ีได้ทําการเพิ่มเอาไว้แล้ว 

    
รูปภาพที่ ๑๒ ขั้นตอนที่๑๒การต้ังค่าระบบIOS 

จากน้ันระบบจะแสดงช่ือผู้ใช้งานท่ีผู้ใช้งานได้ทําการเพิ่มไว้แล้วก่อนหน้าน้ี ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีต้อง
ใช้งาน ในส่วนของ Mail และ Note ให้ผู้ใช้งานเลือกเป็น ON เพื่อทําการเปิดการใช้งานและ

เช่ือมต่อกับข้อมูลดังกล่าว และคลิกที่ช่ือของผู้ใช้งาน ดังตัวอย่าง 

    
รูปภาพที่ ๑๓ ขั้นตอนที่๑๓การต้ังค่าระบบIOS 

หน้า ๗ 

ที่ต้องการต้ังค่าการใช้งานแล้ว ให้

จากน้ันระบบจะแสดงช่ือผู้ใช้งานท่ีผู้ใช้งานได้ทําการเพิ่มไว้แล้วก่อนหน้าน้ี ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีต้อง
เพื่อทําการเปิดการใช้งานและ



การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน 

 

สํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน
 

(๑๔) เมื่อคลิกที่ช่ือผู้ใช้งานแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ 
ผู้ใช้งาน ว่าตรงกับตัวอย่างในรูปภาพหรือไม่ ยกเว้นในส่วนของ 
ที่ได้ทําการเพิ่มเข้าสู่อุปกรณ์เท่าน้ันท่ีจะไม่เหมือนกัน จากน้ั
เลือกให้เป็น “Advanced

 

(๑๕) ข้ันตอนต่อไป ผู้ใช้งานต้องทําการเลือก

รต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน mail go thai  ในเคร่ืองมอือุปกรณ์  Smart Phone  

องค์การมหาชน) 

เมื่อคลิกที่ช่ือผู้ใช้งานแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ Account ตรวจสอบจากหน้าจออุปกรณ์ของ
ผู้ใช้งาน ว่าตรงกับตัวอย่างในรูปภาพหรือไม่ ยกเว้นในส่วนของ Username 
ที่ได้ทําการเพิ่มเข้าสู่อุปกรณ์เท่าน้ันท่ีจะไม่เหมือนกัน จากน้ันในส่วนของ 

Advanced”  

    
รูปภาพที่ ๑๔ ขั้นตอนที่๑๔การต้ังค่าระบบIOS 

ข้ันตอนต่อไป ผู้ใช้งานต้องทําการเลือก Use SSL ให้เป็น ON และ Server Port 

    
รูปภาพที่ ๑๕ ขั้นตอนที่๑๕การต้ังค่าระบบIOS 

หน้า ๘ 

ตรวจสอบจากหน้าจออุปกรณ์ของ
Username จะเป็นช่ือของผู้ใช้งาน

นในส่วนของ Outgoing Mail Server 

Server Port เป็น 993  



การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน 

 

สํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน
 

(๑๖) ในส่วนของ Outgoing Mail Server 

(๑๗) จากน้ันระบบจะทําการประมวลผลข้อมูลท่ีได้ทําการป้อนเข้าสู่ระบบ เม่ือเสร็จส้ินแล้วจะแสดง
หน้าจอดังน้ี 

รต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน mail go thai  ในเคร่ืองมอือุปกรณ์  Smart Phone  

องค์การมหาชน) 

Outgoing Mail Server เลือก SMTP เป็น smtp.mail.go.th

    
รูปภาพที่ ๑๖ ขั้นตอนที่๑๖การต้ังค่าระบบIOS 

จากน้ันระบบจะทําการประมวลผลข้อมูลท่ีได้ทําการป้อนเข้าสู่ระบบ เม่ือเสร็จส้ินแล้วจะแสดง

    
รูปภาพที่ ๑๗ ขั้นตอนที่๑๗การต้ังค่าระบบIOS 

หน้า ๙ 

smtp.mail.go.th 

จากน้ันระบบจะทําการประมวลผลข้อมูลที่ได้ทําการป้อนเข้าสู่ระบบ เมื่อเสร็จส้ินแล้วจะแสดง



การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน 

 

สํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน
 

(๑๘) ข้ันตอนต่อไป ผู้ใช้งานเลือก 

จากน้ัน หน้าจอของผู้ใช้งานจะแสดงข้อมูลดังภาพ 

 

  

รต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน mail go thai  ในเคร่ืองมอือุปกรณ์  Smart Phone  

องค์การมหาชน) 

ผู้ใช้งานเลือก Use SSL ให้เป็น On และ Server Port เป็น 

        
รูปภาพที่ ๑๘ ขั้นตอนที่๑๘การต้ังค่าระบบIOS 

จากน้ัน หน้าจอของผู้ใช้งานจะแสดงข้อมูลดังภาพ ให้ผู้ใช้งานเลือก Done เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 

    
รูปภาพที่ ๑๙ การต้ังค่าระบบIOS 

 

หน้า ๑๐ 

เป็น 465 ดังตัวอย่าง 

เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป  



การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน 

 

สํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน
 

(๑๙) จากหน้าน้ีจะเป็นการต้ังค่าในส่วนของ 

 

(๒๐) เลือก Sent On The Server

 

  

รต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน mail go thai  ในเคร่ืองมอือุปกรณ์  Smart Phone  

องค์การมหาชน) 

จากหน้าน้ีจะเป็นการต้ังค่าในส่วนของ Mailbox Behaviors ให้ผู้ใช้งานเลือกที่ 

    
รูปภาพที่ ๒๐ ขั้นตอนที่๑๙การต้ังค่าระบบIOS 

Sent On The Server เพื่อให้อีเมล์ท่ีทําการส่งใน IPhone Sync 

    
รูปภาพที่ ๒๑ ขั้นตอนที่๒๐การต้ังค่าระบบIOS 

 

หน้า ๑๑ 

ให้ผู้ใช้งานเลือกที่ Sent Mailbox  

hone Sync กับ Server Mail  



การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน 

 

สํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน
 

(๒๑) จากน้ัน ให้ผู้ใช้งานกลับไปท่ีหน้าจอของ 
Mailbox  

(๒๒) เลือก Trash On The Server

 

เป็นการเสร็จส้ินการต้ังค่าการใช้งานระบบจดหมายและปฏิทินนัดหมายใน 
 

รต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน mail go thai  ในเคร่ืองมอือุปกรณ์  Smart Phone  

องค์การมหาชน) 

จากน้ัน ให้ผู้ใช้งานกลับไปท่ีหน้าจอของ Mailbox Behaviors ให้ผู้ใช้งานเลือกท่ี 

    
รูปภาพที่ ๒๒ ขั้นตอนที่๒๑การต้ังค่าระบบIOS 

On The Server เพื่อให้อีเมล์ท่ีทําการลบใน IPhone Sync 

    
รูปภาพที่ ๒๓ ขั้นตอนที่๒๒การต้ังค่าระบบIOS 

เป็นการเสร็จส้ินการต้ังค่าการใช้งานระบบจดหมายและปฏิทินนัดหมายใน Smart Phone 

หน้า ๑๒ 

ให้ผู้ใช้งานเลือกท่ี Delete 

hone Sync กับ Server Mail 

Smart Phone ในระบบ IOS  


