
  

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน mail go thai  
ในเคร่ืองมืออุปกรณ์  Smart Phone 
สําหรับ Window Phone 8 



การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน 

 

สํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน
 

๑  การใช้งานระบบ

สําหรับผู้ใช้งานท่ีต้องการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฯ
อุปกรณ์ส่ือสารระบบ WINDOW  Phone 8
องค์กร หน่วยงาน ฯลฯ ทั้งการรับหรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯ  

หลังจากที่ผู้ใช้งานได้ทําการลงทะเบียนและมี
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากน้ันผู้ใช้งานสามารถต้ังค่าการใช้งานในอุปกรณ์ส่ือสารระบบ 
จากข้ันตอนดังน้ี 

� สําหรับ WINDOW  Phone 8
 

(๑) จากหน้าหลักของอุปกรณ์ส่ือสารดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ให้ผู้

รูปภาพที่

 

การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน mail go thai  ในเคร่ืองมืออุปกรณ์  Smart Phone 

องค์การมหาชน) 

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯ (mail.go.th) ใน Smart Phone

สําหรับผู้ใช้งานท่ีต้องการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฯ (mail.go.th) 
WINDOW  Phone 8 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อส่ือสารภายในหรือระหว่าง

องค์กร หน่วยงาน ฯลฯ ท้ังการรับหรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯ  (mail.go.th)  

หลังจากท่ีผู้ใช้งานได้ทําการลงทะเบียนและมีบัญชีผู้ใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฯ
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จากน้ันผู้ใช้งานสามารถต้ังค่าการใช้งานในอุปกรณ์ส่ือสารระบบ WINDOW  Phone 8

WINDOW  Phone 8 

ลักของอุปกรณ์ส่ือสารดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ให้ผู้ใช้งานเลือกท่ีไอคอน 

 
รูปภาพท่ี ๑ ขั้นตอนท่ี๑การต้ังค่าe-mailระบบWINDOW  Phone 8 

หน้า ๑ 

Smart Phone 

 ในโทรศัพท์เคล่ือนท่ี หรือ
ติดต่อส่ือสารภายในหรือระหว่าง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฯ (mail.go.th) 
WINDOW  Phone 8 ได้ 

 “Setting”  



การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน 

 

สํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน
 

(๒) จากหน้าจอการต้ังค่า Setting 
ตัวอย่าง 

รูปภาพที่

 

(๓) เลือก ⊕ add an account 

รูปภาพที่

 

การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน mail go thai  ในเคร่ืองมืออุปกรณ์  Smart Phone 

องค์การมหาชน) 

Setting ให้ผู้ใช้งานเลือกการต้ังค่าประเภทจดหมาย “email + accounts

 
รูปภาพท่ี ๒ ขั้นตอนท่ี๒การต้ังค่าe-mailระบบWINDOW  Phone 8 

add an account เพื่อทําการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานเข้าระบบ 

 
รูปภาพท่ี ๓ ขั้นตอนท่ี๓การต้ังค่าe-mailระบบWINDOW  Phone 8 

๒  

หน้า ๒ 

email + accounts” ดัง



การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน 

 

สํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน
 

(๔) จากหน้าจอเมนู Add an account 

∗ หมายเหตุ ในกรณีน้ี
หลังจากข้ันตอนท่ีผู้ใช้งานระบุช่ือบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ระบบจะทําการค้นหา 
ผู้ใช้งาน และจะแสดงหน้าจอให้เลือกการต้ังค่าแบบ 
ผู้ใช้งานของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯ  
และที่อยู่เซิร์ฟเวอร์
Setup  

รูปภาพที่

 

การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน mail go thai  ในเคร่ืองมืออุปกรณ์  Smart Phone 

องค์การมหาชน) 

Add an account ให้ผู้ใช้งานเลือก Advance Setup  

หมายเหตุ ในกรณีน้ีผู้ใช้งานสามารถเลือกการเพ่ิมบัญชีผู้ใช้งานแบบ 
หลังจากข้ันตอนท่ีผู้ใช้งานระบุช่ือบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ระบบจะทําการค้นหา 
ผู้ใช้งาน และจะแสดงหน้าจอให้เลือกการต้ังค่าแบบ Advance อยู่ดี

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯ  (mail.go.th) มีส่วนของ
และท่ีอยู่เซิร์ฟเวอร์ด้วย เราจึงแนะนําให้ผู้ใช้งานเลือกการต้ังค่าแบบข้ันสูง หรือ 

  
รูปภาพท่ี ๔ ขั้นตอนท่ี๔การต้ังค่าe-mailระบบWINDOW  Phone 8 

หน้า ๓ 

เพ่ิมบัญชีผู้ใช้งานแบบ Other account ได้ แต่
หลังจากข้ันตอนท่ีผู้ใช้งานระบุช่ือบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ระบบจะทําการค้นหา Account ของ

อยู่ดี เพราะการเพิ่มบัญชี
มีส่วนของการต้ังค่าชนิดบัญชีอีเมล

เราจึงแนะนําให้ผู้ใช้งานเลือกการต้ังค่าแบบข้ันสูง หรือ Advance 



การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน 

 

สํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน
 

(๕) ระบุ Email Address 
(mail.go.th) จากน้ันเลือก 

รูปภาพที่

 

(๖) เลือกชนิดของบัญชีผู้ใช้งานแบบ 

รูปภาพที่

 

การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน mail go thai  ในเคร่ืองมืออุปกรณ์  Smart Phone 

องค์การมหาชน) 

Email Address และ Password ที่ใช้สําหรับลงช่ือเข้าใช้งานระบบจดหมายอิเล็
จากน้ันเลือก Next เพื่อเข้าสู่ข้ันตอนต่อไป 

 
รูปภาพท่ี ๕ ขั้นตอนท่ี๕การต้ังค่าe-mailระบบWINDOW  Phone 8 

เลือกชนิดของบัญชีผู้ใช้งานแบบ Internet email 

 
รูปภาพท่ี ๖ ขั้นตอนท่ี๖การต้ังค่าe-mailระบบWINDOW  Phone 8 

หน้า ๔ 

ที่ใช้สําหรับลงช่ือเข้าใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 



การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน 

 

สํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน
 

(๗) จากน้ันระบบจะแสดงหน้าจอในส่วนของการระบุข้อมูลของบัญชีผู้ใช้งาน ช่ือท่ีใช้ในการรับ 
จดหมาย ประเภทของ Account 
บัญชีผู้ใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

ก. Account name 

ข. Your Name : ระบุช่ือที่ใช้แสดงในจดหมายเมื่อมีการ รับ 

ค. Incoming email server : 

ง. Account type : 

รูปภาพที่

 

 

การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน mail go thai  ในเคร่ืองมืออุปกรณ์  Smart Phone 

องค์การมหาชน) 

จากน้ันระบบจะแสดงหน้าจอในส่วนของการระบุข้อมูลของบัญชีผู้ใช้งาน ช่ือที่ใช้ในการรับ 
Account และ Email Server ให้ผู้ใช้งานระบุและเลือกข้อมูลสําหรับการเพ่ิม

บัญชีผู้ใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Mail.go.th) ดังน้ี 

Account name :  ระบุช่ือท่ีต้องการให้แสดงในหน้าแรกของ Window Phone 

ระบุช่ือที่ใช้แสดงในจดหมายเมื่อมีการ รับ – ส่ง  

Incoming email server : ระบุเป็น imap.mail.go.th 

Account type : ระบุเป็น IMAP4 

 
รูปภาพท่ี ๗ ขั้นตอนท่ี๗การต้ังค่าe-mailระบบWINDOW  Phone 8 

 

หน้า ๕ 

จากน้ันระบบจะแสดงหน้าจอในส่วนของการระบุข้อมูลของบัญชีผู้ใช้งาน ช่ือท่ีใช้ในการรับ – ส่ง
ให้ผู้ใช้งานระบุและเลือกข้อมูลสําหรับการเพิ่ม

Window Phone ของคุณ 



การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน 

 

สํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน
 

จ. Username : ระบุบัญชีของผู้ใช้งาน

ฉ. Password : ระบุรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งาน

รูปภาพที่
 

ช. Outgoing (SMTP) email server : 

ซ. คลิก � ในเง่ือนไขของการรับ 

รูปภาพที่
 

การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน mail go thai  ในเคร่ืองมืออุปกรณ์  Smart Phone 

องค์การมหาชน) 

ระบุบัญชีของผู้ใช้งาน 

ระบุรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งาน 

 
รูปภาพท่ี ๘ ขั้นตอนท่ี๗การต้ังค่าe-mailระบบWINDOW  Phone 8 

Outgoing (SMTP) email server : ระบุเป็น smtp.mail.go.th 

ในเง่ือนไขของการรับ – ส่งจดหมายดังที่ปรากฏในภาพตัวอย่าง

 
รูปภาพท่ี ๙ ขั้นตอนท่ี๗การต้ังค่าe-mailระบบWINDOW  Phone 8 

หน้า ๖ 

ดังที่ปรากฏในภาพตัวอย่าง 



การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน 

 

สํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน
 

ฌ. Download new content : 

ญ. Download email from : 

รูปภาพที่
 

เมื่อผู้ใช้งานระบุและเลือกข้อมูลสําหรับการเพ่ิมบัญชีผู้ใช้งานระบบจดหม
ครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ใช้งานเลือก “Sign in

จากน้ันระบบจะทําการประมวลผลเพื่อทําการเช่ือมต่อกับระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบุไว้ อาจใช้เวลาสักครู่ข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลสําเร็จแล้ว บัญชีของผู้ใช้งานจะแสดงในหน้าแรกของแอพพลิช่ันเริ่มต้นในอุปกรณ์ 
ผู้ใช้งานทันที  

 

การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน mail go thai  ในเคร่ืองมืออุปกรณ์  Smart Phone 

องค์การมหาชน) 

Download new content : เลือกช่วงเวลาท่ีผู้ใช้งานต้องการ 

Download email from : เลือกช่วงเวลาท่ีผู้ใช้งานต้องการ 

 
รูปภาพที่ ๑๐ ขั้นตอนท่ี๗การต้ังค่าe-mailระบบWINDOW  Phone 8 

เมื่อผู้ใช้งานระบุและเลือกข้อมูลสําหรับการเพ่ิมบัญชีผู้ใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
Sign in” เพื่อจัดเก็บและยืนยันข้อมูลบัญชีที่ผู้ใช้งาน 

จากน้ันระบบจะทําการประมวลผลเพ่ือทําการเช่ือมต่อกับระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อมูลท่ีผู้ใช้งานระบุไว้ อาจใช้เวลาสักครู่ข้ึนอยู่กับจํานวนจดหมายของผู้ใช้งาน ซึ่งเม่ือระบบได้ทําการเช่ือมต่อ
ข้อมูลสําเร็จแล้ว บัญชีของผู้ใช้งานจะแสดงในหน้าแรกของแอพพลิช่ันเริ่มต้นในอุปกรณ์ 

 

หน้า ๗ 

ายอิเล็กทรอนิกส์ (Mail.go.th) 

จากน้ันระบบจะทําการประมวลผลเพื่อทําการเช่ือมต่อกับระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ mail.go.th จาก
จํานวนจดหมายของผู้ใช้งาน ซ่ึงเมื่อระบบได้ทําการเช่ือมต่อ

ข้อมูลสําเร็จแล้ว บัญชีของผู้ใช้งานจะแสดงในหน้าแรกของแอพพลิช่ันเริ่มต้นในอุปกรณ์ Window phone 8ของ



การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน 

 

สํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน
 

(๘) หน้าแรกของอุปกรณ์ Window
ผู้ใช้งานสามารถเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบจดหมายฯ 

รูปภาพที่

 

(๙) จากหน้าจอของระบบจดหมายฯ  
สามารถส่งจดหมายออกได้โดยการเลือกที่ไอคอน 

รูปภาพที่

 

การต้ังค่าเพ่ือการใช้งาน mail go thai  ในเคร่ืองมืออุปกรณ์  Smart Phone 

องค์การมหาชน) 

Window phone 8 จะแสดงข้อมูลของระบบจดหมายฯ 
านสามารถเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบจดหมายฯ mail.go.th ได้ทันที 

 
รูปภาพท่ี ๑๑ เสร็จส้ินการต้ังค่าe-mailของระบบWindow Phone8 

จากหน้าจอของระบบจดหมายฯ  mail.go.th ซ่ึงแสดงรายการจดหมายล่าสุดท่ีถูกส่งเข้ามา ผู้ใช้งาน
สามารถส่งจดหมายออกได้โดยการเลือกที่ไอคอน ⊕ รวมทั้งการจัดการอ่ืนๆ ได้อีกด้วย

 
รูปภาพที่ ๑๒ เสร็จส้ินการต้ังค่าe-mailของระบบWindow Phone 8 

หน้า ๘ 

จะแสดงข้อมูลของระบบจดหมายฯ mail.go.th จากหน้าน้ี

ซึ่งแสดงรายการจดหมายล่าสุดท่ีถูกส่งเข้ามา ผู้ใช้งาน
รวมทั้งการจัดการอ่ืนๆ ได้อีกด้วย 


