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บทที�บทที�บทที�    111   การใช้งานเบื�องต้น 

ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์  จะมีลกัษณะการใชง้านในส่วนของการเขา้สู่ระบบงาน การใส่ค่าต่างๆ 

รวมถึงปุ่มคาํสั�งการใชง้านที�คลา้ยกนั ซึ�งต่อไปจะเป็นการอธิบายการใชง้านของระบบโดยทั�วไป ดงันี�  

 

 การเข้าและออกจากระบบงาน 

 ขั�นตอนการเข้าสู่ระบบ 
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 เริ�มตน้ระบบ ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใชร้ะบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ไดโ้ดยคลิกที� หลงัจากนั�นให้

ผูใ้ชง้านใส่ URL  ที�ช่อง  Address ดงัรูป ซึ�ง  URL  ที�ใชเ้ขา้สู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ของ

กรมส่งเสิรมการปกครองทอ้งถิ�น  คือ  http://sarabun.dla.go.th   เมื�อผูใ้ชง้านใส่  URL  ที�กาํหนด

เสร็จใหผู้ใ้ชง้านกดปุ่ม  Enter  ที�แป้นคียบ์อร์ดเมื�อเขา้มาแลว้จะพบหน้าหลกัของระบบสารบรรณ

อิเลก็ทรอนิกส ์

 การใชง้านหนา้จอ Login 

หนา้จอ Login เป็นหนา้จอที�ใชส้าํหรับป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มลู จากผูใ้ชง้านที�ไม่มีสิทธิ� ใน

การเขา้ถึงขอ้มลู การเขา้สู่เมนูหลกัของ ใหป้ฏิบติัตามขั�นตอนดงันี�  

 
คีย ์ Username   และ Password 

 คลิกที�ปุ่ม  จะเขา้สู่หนา้จอเมนูหลกัของระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส ์ 

 จากนั�นคลิกที�รายการเมนูที�ผูใ้ชง้านตอ้งการเขา้สู่หนา้จอการทาํงานใด ใหค้ลิกเลือกที�รายการนั�น ก็จะ

เขา้สู่หนา้จอการทาํงานของรายการที�เลือก 

2 

1 
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 ขั�นตอนการออกจากระบบ 

 

 ทุกครั� งที�ไม่ใชง้านระบบ ใหค้ลิกออกจากระบบงาน  โดยคลิกเลือกที�   

 จะกลบัเขา้สู่หนา้จอเริ�มตน้ การเขา้สู่ระบบ 
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 การใส่ค่าต่างๆ ในหน้าจอการทํางาน 

การใส่ค่าต่างๆในหนา้จอการทาํงาน จะมีประเภทของขอ้มลูที�จะใหใ้ส่แตกต่างกนัไป ซึ�งบริเวณหรือ

พื�นที�ที�ใหใ้ส่ขอ้มลูนั�นจะถกูเรียกว่า “Field”  ซึ�งแต่ละประเภทจะมีวิธีการใส่ขอ้มลู ดงัต่อไปนี�  

1. ประเภทขอ้มลูที�เป็น “Text Box” 

 
เป็นลกัษณะของ Field ที�ใหใ้ส่ขอ้มลูเป็นแบบ “ขอ้ความ” ซึ�งสามารถที�จะคียต์วัอกัษรหรือตวัเลขลง

ไปได ้ ขึ�นอยูก่บัประเภทของขอ้มลูที�จะใส่ โดยคลกิเมาส์ลงไปที�ช่องสาํหรับใส่ขอ้มลู แลว้จึงทาํการ

คียร์ายละเอียดขอ้มลูที�ตอ้งการจะใส่ เช่น เรื�อง , หมายเหตุ  เป็นตน้ 

2. ประเภทขอ้มลูที�เป็น “Date” 

 
เป็นลกัษณะของ Field  แบบ Text Box แต่รูปแบบในการใส่ขอ้มลู จะตอ้งคียข์อ้มลูเป็น “วนัที�/

เดือน/ปี พ.ศ.”  รูปแบบในการใส่ขอ้มลูจะตอ้งใส่เป็น “12/02/2553” หรือคลิกเลือกที�   ระบบจะ

แสดงตารางวนัที�  

โดยคลิกเมาส์เลือก  เพื�อระบุเดือน และคลิกเลือก    ขึ�นลงระบุ ปี 

พ.ศ. จากนั�นเลือกวนัที�ที�ตอ้งการ ระบบจะทาํการจดัรูปแบบของวนัที�ให้

เป็น “12/01/2553” โดยอตัโนมติั 

3. ประเภทขอ้มลูที�เป็น “Drop Down List” หรือที�เรียกอีกชื�อหนึ�งว่า “Lookup” 

 
เป็นลกัษณะของ Field  ที�ใหใ้ส่ขอ้มลูเป็นแบบ “เลือกขอ้มลู”  ซึ�งหมายถึง การเรียกใชข้อ้มลูที�มีอยู่

จากฐานขอ้มลู โดยใชเ้มาส์คลิกที�เครื�องหมายลกูศรลง  จะพบกบัตวัเลือกของประเภทขอ้มลูนั�น 

จากนั�นใหเ้ลื�อนตวัชี� เมาส์ไปยงัขอ้มลูที�ตอ้งการ แลว้คลิกเมาส์ 1 ครั� ง ก็จะไดข้อ้มลูที�คลิกเลือกไว ้ใน

ช่องการทาํงานของประเภทขอ้มลูนั�น 

 
4. ประเภทขอ้มลูที�เป็น “Check Box” 

 
เป็นลกัษณะของ Field ที�ใชส้าํหรับใหเ้ลือกประเภทขอ้มลู โดยใหค้ลิกเมาส์ในช่องสี�เหลี�ยมหนา้

ประเภทขอ้มลูนั�น ก็จะปรากฏเครื�องหมายถกูในช่องสี�เหลี�ยม แสดงว่าประเภทขอ้มลูนั�นไดถ้กูเลือก

ไว ้ซึ�งลกัษณะของ Field ประเภทนี�จะสามารถเลือกประเภทของขอ้มลูไดม้ากกว่า 1 ประเภท 
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 การใช้งานเมนูคาํสั�งของระบบ 

สัญลกัษณ์และความหมายของปุ่มต่างๆ มดีงัต่อไปนี� 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 
แผนผงัองคก์ร 

 
สารบรรณ 

 
ขอ้มลูส่วนตวั 

 

หมายเหตุ :  ข้อมลูที�จาํเป็นต้องคย์ีกรองข้อมลูให้ครบถ้วน คอื ช่องข้อมลูที�มเีครื�องหมาย * (ดอกจนั) 
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 การตรวจสอบข้อมูลส่วนตวัและเปลี�ยนรหัสผ่าน 

 

หน้าจอข้อมูลส่วนตัว 

 คลิกที�  จะเข้าสู่หน้าจอข้อมูลส่วนตัว เมื�อเข้าสู่หน้าจอข้อมูลส่วนตัว ระบบจะแสดง

รายละเอียดของผูใ้ชง้านที� Login ในปัจจุบนั 

  กรณีที�ผูใ้ชง้านตอ้งการเปลี�ยนรหสัผา่น   

 จากนั�นคียข์อ้มลูรหสัผา่นเดิม และรหสัผา่นใหม่ ยนืยนัรหสัผา่น หรือคลิกปุ่ม    

 ระบบจะทาํการสุ่มรหสัผา่นให ้ จากนั�นคลิก  

 จากนั�นคลิกปุ่ม  

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

9 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

บทที�บทที�บทที�    222   การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ใช้งานระดับกรม) 

 ทะเบียนหนังสือรับ 

 การรับหนังสือภายใน 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

10 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 

 

ขั�นตอนการบนัทึกรับหนงัสือภายในมดีงัต่อไปนี�   คือ 

 ใหผู้ใ้ชง้านคลิกเลือก      จะเขา้สู่หนา้จอสารบรรณ 

 คลิกเลือกเมนูทะเบียนหนงัสือรับ 

 คลิกเลือกเมนูยอ่ยทะเบียนหนงัสือรับภายใน 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

11 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 คลิกเลือกสถานะหนงัสือ  “หนังสือที�ยงัไม่ได้รับ”  

 คลิกรายการหนงัสือที�ตอ้งการบนัทึกรับ 

 คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้จอการบนัทึกรับหนงัสือ  

 จากนั�นใหร้ะบุขอ้มลูการบนัทึกรับหนงัสือ คือ 

 เลขที�รับหนงัสือ   

 การรับหนงัสือ 

 หมายเหตุ(ถา้มี) 

 เมื�อระบุขอ้มลูรายละเอียดหนงัสือเรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงขอ้ความ 

“ดาํเนินการเสร็จสมบูรณ์” 

 ยนืยนัการบนัทึกดว้ยการคลิกปุ่ม  



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

12 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 การรับหนังสือภายนอก 

 กรณรัีบหนังสือภายนอกผ่านสารบรรณกลาง(สํานกัเลขานุการกรม) 

 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

13 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 

 

ขั�นตอนการบนัทึกรับหนงัสือภายนอก  มีดงัต่อไปนี�   คือ 

 ใหผู้ใ้ชง้านคลิกเลือก      จะเขา้สู่หนา้จอสารบรรณ 

 คลิกเลือกเมนูทะเบียนหนงัสือรับ 

 คลิกเลือกเมนูยอ่ยทะเบียนหนงัสือรับภายนอก 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

14 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 คลิกเลือกสถานะหนงัสือ  “หนังสือที�ยงัไม่ได้รับ”  

 คลิกรายการหนงัสือที�ตอ้งการบนัทึกรับ 

 คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้จอการบนัทึกรับหนงัสือ  

 จากนั�นใหร้ะบุขอ้มลูการบนัทึกรับหนงัสือ คือ 

 เลขที�รับหนงัสือ   

 การรับหนงัสือ 

 หมายเหตุ(ถา้มี) 

 เมื�อระบุขอ้มลูรายละเอียดหนงัสือเรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงขอ้ความ 

“ดาํเนินการเสร็จสมบูรณ์” 

 ยนืยนัการบนัทึกดว้ยการคลิกปุ่ม  



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

15 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 กรณรัีบหนังสือภายนอกผ่านฝ่ายบริหารทั�วไป(สํานกั/กอง) 

 

 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

16 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

ขั�นตอนการบนัทึกรับหนงัสือภายนอก  มีดงัต่อไปนี�   คือ 

 ใหผู้ใ้ชง้านคลิกเลือก      จะเขา้สู่หนา้จอสารบรรณ 

 คลิกเลือกเมนูทะเบียนหนงัสือรับ 

 คลิกเลือกเมนูยอ่ยทะเบียนหนงัสือรับภายนอก 

 เมื�อเขา้สู่หนา้จอทะเบียนหนงัสือรับภายนอก ใหค้ลกิปุ่ม  

 เมื�อเขา้สู่หนา้จอบนัทึกรับหนงัสือภายนอก  ใหผู้ใ้ชง้านคียข์อ้มลูดงัต่อไปนี�  

 คียข์อ้มลูเลขที�หนงัสือ 

 ระบุเลขที�รับหนงัสือ (กรณีผูใ้ชง้านกาํหนดเอง) 

 ระบุขอ้มลูประเภทหนงัสือ 

 เรื�องของหนงัสือ(ทั�วไป, ประชุม ,ร้องเรียน, 

FAX) 

 ระบุขอ้มลูชั�นความเร็ว 

 ระบุขอ้มลูลงวนัที� 

 ระบุหมายเลขโทรศพัท(์ถ้ามี) 

 คลิกเลือกที�   ระบบจะแสดงตารางวนัที�  

- โดยคลิกเมาส์เลือก  เพื�อระบุเดือน และคลิกเลือก    ขึ�นลงระบุ ปี พ.ศ. จากนั�นเลือก

วนัที�ที�ตอ้งการ ระบบจะทาํการจดัรูปแบบของวนัที�ใหเ้ป็น “12/01/2553” โดยอตัโนมติั 

- หรือ คียข์อ้มูลวนัที�ตามรูปของวนัที� ลงในช่อง   ก็

ไดเ้ช่นกนั 

 ระบุขอ้มลูจากหน่วยงาน  

- ระบบจะแสดงขอ้มลูจากหน่วยใหอ้ตัโนมติั  

- ผูใ้ชง้านสามารถแกไ้ขขอ้มลูจากหน่วยงานได ้โดยคียร์ะบุขอ้มลูลงในช่อง หรือคลิกปุ่ม    

จะเขา้สู่หนา้จอเลือกขอ้มลูจากหน่วยงาน  

 ขอ้มลูถึงหน่วยงาน 

- ใหผู้ใ้ชง้านคลิกปุ่ม “เพิ�ม”  จะเขา้สู่หนา้จอเลือกขอ้มลูถึงหน่วยงาน   

- คลิกเลือกเครื�องหมายถกู   หนา้หน่วยงานที�ตอ้งการ 

- จากนั�นคลิกปุ่ม    

- ระบบจะแสดงขอ้มลูหน่วยงานที�เลือก ที�ช่องถึงหน่วยงาน 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

17 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 

 ระบุขอ้มลูเรื�อง 

 ระบุขอ้มลูเรียน 

 แนบไฟลเ์อกสารตน้ฉบบั(ถา้มี) / รายละเอียด(ถา้มี) 

 แนบไฟลสิ์�งที�ส่งมาดว้ย(ถา้ม ี

 ขอ้มลูอา้งถึง(ถา้มี) 

 เมื�อคียข์อ้มลูรายละเอียดจนครบถว้นเรียบร้อยแลว้ ใหผู้ใ้ชง้านคลิกที�ปุ่ม “บันทกึรับเพิ�ม”  เพื�อ

ทาํการบนัทึกขอ้มลูการรับหนงัสือ  ระบบจะแสดงรายละเอียดหนงัสือรับ 

 จากนั�นคลิกปุ่ม  ระบบจะมขีอ้ความแจง้เตือนว่า “รับหนังสือจากภายนอกเสร็จ

สมบูรณ์”  และแสดงรายละเอียดขอ้มลูเลขหนงัสือ  จากนั�นคลิกปุ่ม    เป็นอนั

สิ�นสุดการบนัทึกรับหนงัสือ 

  



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

18 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 กรณรัีบหนังสือจากสํานกังานท้องถิ�นจงัหวดั 

 

 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

19 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 

ขั�นตอนการบนัทึกรับหนงัสือภายนอก  มีดงัต่อไปนี�   คือ 

 ใหผู้ใ้ชง้านคลิกเลือก      จะเขา้สู่หนา้จอสารบรรณ 

 คลิกเลือกเมนูทะเบียนหนงัสือรับ 

 คลิกเลือกเมนูยอ่ย “ทะเบียนหนงัสือรับภายนอก” 

 คลิกเลือกสถานะหนงัสือ “หนงัสือที�ยงัไม่ไดรั้บ” 

 จากนั�นคลิกเลือกรายการหนงัสือที�ตอ้งการบนัทึกรับ 

 คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้จอการบนัทึกรับหนงัสือ 

 จากนั�นใหร้ะบุขอ้มลูการบนัทึกรับหนงัสือ คือ 

 เลขที�รับหนงัสือ   

 การรับหนงัสือ 

 หมายเหตุ(ถา้มี) 

 เมื�อระบุขอ้มลูรายละเอียดหนงัสือเรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงขอ้ความ 

“ดาํเนินการเสร็จสมบูรณ์” 

 ยนืยนัการบนัทึกดว้ยการคลิกปุ่ม  



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

20 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 ทะเบียนหนังสือส่ง 

 การส่งหนงัสือภายใน 

 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

21 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 

 

 

ขั�นตอนการสร้างหนงัสือเวียน  มดีงัต่อไปนี�   คือ 

 ใหผู้ใ้ชง้านคลิกเลือก      จะเขา้สู่หนา้จอสารบรรณ 

 คลิกเลือกเมนูทะเบียนหนงัสือส่ง 

 เมื�อเขา้สู่หนา้จอทะเบียนหนงัสือส่ง  ใหผู้ใ้ชง้านคลิกที�ปุ่ม   จะเขา้สู่หนา้จอ

สร้างหนงัสือส่ง 

 เมื�อเขา้สู่หนา้จอสร้างหนงัสือส่ง  ใหผู้ใ้ชง้านคียข์อ้มลูดงัต่อไปนี�  

 ระบุขอ้มลูส่งไปยงัหน่วยงาน เป็น  “หน่วยงาน

ภายใน” 

 ระบุขอ้มลูประเภทหนงัสือ 

 ระบุขอ้มลูชั�นความเร็ว 

 ระบุขอ้มลูเลขที�หนงัสือส่งออก 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

22 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 ระบุขอ้มลูลงวนัที� 

 คลิกเลือกที�   ระบบจะแสดงตารางวนัที�  

- โดยคลิกเมาส์เลือก  เพื�อระบุเดือน และคลิกเลือก    ขึ�นลงระบุ ปี พ.ศ. จากนั�นเลือก

วนัที�ที�ตอ้งการ ระบบจะทาํการจดัรูปแบบของวนัที�ใหเ้ป็น “12/01/2553” โดยอตัโนมติั 

- หรือ คียข์อ้มูลวนัที�ตามรูปของวนัที� ลงในช่อง   ก็

ไดเ้ช่นกนั 

 ระบุขอ้มลูเลขที�ซึ�งแบ่งออกเป็น  2  กรณี คือ 

- กรณีผูใ้ชง้านคียร์ะบุขอ้มลูเลขที�หนงัสือเอง 

- กรณีระบบระบุขอ้มลูเลขที�หนงัสือใหอ้ตัโนมติั 

 ระบุขอ้มลูจากหน่วยงาน  

- ระบบจะแสดงขอ้มลูจากหน่วยงานใหอ้ตัโนมติั  

- ผูใ้ชง้านสามารถแกไ้ขขอ้มลูจากหน่วยงานได ้โดยคลิกปุ่ม    จะเขา้สู่หนา้จอเลือกขอ้มูล

จากหน่วยงาน ดงัรูป 

 

 ระบุขอ้มลูเรื�อง 

 ระบุขอ้มลูเรียน 

 แนบไฟลเ์อกสารตน้ฉบบั(ถา้มี) / รายละเอียด(ถา้มี) 

 ขอ้มลูอา้งถึง(ถา้มี) 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

23 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 เมื�อคียข์อ้มลูรายละเอียดจนครบถว้นเรียบร้อยแลว้ ใหผู้ใ้ชง้านคลิกที�ปุ่ม “บันทกึสร้างหนงัสือ

ส่งภายใน”  ระบบจะแสดงรายละเอียดของหนงัสือ  

 จากนั�นคลิกปุ่ม  ระบบแสดงหนา้จอสร้างหนงัสือเสร็จสมบูรณ์ แต่

สามารถเลือกไดว้่าจะบนัทึกหนงัสือ หรือจะส่งหนงัสือ  

 ถา้ตอ้งการบนัทึกหนงัสือ ใหค้ลิกปุ่ม  ระบบจะมีขอ้ความแจง้เตือน

ว่า “ดําเนินการเสร็จสมบูรณ์” 

 ถา้ตอ้งการส่งหนงัสือ ใหค้ลิกปุ่ม  ระบบจะมีขอ้ความแจง้เตือนว่า 

“ดําเนนิการเสร็จสมบูรณ์” 

 จากนั�นคลิกปุ่ม   



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

24 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 การส่งหนงัสือภายนอก 

 กรณส่ีงหนังสือภายนอก 

 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

25 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 

 

 

ขั�นตอนการสร้างหนงัสือเวียน  มดีงัต่อไปนี�   คือ 

 ใหผู้ใ้ชง้านคลกิเลือก      จะเขา้สู่หนา้จอสารบรรณ 

 คลิกเลือกเมนูทะเบียนหนงัสือส่ง 

 เมื�อเขา้สู่หนา้จอทะเบียนหนงัสือส่ง  ใหผู้ใ้ชง้านคลิกที�ปุ่ม   จะเขา้สู่หนา้จอ

สร้างหนงัสือส่ง 

 เมื�อเขา้สู่หนา้จอสร้างหนงัสือส่ง  ใหผู้ใ้ชง้านคียข์อ้มลูดงัต่อไปนี�  

 ระบุขอ้มลูส่งไปยงัหน่วยงาน เป็น “หน่วยงาน

ภายนอก” 

 ระบุขอ้มลูประเภทหนงัสือ 

 ระบุขอ้มลูชั�นความเร็ว 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

26 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 ระบุขอ้มลูเลขที�หนงัสือส่งออก 

 ระบุขอ้มลูลงวนัที� 

 คลิกเลือกที�   ระบบจะแสดงตารางวนัที�  

- โดยคลิกเมาส์เลือก  เพื�อระบุเดือน และคลิกเลือก    ขึ�นลงระบุ ปี พ.ศ. จากนั�นเลือก

วนัที�ที�ตอ้งการ ระบบจะทาํการจดัรูปแบบของวนัที�ใหเ้ป็น “12/01/2553” โดยอตัโนมติั 

- หรือ คียข์อ้มูลวนัที�ตามรูปของวนัที� ลงในช่อง   ก็

ไดเ้ช่นกนั 

 ระบุขอ้มลูเลขที�ซึ�งแบ่งออกเป็น  2  กรณี คือ 

- กรณีผูใ้ชง้านคียร์ะบุขอ้มลูเลขที�หนงัสือเอง 

- กรณีระบบระบุขอ้มลูเลขที�หนงัสือใหอ้ตัโนมติั 

 ระบุขอ้มลูจากหน่วยงาน  

- ระบบจะแสดงขอ้มลูจากหน่วยงานใหอ้ตัโนมติั  

- ผูใ้ชง้านสามารถแกไ้ขขอ้มลูจากหน่วยงานได ้โดยคลิกปุ่ม    จะเขา้สู่หนา้จอเลือกขอ้มูล

จากหน่วยงาน ดงัรูป 

 

 ระบุขอ้มลูเรื�อง 

 ระบุขอ้มลูเรียน 

 แนบไฟลเ์อกสารตน้ฉบบั(ถา้มี) / รายละเอียด(ถา้มี) 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

27 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 ขอ้มลูอา้งถึง(ถา้มี) 

 เมื�อคียข์อ้มลูรายละเอียดจนครบถว้นเรียบร้อยแลว้ ใหผู้ใ้ชง้านคลิกที�ปุ่ม “บันทกึสร้างหนงัสือ

ส่งภายนอก”  ระบบจะแสดงรายละเอียดของหนงัสือ  

 จากนั�นคลิกปุ่ม  ระบบแสดงหนา้จอสร้างหนงัสือเสร็จสมบูรณ์ แต่

สามารถเลือกไดว้่าจะบนัทึกหนงัสือ หรือจะส่งหนงัสือ  

 ถา้ตอ้งการบนัทึกหนงัสือ ใหค้ลิกปุ่ม  ระบบจะมีขอ้ความแจง้เตือน

ว่า “ดําเนินการเสร็จสมบูรณ์” 

 ถา้ตอ้งการส่งหนงัสือ ใหค้ลิกปุ่ม  ระบบจะมีขอ้ความแจง้เตือนว่า 

“ดําเนนิการเสร็จสมบูรณ์” 

 จากนั�นคลิกปุ่ม   



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

28 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 กรณส่ีงหนังสือไปยงัสํานักงานท้องถิ�นจงัหวดั 

 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

29 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 

 

 

ขั�นตอนการสร้างหนงัสือเวียน  มดีงัต่อไปนี�   คือ 

 ใหผู้ใ้ชง้านคลิกเลือก      จะเขา้สู่หนา้จอสารบรรณ 

 คลิกเลือกเมนูทะเบียนหนงัสือส่ง 

 เมื�อเขา้สู่หนา้จอทะเบียนหนงัสือส่ง  ใหผู้ใ้ชง้านคลิกที�ปุ่ม   จะเขา้สู่หนา้จอ

สร้างหนงัสือส่ง 

 เมื�อเขา้สู่หนา้จอสร้างหนงัสือส่ง  ใหผู้ใ้ชง้านคียข์อ้มลูดงัต่อไปนี�  

 ระบุขอ้มลูส่งไปยงัหน่วยงาน เป็น “สํานักงาน

ท้องถิ�นจงัหวดั” 

 ระบุขอ้มลูประเภทหนงัสือ 

 ระบุขอ้มลูชั�นความเร็ว 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

30 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 ระบุขอ้มลูเลขที�หนงัสือส่งออก 

 ระบุขอ้มลูลงวนัที� 

 คลิกเลือกที�   ระบบจะแสดงตารางวนัที�  

- โดยคลิกเมาส์เลือก  เพื�อระบุเดือน และคลิกเลือก    ขึ�นลงระบุ ปี พ.ศ. จากนั�นเลือก

วนัที�ที�ตอ้งการ ระบบจะทาํการจดัรูปแบบของวนัที�ใหเ้ป็น “12/01/2553” โดยอตัโนมติั 

- หรือ คียข์อ้มูลวนัที�ตามรูปของวนัที� ลงในช่อง   ก็

ไดเ้ช่นกนั 

 ระบุขอ้มลูเลขที�ซึ�งแบ่งออกเป็น  2  กรณี คือ 

- กรณีผูใ้ชง้านคียร์ะบุขอ้มลูเลขที�หนงัสือเอง 

- กรณีระบบระบุขอ้มลูเลขที�หนงัสือใหอ้ตัโนมติั 

 ระบุขอ้มลูจากหน่วยงาน  

- ระบบจะแสดงขอ้มลูจากหน่วยงานใหอ้ตัโนมติั  

- ผูใ้ชง้านสามารถแกไ้ขขอ้มลูจากหน่วยงานได ้โดยคลิกปุ่ม    จะเขา้สู่หนา้จอเลือกขอ้มูล

จากหน่วยงาน ดงัรูป 

 

 ระบุขอ้มลูเรื�อง 

 ระบุขอ้มลูเรียน 

 ระบุขอ้มลูถึงหน่วยงาน 

- คลิกปุ่ม “เพิ�ม 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

31 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

- คลิกเลือกขอ้มลูถึงหน่วยงาน 

- คลิกเลือกปุ่ม “เลือกหน่วยงาน” 

 

 ใหผู้ใ้ชง้านคลิกปุ่ม    จะเขา้สู่หนา้จอเลือกขอ้มลูเรียน 

 แนบไฟลเ์อกสารตน้ฉบบั(ถา้มี) / รายละเอียด(ถา้มี) 

 ขอ้มลูอา้งถึง(ถา้มี) 

 เมื�อคียข์อ้มลูรายละเอียดจนครบถว้นเรียบร้อยแลว้ ใหผู้ใ้ชง้านคลิกที�ปุ่ม “บันทกึสร้างหนงัสือ

ส่งภายนอก”  ระบบจะแสดงรายละเอียดของหนงัสือ  

 จากนั�นคลิกปุ่ม  ระบบแสดงหนา้จอสร้างหนงัสือเสร็จสมบูรณ์ แต่

สามารถเลือกไดว้่าจะบนัทึกหนงัสือ หรือจะส่งหนงัสือ  

 ถา้ตอ้งการบนัทึกหนงัสือ ใหค้ลิกปุ่ม  ระบบจะมีขอ้ความแจง้เตือน

ว่า “ดําเนินการเสร็จสมบูรณ์” 

 ถา้ตอ้งการส่งหนงัสือ ใหค้ลิกปุ่ม  ระบบจะมีขอ้ความแจง้เตือนว่า 

“ดําเนนิการเสร็จสมบูรณ์” 

 จากนั�นคลิกปุ่ม   

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

32 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 กรณส่ีงหนังสือไปยงัผู้ว่าราชการจงัหวดั 

 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

33 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 

 

 

ขั�นตอนการสร้างหนงัสือเวียน  มดีงัต่อไปนี�   คือ 

 ใหผู้ใ้ชง้านคลิกเลือก      จะเขา้สู่หนา้จอสารบรรณ 

 คลิกเลือกเมนูทะเบียนหนงัสือส่ง 

 เมื�อเขา้สู่หนา้จอทะเบียนหนงัสือส่ง  ใหผู้ใ้ชง้านคลิกที�ปุ่ม   จะเขา้สู่หนา้จอ

สร้างหนงัสือส่ง 

 เมื�อเขา้สู่หนา้จอสร้างหนงัสือส่ง  ใหผู้ใ้ชง้านคียข์อ้มลูดงัต่อไปนี�  

 ระบุขอ้มลูส่งไปยงัหน่วยงาน เป็น“ผู้ ว่าราชากร

จงัหวดั” 

 ระบุขอ้มลูประเภทหนงัสือ 

 ระบุขอ้มลูชั�นความเร็ว 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

34 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 ระบุขอ้มลูเลขที�หนงัสือส่งออก 

 ระบุขอ้มลูลงวนัที� 

 คลิกเลือกที�   ระบบจะแสดงตารางวนัที�  

- โดยคลิกเมาส์เลือก  เพื�อระบุเดือน และคลิกเลือก    ขึ�นลงระบุ ปี พ.ศ. จากนั�นเลือก

วนัที�ที�ตอ้งการ ระบบจะทาํการจดัรูปแบบของวนัที�ใหเ้ป็น “12/01/2553” โดยอตัโนมติั 

- หรือ คียข์อ้มูลวนัที�ตามรูปของวนัที� ลงในช่อง   ก็

ไดเ้ช่นกนั 

 ระบุขอ้มลูเลขที�ซึ�งแบ่งออกเป็น  2  กรณี คือ 

- กรณีผูใ้ชง้านคียร์ะบุขอ้มลูเลขที�หนงัสือเอง 

- กรณีระบบระบุขอ้มลูเลขที�หนงัสือใหอ้ตัโนมติั 

 ระบุขอ้มลูจากหน่วยงาน  

- ระบบจะแสดงขอ้มลูจากหน่วยงานใหอ้ตัโนมติั  

- ผูใ้ชง้านสามารถแกไ้ขขอ้มลูจากหน่วยงานได ้โดยคลิกปุ่ม    จะเขา้สู่หนา้จอเลือกขอ้มูล

จากหน่วยงาน ดงัรูป 

 

 ระบุขอ้มลูเรื�อง 

 ระบุขอ้มลูเรียน 

 ระบุขอ้มลูถึงหน่วยงาน 

- คลิกปุ่ม “เพิ�ม 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

35 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

- คลิกเลือกขอ้มลูถึงหน่วยงาน 

- คลิกเลือกปุ่ม “เลือกหน่วยงาน” 

 

 ใหผู้ใ้ชง้านคลิกปุ่ม    จะเขา้สู่หนา้จอเลือกขอ้มลูเรียน 

 แนบไฟลเ์อกสารตน้ฉบบั(ถา้มี) / รายละเอียด(ถา้มี) 

 ขอ้มลูอา้งถึง(ถา้มี) 

 เมื�อคียข์อ้มลูรายละเอียดจนครบถว้นเรียบร้อยแลว้ ใหผู้ใ้ชง้านคลิกที�ปุ่ม “บันทกึสร้างหนงัสือ

ส่งภายนอก”  ระบบจะแสดงรายละเอียดของหนงัสือ  

 จากนั�นคลิกปุ่ม  ระบบแสดงหนา้จอสร้างหนงัสือเสร็จสมบูรณ์ แต่

สามารถเลือกไดว้่าจะบนัทึกหนงัสือ หรือจะส่งหนงัสือ  

 ถา้ตอ้งการบนัทึกหนงัสือ ใหค้ลิกปุ่ม  ระบบจะมีขอ้ความแจง้เตือน

ว่า “ดําเนินการเสร็จสมบูรณ์” 

 ถา้ตอ้งการส่งหนงัสือ ใหค้ลิกปุ่ม  ระบบจะมีขอ้ความแจง้เตือนว่า 

“ดําเนนิการเสร็จสมบูรณ์” 

 จากนั�นคลิกปุ่ม   

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

36 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 การนําเอกสารเข้าสู่ระบบ (Browse / Scan) 

 การนําเข้าเอกสารโดยวธิกีาร SCAN เอกสาร  

- การนาํเขา้เอกสารเขา้สู่ระบบโดย Scan เอกสาร ที�หนา้จอหลกัใหค้ลิกไปที�   

- จากนั�นคลิกไปที�   ระบบจะทาํการ Scan เอกสาร 

- ระบบจะทาํการแสดง(Peview)เอกสาร จากนั�นคลิกไปที�   เพื�อนําเอกสารเข้า

ระบบ(Upload) 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

37 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 การนําเข้าเอกสารโดยวธิกีารแนบไฟล์เอกสาร (Browse) 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

38 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 การนาํเขา้เอกสารเขา้สู่ระบบโดยการแนบไฟลเ์อกสาร ใหผู้ใ้ชง้านคลิกปุ่ม  จะเขา้สู่

หนา้จอเลือกเอกสารตน้ฉบบั 

 จากนั�นคลิกไปที�ปุ่ม   เพื�อเลือกไฟลเ์อกสารตน้ฉบบั  

 เลือกไฟลเ์อกสารตน้ฉบบั 

 จากนั�นคลิกปุ่ม  เพื�อนาํไฟลเ์อกสารเขา้สู่ระบบ 

 เมื�อไดไ้ฟลเ์อกสารที�ตอ้งการแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม   

 จะไดไ้ฟลเ์อกสารตน้ฉบบั  ดงัรูปขา้งตน้ 

 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

39 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 การนําเอกสารออกจากระบบ (View/Save / Print) 

 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

40 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

กรณต้ีองการบันทกึเอกสารต้นฉบับ 

 คลิกเลือก “เอกสารตน้ฉบบั” 

 ระบบจะแสดงหนา้จอการดูเอกสาร ใหค้ลิกปุ่ม  

กรณต้ีองการพมิพ์ View/ Print  เอกสารต้นฉบบั 

 คลิกเลือกเอกสารตน้ฉบบั  

 กรณีตอ้งยอ่ คลิกปุ่ม   

 กรณีตอ้งขยายคลิกปุ่ม  

 กรณีตอ้งการ ขยายเป็น เปอร์เซ็นต(์%)  คลิก    

 กรณีตอ้งการเปิดดูทีละหนา้ คลิก   

 กรณีตอ้งการพิมพเ์อกสาร คลิก  



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

41 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 การดําเนินการต่างๆ ของหนังสือในแต่ละเรื�อง 

 การค้นหาและตดิตามหนังสือ 

 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

42 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 

 ใหผู้ใ้ชง้านคลิกเลือกเมนู “ค้นหาหนังสือ[รับ-ส่ง]  

 จากนั�นใหผู้ใ้ชง้านระบุเงื�อนไขในการคน้หา เช่น ขอ้มูลปี  เลขที�หนังสือ  เลขที�รับหนังสือ  ลงวนัที�  

ประเภทการส่ง ฯลฯ 

 เมื�อระบุเงื�อนไขในการคน้หาเรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม   

 ระบบจะแสดงขอ้มลูรายละเอียด ตามเงื�อนไขที�ระบุขา้งตน้ 

 เมื�อคลิกเลือกที�รายการหนังสือ  จะเขา้สู่หน้าจอดาํเนินการ ของหนังสือแต่ละเรื�อง ซึ�งสามารถ

ดาํเนินการกบัหนงัสือได ้ ดงันี�   คือ 

 การรับหนงัสือ 

 การส่งคืนหนงัสือ 

 การส่งต่อหนงัสือ 

 การยกเลิกหนงัสือ 

 การสิ�นสุดการรับหนงัสือ 

 การแกไ้ขหนงัสือ 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

43 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 การรับหนังสือ 

 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

44 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 เมื�อเขา้สู่หนา้จอทะเบียนหนงัสือรับ คลิกเลือกสถานะ “เอกสารที�ยงัไม่ไดรั้บ”    

 จากนั�นคลิกเลือกรายการหนงัสือที�ตอ้งการบนัทึกรับ 

 คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้จอการบนัทึกรับหนงัสือ 

 เมื�อเขา้สู่หนา้จอบนัทึกรับหนงัสือ  ใหผู้ใ้ชง้านระบุเลขที�รับหนงัสือ/เลขที�รับหนงัสือของจงัหวดั 

 ระบุการรับหนงัสือ 

 ระบุหมายเหตุ(ถา้มี) 

 เมื�อระบุขอ้มลูการรับหนงัสือเรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม   ระบบจะแสดงขอ้ความ “ดาํเนินการ

เสร็จสมบูรณ์” จากนั�นคลิกปุ่ม  

 

 การส่งคนืหนังสือ 

 การส่งคนืหนังสือไปยงัสํานัก/กอง และส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

45 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 

 

 คลิกเลือกสถานะ “เอกสารที�ยงัไม่ไดรั้บ”    

 จากนั�นคลิกเลือกรายการหนงัสือที�ตอ้งการบนัทึกส่งคืนหนงัสือ 

 คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้จอการบนัทึกรับหนงัสือ 

 เมื�อเขา้สู่หนา้จอบนัทึกรับหนงัสือ  ใหผู้ใ้ชง้านระบุสาเหตุที�ตอ้งการส่งคืน 

 เมื�อระบุขอ้มลูการรับหนงัสือเรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม   ระบบจะแสดงขอ้ความ “ดาํเนินการ

เสร็จสมบูรณ์” จากนั�นคลิกปุ่ม  



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

46 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 การส่งคนืหนังสือไปยงัสารบรรณกลาง 

 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

47 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 คลิกเลือกสถานะ “เอกสารที�ยงัไม่ไดรั้บ” 

 จากนั�นคลิกเลือกรายการหนงัสือที�ตอ้งการบนัทึกส่งคืนหนงัสือ 

 คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้จอการบนัทึกรับ

หนงัสือ 

 เมื�อเขา้สู่หนา้จอการ“ยนืยนัการส่งหนงัสือคนืสารบรรณกลาง” จากนั�นคลิกปุ่ม  

 ระบบจะแสดงขอ้ความ “ดาํเนินการเสร็จสมบูรณ์” จากนั�นคลิกปุ่ม  

 

 การส่งคนืหนังสือไปยงัสํานักงานท้องถิ�นจงัหวดั 

 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

48 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 

 คลิกเลือกสถานะ “เอกสารที�ยงัไม่ไดรั้บ”    

 จากนั�นคลิกเลือกรายการหนงัสือที�ตอ้งการบนัทึกส่งคืนหนงัสือ 

 คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้จอการบนัทึกรับหนงัสือ 

 เมื�อเขา้สู่หนา้จอบนัทึกรับหนงัสือ  ใหผู้ใ้ชง้านระบุสาเหตุที�ตอ้งการส่งคืน 

 เมื�อระบุขอ้มลูการรับหนงัสือเรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม   ระบบจะแสดงขอ้ความ “ดาํเนินการ

เสร็จสมบูรณ์” จากนั�นคลิกปุ่ม  

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

49 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 การส่งต่อหนังสือ 

 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

50 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 

กรณีผูใ้ชง้านตอ้งการส่งต่อหนงัสือ  ใหป้ฏิบติัดงันี�   คือ 

 คลิกเลือกเอกสารที�รับแลว้ 

 จากนั�นคลิกเลือกรายการหนงัสือที�ตอ้งการ “ส่งต่อหนังสือ” 

 เมื�อเขา้สู่หนา้จอการส่งต่อหนงัสือ  ให้ผูใ้ชง้านคลิกปุ่ม  จะเขา้สู่หน้าจอบนัทึกส่ง

ต่อหนงัสือ 

 จากนั�นใหร้ะบุหน่วยงานที�ตอ้งการส่งต่อ โดยคลิกปุ่ม   

 ระบุหน่วยงานส่งต่อ 

 เมื�อระบุหน่วยงานส่งต่อแลว้คลิกปุ่ม    

 จากนั�นใหค้ลิกปุ่ม   ระบบจะแสดงขอ้ความ “ดาํเนินการเสร็จสมบูรณ์”  

 จากนั�นคลิกปุ่ม  



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

51 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 การเรียกหนังสือคนื 

 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

52 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 

 คลิกเลือกรายการหนงัสือที�ตอ้งการเรียกหนงัสือคืน  จะเขา้สู่หนา้จอการเรียกหนงัสือคืน 

 คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้จอการบนัทึกเรียกหนงัสือคืน 

  ระบบแสดงขอ้มลูเอกสาร 

 เลขที�เอกสาร 

 ลงวนัที� 

 ขอ้มลูเรื�อง 

 ขอ้มลูการเรียกหนงัสือคืน 

 ระบบสาเหตุที�เรียกคืน 

 จากนั�นคลิกปุ่ม   

 ระบบจะแสดงขอ้ความ “ดาํเนินการเสร็จสมบูรณ์”จากนั�นคลิกปุ่ม  



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

53 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 การยกเลกิหนังสือ 

 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

54 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 

 คลิกเลือกรายการหนงัสือที�ตอ้งการยกเลิก  จะเขา้สู่หนา้จอการยกเลิกหนงัสือ 

 คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้จอการบนัทึกยกเลิกหนงัสือ 

 ระบุขอ้มลู “มีผล” กบัหนงัสือ 

 มผีลกบัหนงัสือทั�งหมดที�มีเลขที�หนงัสือเดียวกนั 

 มีผลกบัเฉพาะหนงัสือฉบบันี�  

 ระบุสาเหตุการยกเลิก 

 จากนั�นคลิกปุ่ม   

 ระบบจะแสดงขอ้ความ “ดาํเนินการเสร็จสมบูรณ์”จากนั�นคลิกปุ่ม  

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

55 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 การสิ�นสุดการรับหนงัสือ 

 

 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

56 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 คลิกเลือกเอกสารที�รับแลว้  

 คลิกเลือกรายการที�ตอ้งการสิ�นสุดหนงัสือ จะเขา้สู่หนา้จอดาํเนินการของหนงัสือ 

 จากนั�นคลิกปุ่ม  จะเขา้สู่หนา้จอบนัทึกสิ�นสุดการรับหนงัสือ 

 คลิกปุ่ม   จะเขา้สู่หนา้จอระบุชื�อผูด้าํเนินการ 

 คลิกเลือก   หนา้ชื�อผูด้าํเนินการที�ตอ้งการ 

 เมื�อระบุชื�อผูด้าํเนินการเรียบร้อยแลว้   จากนั�นคลิกปุ่ม    

 ระบบจะแสดงขอ้มลูผูใ้ชง้าน ในช่องผูด้าํเนินงาน 

 คลิกปุ่ม   

 ระบบจะแสดงขอ้ความยนืยนัว่า  “การดําเนินการเสร็จสมบูรณ์” จากนั�นคลิกปุ่ม “OK” 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

57 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 การแก้ไขหนงัสือ 

 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

58 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 

ขั�นตอนการแกไ้ขหนงัสือ  มีดงันี�   คือ 

 คลิกเลือกสถานที�ตอ้งการแกไ้ขรายการหนงัสือ 

 คลิกเลือกรายการหนงัสือที�ตอ้งการแกไ้ข 

 คลิกปุ่ม   จะเขา้สู่หนา้จอบนัทึกการแกไ้ขหนงัสือ 

 ขอ้มลูหนงัสือ ที�ผูใ้ชง้านสามารถแกไ้ขได ้ เช่น  เลขที�หนังสือ  ลงวนัที�  เรื� อง  ประเภทหนังสือ  ชั�น

ความเร็ว  ชั�นความลบั  จาหน่วยงาน  หมายเลขโทรศพัท ์ ถึงหน่วยงาน  เรียน  หมายเหตุ ฯลฯ 

 เมื�อแกไ้ขขอ้มลูหนงัสือเรียบร้อยแลว้  ใหค้ลิกปุ่ม ปุ่ม   

 ระบบจะแสดงขอ้ความยนืยนัว่า  “การดําเนินการเสร็จสมบูรณ์”  จากนั�นคลิกปุ่ม “OK” 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

59 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 การออกรายงาน 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างหน้าจอหลกัรายงาน 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

60 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 

ตัวอย่างหน้าจอรายงานสรุปหนังสือ(จํานวน) 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

61 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 

ตัวอย่างหน้าจอรายงานแสดงรายละเอยีดหนังสือ 

  คลิกเลือกเมนูรายงาน 

 เมื�อเขา้สู่หนา้จอรายงาน ใหผู้ใ้ชง้านกาํหนดเงื�อนไขในการดูรายงาน 

 ทะเบียนหนงัสือรับ 

 ทะเบียนหนงัสือส่ง 

 คลิกเลือกประเภทหนงัสือทั�งหมด 

 ภายใน-ภายนอก 

 คลิกเลือกช่วงเวลาในการดูรายงาน 

 รายวนั 

 รายสปัดาห ์

 รายเดือน 

 รายปี 

 คลิกเลือกรายการที�ตอ้งการจะดูรายงาน 

 สรุปหนงัสือ(จาํนวน) 

 รายละเอียดของหนงัสือ 

 เรียงขอ้มลูตามเลขรับ 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

62 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 เรียงตามชื�อสาํนกั/กอง 

 

 คลิกปุ่ม   จะเขา้สู่หนา้จอรายงานที�ถกู Export มาเป็น Excel ผูใ้ชง้านสามารถพิมพ์

เพื�อเก็บเป็นขอ้มลูได ้

 

 เมื�อคลิก  จะแสดงหน้าจอแสดงรายละเอียดรายงานหนังสือรับที�ถูก Export มาเป็น 

Excel ดงัรูป แต่ถา้ตอ้งการเก็บไฟลส์ามารถคลิก  แต่ถา้ตอ้งการยกเลิกสามารถคลิก 

  



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

63 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 

หน้าจอ Export to Excel รายงานสรุปหนังสือ (จํานวน) 



 

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

(สําหรับผู้ใช้งานระดับกรม) 

โครงการพัฒนาและขยายระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

สําหรับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นจงัหวัด พร้อมตดิตั�ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  

 

 

 

64 บริษทั เด็พธเฟิร์สท จาํกัด 

155/10   ถ.สุขุมวิท  21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 02-661-6609-10; แฟ็กช์. 02-261-5774 

 

 

หน้าจอ Export to Excel รายงานแสดงรายละเอยีดหนังสือ 


