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1111 การเขา้สู่การเขา้สู่การเขา้สู่การเขา้สู่ระบบจดหมาระบบจดหมาระบบจดหมาระบบจดหมา
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คอมพิวเตอร์ โดยการเปิด Browser 

รูปภาพท่ี

 จากนั้นคลิก Enter เพ่ือเข้าสู่ระบบจดหมายฯ ทันที ซ่ึงจะแสดงหน้าจอดังนี้

รูปภาพท่ี 2. 

     

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 
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Browser พิมพ์ http://mail.go.th 
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ระบบจดหมายฯ ทันที ซ่ึงจะแสดงหน้าจอดังนี้ 

 แสดงหน้าแรกของการเข้าสู่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
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1111....1111 การลงการลงการลงการลงชื่อชื่อชื่อชื่อเข้าใชง้านระบบจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์เข้าใชง้านระบบจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์เข้าใชง้านระบบจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์เข้าใชง้านระบบจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์
จากหน้าแรกของการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานต้องทําการลงชื่อเข้าใช้งาน โดยระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

ของผู้ใช้งาน ลงในช่องข้อมูลในระบบ ดังตัวอย่าง

จากนั้นผู้ใช้งานจึงดําเนินการระบุชื่อบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้งานในช่องข้อมูล 
รหัสผ่านท่ีถูกต้องในช่องข้อมูล “รหัสผ่าน

และเม่ือมีการลงชื่อเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านท่ีถูกต้องแล้ว ระบบจะแสดงหน้าแรกของ
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นี้ทันที
 

1111....2222 กรณลีืมรหสัผา่นกรณลีืมรหสัผา่นกรณลีืมรหสัผา่นกรณลีืมรหสัผา่น    
หากผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานเอง ผู้ใช้งานสามารถ

จดหมายฯนี้ได้ ดังนี้ 

1.2.1 คลิกท่ีคําว่า “ลืมรหัสผ่าน” 

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

เข้าใชง้านระบบจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์เข้าใชง้านระบบจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์เข้าใชง้านระบบจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์เข้าใชง้านระบบจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์    
แรกของการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานต้องทําการลงชื่อเข้าใช้งาน โดยระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

มูลในระบบ ดังตัวอย่าง 

รูปภาพท่ี 3. การลงช่ือเข้าใช้งาน 

จากนั้นผู้ใช้งานจึงดําเนินการระบุชื่อบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้งานในช่องข้อมูล “บัญชีผู้ใช้
รหัสผ่าน” ดังตัวอย่างท่ีแสดงในรูปภาพท่ี 3 การลงชื่อเข้าใช้งาน

าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านท่ีถูกต้องแล้ว ระบบจะแสดงหน้าแรกของ
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นี้ทันที 

หากผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานเอง ผู้ใช้งานสามารถขอรับรหัสผ่านเพ่ือเข้าใช้งานระบบ

” ในหน้าแรกของการลงชื่อเข้าใช้ ดังตัวอย่าง 

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  7 

แรกของการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานต้องทําการลงชื่อเข้าใช้งาน โดยระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

 

บัญชีผู้ใช้” และระบุ
การลงชื่อเข้าใช้งาน 

าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านท่ีถูกต้องแล้ว ระบบจะแสดงหน้าแรกของ

ขอรับรหัสผ่านเพ่ือเข้าใช้งานระบบ



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

รูปภาพท่ี

 
เม่ือคลิกแล้วระบบจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

รูปภาพท่ี

 
  

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

รูปภาพท่ี 4. แสดงการเลือกในกรณีลืมรหัสผ่าน 

เม่ือคลิกแล้วระบบจะแสดงหน้าจอ ดังนี้ 

รูปภาพท่ี 5. หน้าจอการกรอกข้อมูลกรณีลืมรหัสผ่าน 

 

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  8 

 

 



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  9 

 

1.ผู้ใช้งานระบุอีเมล์ของผู้ใช้งาน เพ่ือให้ระบบได้ทําการรีเซทรหัสผ่านใหม่และส่งเข้าอีเมล์ท่ีผู้ใช้งาน
ระบุไว้ในส่วนนี้ 

 2. ผู้ใช้งานพิมพ์หรือระบุตัวหนังสือท่ีปรากฏอยู่ในหน้านี้ในช่องข้อมูล ซ่ึงตัวหนังสือดังกล่าวต้องเป็น
ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวเลขเท่านั้น 

จากนั้นผู้ใช้งานคลิกท่ีคําว่า “ตกลง” จากนั้นระบบจะทําการรีเซทรหัสผ่านใหม่ให้ผู้ใช้งาน โดยส่งเข้าท่ี
อีเมล์ท่ีผู้ใช้งานระบุไว้ จากนั้นผู้ใช้งานจึงนํารหัสผ่านนั้นมาใช้งานงานได้ตามปกติ และสามารถเปลี่ยนแปลง
แก้ไขรหัสผ่านนั้นได้ใหม่ด้วยตัวผู้ใช้งานเอง 

 
  



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

2222 
 

รูปภาพท่ี

2222....1111 เมนคูน้หาเมนคูน้หาเมนคูน้หาเมนคูน้หา    
ผู้ใช้งานสามารถค้นหารายการจดหมาย

คําค้นท่ีต้องการลงในช่องว่างหรือใช้ตัวเลือกโดยการคลิกเลือกท่ีรายการ 
ตัวอย่าง 

 

2222....2222 กลอ่งจดหมาย กลอ่งจดหมาย กลอ่งจดหมาย กลอ่งจดหมาย     
แสดงรายชื่อกล่องจดหมายท้ังหมดของผู้ใช้งาน 

จดหมายร่าง , กล่องจดหมายขยะและกล่องจดหมายอ่ืนๆรวมท้ังกล่องใหม่ท่ีผู้ใช้งานทําการสร้างข้ึนเองอีกด้วย

2222....3333 เมนชูว่ยเหลอือืน่ๆเมนชูว่ยเหลอือืน่ๆเมนชูว่ยเหลอือืน่ๆเมนชูว่ยเหลอือืน่ๆ    
ส่วนของการใช้งานฟังก์ชั่นของระบบ ซ่ึง

อิเล็กทรอนิกส์นี้ได้ เช่น แอพพลิเคชั่น สมุดรายชื่อ ปรับแต่งค่าส่วนตัวและออกจากระบบ

2222....4444 สว่นของการจัดการสว่นของการจัดการสว่นของการจัดการสว่นของการจัดการรายการรายการรายการรายการจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์จดหมายอเิล็กทรอนิกส ์จดหมายอเิล็กทรอนิกส ์จดหมายอเิล็กทรอนิกส ์

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

 หนา้แรกของระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส์หนา้แรกของระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส์หนา้แรกของระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส์หนา้แรกของระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส์    

รูปภาพท่ี 6. หน้าแรกของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

สามารถค้นหารายการจดหมายใน e-mail ของตนเองได้ จากคําค้นและFilter
คําค้นท่ีต้องการลงในช่องว่างหรือใช้ตัวเลือกโดยการคลิกเลือกท่ีรายการ Filter เพ่ือระบุข้อมูลเพ่ิมเติมได้ ดัง

รูปภาพท่ี 7. ตัวอยา่งการใช้งานเมนูค้นหา 

แสดงรายชื่อกล่องจดหมายท้ังหมดของผู้ใช้งาน เช่น กล่องจดหมายเข้า , กล่องจดหมายออก 
กล่องจดหมายขยะและกล่องจดหมายอ่ืนๆรวมท้ังกล่องใหม่ท่ีผู้ใช้งานทําการสร้างข้ึนเองอีกด้วย

ส่วนของการใช้งานฟังก์ชั่นของระบบ ซ่ึงผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่เมนูช่วยเหลืออ่ืนๆ ภายในระ
นิกส์นี้ได้ เช่น แอพพลิเคชั่น สมุดรายชื่อ ปรับแต่งค่าส่วนตัวและออกจากระบบ

จดหมายอเิล็กทรอนิกส ์จดหมายอเิล็กทรอนิกส ์จดหมายอเิล็กทรอนิกส ์จดหมายอเิล็กทรอนิกส ์    

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  10 

 

Filter โดยการระบุ
เพ่ือระบุข้อมูลเพ่ิมเติมได้ ดัง

 

กล่องจดหมายออก , กล่อง
กล่องจดหมายขยะและกล่องจดหมายอ่ืนๆรวมท้ังกล่องใหม่ท่ีผู้ใช้งานทําการสร้างข้ึนเองอีกด้วย 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่เมนูช่วยเหลืออ่ืนๆ ภายในระบบจดหมาย
นิกส์นี้ได้ เช่น แอพพลิเคชั่น สมุดรายชื่อ ปรับแต่งค่าส่วนตัวและออกจากระบบ เป็นต้น 



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

ประกอบไปด้วยรายการต่างๆ 
� เขียนจดหมายใหม่ เม่ือผู้ใช้งานต้องการเริ่มต้นการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปสู่ผู้ติดต่อรายอ่ืนๆ 
� การตอบจดหมาย เม่ือผู้ใช้งานดําเนินการเปิดจดหมายฉบับใดอยู่ และต้องการทําการตอบกลับไปยัง

ผู้ท่ีส่ง  
�  การตอบกลับท้ังหมด เม่ือจดหมายฉบับนั้นถูกส่งไปให้ผู้ติดต่อมากกว่า 

แล้ว และหากผู้ใช้งานต้องการตอบกลับโดยต้องการส่งให้ผู้รับท้ังหมดท่ีมี
�  ส่งต่อ เม่ือต้องการส่งต่อจดหมายฉบับนี้ท้ังฉบับ 
� ลบ เม่ือต้องการลบรายการจดหมายฉบับใด หรือมากกว่า 
� จดหมายขยะ เม่ือต้องการเปิดรายการจดหมายขยะ หรือจดหมายจากผู้ท่ีไม่ได้เป็นผู้ติดต่อด้วย

หรือไม่รู้จัก 
�  เลือก เพ่ิมเติม ตรวจสอบ

�  การจัดการขนาดตัวอักษรท่ีแสดงในหน้านี้
 

2222....5555 แสดงผล แสดงผล แสดงผล แสดงผล     
ส่วนของการแสดงผลซ่ึงระบบจะแสดงผล หัวข้อจดหมาย ชื่อผู้ส่ง วันท่ี และขนาดของจดหมาย รวมท้ัง

ความสําคัญของจดหมายฉบับต่างๆท่ี
MB. ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน  

2.5.1 ผู้ใช้งานสามารถทําการกําหนดแสดงผลของจดหมายหรือการเรียงข้อมูลในส่วนนี้ได้โดยการคลิก
ไอคอน  ในส่วนท้ายสุดของหัวข้อในช่องแสดงผล เม่ือคลิกแล้วจะแสดงหน้าจอดังนี้

รูปภาพท่ี

 
จากนั้นผู้ใช้งานจึงทําต้ังค่าหรือกําหนดการเรียงจดหมายดังหัวข้อท่ีแสดงอยู่ในหน้านี้ได้

ในหน้าจอนี้ จากนั้นคลิกท่ีคําว่า “บันทึก
  

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

ประกอบไปด้วยรายการต่างๆ ดังนี้ 
เม่ือผู้ใช้งานต้องการเริ่มต้นการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปสู่ผู้ติดต่อรายอ่ืนๆ 
เม่ือผู้ใช้งานดําเนินการเปิดจดหมายฉบับใดอยู่ และต้องการทําการตอบกลับไปยัง

เม่ือจดหมายฉบับนั้นถูกส่งไปให้ผู้ติดต่อมากกว่า 1 คน คือรวมตัวท่านเองด้วย
แล้ว และหากผู้ใช้งานต้องการตอบกลับโดยต้องการส่งให้ผู้รับท้ังหมดท่ีมี 

เม่ือต้องการส่งต่อจดหมายฉบับนี้ท้ังฉบับ (เนื้อหาท้ังหมด) ไปถึงผู้อ่ืนด้วย
เม่ือต้องการลบรายการจดหมายฉบับใด หรือมากกว่า 1 ฉบับ 

เม่ือต้องการเปิดรายการจดหมายขยะ หรือจดหมายจากผู้ท่ีไม่ได้เป็นผู้ติดต่อด้วย

บ ตัวเลือกเพ่ิมเติมในการช่วยเหลือ  

การจัดการขนาดตัวอักษรท่ีแสดงในหน้านี้ เรียงลําดับตามสัญลักษณ์ท่ีแสดง 

ส่วนของการแสดงผลซ่ึงระบบจะแสดงผล หัวข้อจดหมาย ชื่อผู้ส่ง วันท่ี และขนาดของจดหมาย รวมท้ัง
ความสําคัญของจดหมายฉบับต่างๆท่ีผู้ใช้งานทําการเลือกไว้ ซ่ึงพ้ืนท่ีของการจัดเก็บจดหมายนี้มีประมาณ 

ทําการกําหนดแสดงผลของจดหมายหรือการเรียงข้อมูลในส่วนนี้ได้โดยการคลิก
ในส่วนท้ายสุดของหัวข้อในช่องแสดงผล เม่ือคลิกแล้วจะแสดงหน้าจอดังนี้

รูปภาพท่ี 8. แสดงหน้าจอการจัดเรียงหัวขอ้แสดงผล 

จากนั้นผู้ใช้งานจึงทําต้ังค่าหรือกําหนดการเรียงจดหมายดังหัวข้อท่ีแสดงอยู่ในหน้านี้ได้
บันทึก” เพ่ือบันทึกรายการดังกล่าวเข้าสู่ระบบและใช้งานต่อไป
 

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  11 

เม่ือผู้ใช้งานต้องการเริ่มต้นการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปสู่ผู้ติดต่อรายอ่ืนๆ  
เม่ือผู้ใช้งานดําเนินการเปิดจดหมายฉบับใดอยู่ และต้องการทําการตอบกลับไปยัง

คน คือรวมตัวท่านเองด้วย

ไปถึงผู้อ่ืนด้วย 

เม่ือต้องการเปิดรายการจดหมายขยะ หรือจดหมายจากผู้ท่ีไม่ได้เป็นผู้ติดต่อด้วย

 

ส่วนของการแสดงผลซ่ึงระบบจะแสดงผล หัวข้อจดหมาย ชื่อผู้ส่ง วันท่ี และขนาดของจดหมาย รวมท้ัง
ซ่ึงพ้ืนท่ีของการจัดเก็บจดหมายนี้มีประมาณ 25 

ทําการกําหนดแสดงผลของจดหมายหรือการเรียงข้อมูลในส่วนนี้ได้โดยการคลิก
ในส่วนท้ายสุดของหัวข้อในช่องแสดงผล เม่ือคลิกแล้วจะแสดงหน้าจอดังนี้  

 

จากนั้นผู้ใช้งานจึงทําต้ังค่าหรือกําหนดการเรียงจดหมายดังหัวข้อท่ีแสดงอยู่ในหน้านี้ได้ดังท่ีปรากฏอยู่
เพ่ือบันทึกรายการดังกล่าวเข้าสู่ระบบและใช้งานต่อไป 



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

รูปภาพท่ี

 
จากหน้าจอระบบแสดงรายการจดหมาย

การส่งและขนาดของจดหมาย รายการจดหมายทีย่งัไมเ่ปดิอ่านจะแสดงตวัหนังสอืเขา้และมเีครื่องหมาย รายการจดหมายทีย่งัไมเ่ปดิอ่านจะแสดงตวัหนังสอืเขา้และมเีครื่องหมาย รายการจดหมายทีย่งัไมเ่ปดิอ่านจะแสดงตวัหนังสอืเขา้และมเีครื่องหมาย รายการจดหมายทีย่งัไมเ่ปดิอ่านจะแสดงตวัหนังสอืเขา้และมเีครื่องหมาย 
หนา้หวัจดหมาย หนา้หวัจดหมาย หนา้หวัจดหมาย หนา้หวัจดหมาย ส่วนจดหมายฉบับใดท่ีทําการเปิดอ่านแล้วจะเป็นตัวหนังสือปกติ
หัวเรื่อง  

การแสดงผลของรายการจดหมายเข้านี้ ผู้ใช้งานสามารถกําหนดเองได้ด้วยตัวเอง เช่น เรียงลําดับตาม
หัวจดหมาย ชื่อผู้ส่ง วันท่ีหรือขนาด โดยการคลิกท่ีส่วนบนของเรื่องท่ีต้องการทําการเรียงได้ทันที เช่น หาก
ผู้ใช้งานต้องการเรียงจดหมายตามวันท่ี ผู้ใช้งานจึงคลิกท่ี 
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยและเม่ือเลือกอีกครั้งจะเป็นการเรียงจากน้อยไปหามากสลับกัน
    

3333....1111 การเปิดจดหมาย การเปิดจดหมาย การเปิดจดหมาย การเปิดจดหมาย     
เม่ือผู้ใช้งานทําการเปิดหน้าแรกของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ใช้งานจะพบว่ามีจดหมา

จํานวนหนึ่งท่ีอยู่กล่องจดหมายเข้าของผู้ใช้งานมีท้ังเปิดแล้วและยังไม่ได้ทําการเปิด หากผู้ใช้งานต้องการเปิด
จดหมายฉบับใด สามารถทําได้โดยการ
ตัวอย่าง 

 
จากนั้นระบบจะทําเปิดจดหมายท่ีผู้

    

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

3333 จดหมายอเิล็กทรอนิกส ์จดหมายอเิล็กทรอนิกส ์จดหมายอเิล็กทรอนิกส ์จดหมายอเิล็กทรอนิกส ์((((e e e e ----    mailmailmailmail))))    

รูปภาพท่ี 9. แสดงหน้าจอรายการจดหมายเข้า 

จากหน้าจอระบบแสดงรายการจดหมายเข้าของผู้ใช้งาน ส่วนบนจะแสดงหัวจดหมาย ชื่อผู้ส่ง วันท่ีมี
รายการจดหมายทีย่งัไมเ่ปดิอ่านจะแสดงตวัหนังสอืเขา้และมเีครื่องหมาย รายการจดหมายทีย่งัไมเ่ปดิอ่านจะแสดงตวัหนังสอืเขา้และมเีครื่องหมาย รายการจดหมายทีย่งัไมเ่ปดิอ่านจะแสดงตวัหนังสอืเขา้และมเีครื่องหมาย รายการจดหมายทีย่งัไมเ่ปดิอ่านจะแสดงตวัหนังสอืเขา้และมเีครื่องหมาย 

จดหมายฉบับใดท่ีทําการเปิดอ่านแล้วจะเป็นตัวหนังสือปกติและไม่มีสัญลักษณ์

การแสดงผลของรายการจดหมายเข้านี้ ผู้ใช้งานสามารถกําหนดเองได้ด้วยตัวเอง เช่น เรียงลําดับตาม
หัวจดหมาย ชื่อผู้ส่ง วันท่ีหรือขนาด โดยการคลิกท่ีส่วนบนของเรื่องท่ีต้องการทําการเรียงได้ทันที เช่น หาก

มวันท่ี ผู้ใช้งานจึงคลิกท่ี วนัที ่วนัที ่วนัที ่วนัที ่เป็นต้น ซ่ึงการเลือกหนึ่งครั้งจะเป็นการ
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยและเม่ือเลือกอีกครั้งจะเป็นการเรียงจากน้อยไปหามากสลับกัน

เม่ือผู้ใช้งานทําการเปิดหน้าแรกของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ใช้งานจะพบว่ามีจดหมา
จํานวนหนึ่งท่ีอยู่กล่องจดหมายเข้าของผู้ใช้งานมีท้ังเปิดแล้วและยังไม่ได้ทําการเปิด หากผู้ใช้งานต้องการเปิด
จดหมายฉบับใด สามารถทําได้โดยการดับเบิล้คลกิดับเบิล้คลกิดับเบิล้คลกิดับเบิล้คลกิเลอืกทีห่วัข้อเลอืกทีห่วัข้อเลอืกทีห่วัข้อเลอืกทีห่วัข้อหรือชื่อของจดหมายฉบับดังกล่าวได้ทันที ดัง

รูปภาพท่ี 10. การเปิดจดหมาย 

จากนั้นระบบจะทําเปิดจดหมายท่ีผูใ้ช้งานทําการเลือกทันที  

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  12 

 

ของผู้ใช้งาน ส่วนบนจะแสดงหัวจดหมาย ชื่อผู้ส่ง วันท่ีมี
รายการจดหมายทีย่งัไมเ่ปดิอ่านจะแสดงตวัหนังสอืเขา้และมเีครื่องหมาย รายการจดหมายทีย่งัไมเ่ปดิอ่านจะแสดงตวัหนังสอืเขา้และมเีครื่องหมาย รายการจดหมายทีย่งัไมเ่ปดิอ่านจะแสดงตวัหนังสอืเขา้และมเีครื่องหมาย รายการจดหมายทีย่งัไมเ่ปดิอ่านจะแสดงตวัหนังสอืเขา้และมเีครื่องหมาย * * * * ที่ทีท่ี่ที่

และไม่มีสัญลักษณ์* อยู่หน้า

การแสดงผลของรายการจดหมายเข้านี้ ผู้ใช้งานสามารถกําหนดเองได้ด้วยตัวเอง เช่น เรียงลําดับตาม
หัวจดหมาย ชื่อผู้ส่ง วันท่ีหรือขนาด โดยการคลิกท่ีส่วนบนของเรื่องท่ีต้องการทําการเรียงได้ทันที เช่น หาก

ซ่ึงการเลือกหนึ่งครั้งจะเป็นการ
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยและเม่ือเลือกอีกครั้งจะเป็นการเรียงจากน้อยไปหามากสลับกัน 

เม่ือผู้ใช้งานทําการเปิดหน้าแรกของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ใช้งานจะพบว่ามีจดหมาย
จํานวนหนึ่งท่ีอยู่กล่องจดหมายเข้าของผู้ใช้งานมีท้ังเปิดแล้วและยังไม่ได้ทําการเปิด หากผู้ใช้งานต้องการเปิด

หรือชื่อของจดหมายฉบับดังกล่าวได้ทันที ดัง

 



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

3333....2222 การตอบจดหมายการตอบจดหมายการตอบจดหมายการตอบจดหมาย    
จากการเปิดจดหมายอ่าน หากผู้ใช้งานต้องการ

วิธีการตอบจดหมายนั้นได้ 2 ตัวเลือกด้วยกันคือ ตอบกลับเฉพาะผู้ส่งหรือ ตอบกลับท้ังหมด
รายชื่ออ่ืนอยู่ด้วยในอีเมล์นี้) 

3.2.1 ตอบกลับเฉพาะผู้ส่ง  
การตอบกลับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะผู้ส่งเท่านั้นนั้น ผู้ใช้งานทําการคลิกท่ีคําว่า 

ตัวอย่าง 

รูปภาพท่ี

เม่ือคลิกแล้วจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

รูปภาพท่ี

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

จากการเปิดจดหมายอ่าน หากผู้ใช้งานต้องการตอบกลับจดหมายท่ีผู้ใช้งานได้รับ 
ตัวเลือกด้วยกันคือ ตอบกลับเฉพาะผู้ส่งหรือ ตอบกลับท้ังหมด

การตอบกลับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะผู้ส่งเท่านั้นนั้น ผู้ใช้งานทําการคลิกท่ีคําว่า 

รูปภาพท่ี 11. การเลือกตอบจดหมายกลับเฉพาะผู้ส่ง 

เม่ือคลิกแล้วจะแสดงหน้าจอ ดังนี้ 

รูปภาพท่ี 12. แสดงการตอบกลับจดหมายเฉพาะผู้ส่ง 

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  13 

 ผู้ใช้งานสามารถเลือก
ตัวเลือกด้วยกันคือ ตอบกลับเฉพาะผู้ส่งหรือ ตอบกลับท้ังหมด(กรณีท่ีมีผู้รับ

การตอบกลับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะผู้ส่งเท่านั้นนั้น ผู้ใช้งานทําการคลิกท่ีคําว่า “ตอบกลบัตอบกลบัตอบกลบัตอบกลบั” ดัง

 

 



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

จากหน้าจอด้านบนแสดงการตอบจ
เป็นชื่อผู้ใช้งานซ่ึงเป็นชื่อผู้รับจดหมายนี้
ผู้รับรายอ่ืนๆได้โดยการคลิกท่ีคําว่า เพ่ิม

ส่วนต่อไปของหน้าจอนี้เป็นพ้ืนท่ีในการตอบกลับจดหมาย ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อความเพ่ือเป็นเนื้อหา
ของจดหมายได้ และส่วนท้ายสุดของหน้านี้เป็นเนื้อหาเดิมของจดหมายฉบับนี้ท่ีผู้ส่ง
คนส่งถึงผู้ใช้งาน  

เม่ือผู้ใช้งานระบุรายละเอียดต่างๆของการตอบกลับจดหมายฉบับนี้เรียบร้อยแ
หัวจดหมายนี้เพ่ือทําการส่งจดหมายตอบกลับนี้ทันที

 

3.2.2 การตอบกลับท้ังหมด 
การตอบกลับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดนั้นใช้ในกรณีท่ีจดหมายฉบับนั้นมีผู้ส่งและผู้รับมากกว่า 

คน มีการสําเนาจดหมายถึงผู้ใช้งานหลายท่าน หรือมีการโต้ตอบกันบนจดหมายฉบับนั้นมากกว่า 
ดังนั้นการตอบกลับท้ังหมดจะเป็นการส่งจดหมายฉบับดังกล่าวถึงผู้ใช้งานท้ังหมดท่ีมีชื่ออีเมล์ท้ังหมดใน
จดหมายฉบับนั้นๆด้วย ผู้ใช้งานทําการคลิกท่ีคําว่า 

รูปภาพท่ี

 
เม่ือคลิกแล้วจะแสดงหน้าจอ

ต้องการตอบจดหมายฉบับดังกล่าว ซ่ึงมีวิธีการใช้งานและหน้าจอเหมือนกับหัวข้อท่ี 
จดหมายเฉพาะผู้ส่ง แต่จะแตกต่างตรงท่ีข้อ
ชื่อและอีเมล์ของผู้ใช้งานอ่ืนๆหรือท้ังหมด 

เม่ือผู้ใช้งานระบุเนื้อหาหรือรายละเอียดของจดหมายตอบกลับฉบับนี้แล้ว คลิกท่ีคําว่า 
จดหมายกลับไปยังผู้ใช้งานอ่ืนๆ หรือท้ังหมดนั้นได้ทันที
  

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

จากหน้าจอด้านบนแสดงการตอบจดหมายกลับเฉพาะผู้ส่ง ซ่ึงชื่อของผู้ส่งระบบทําการต้ังค่าอัตโนมัติ
งานซ่ึงเป็นชื่อผู้รับจดหมายนี้ในครั้งแรก และชื่อผู้รับเป็นอีเมล์ของผู้ส่งในครั้งแรก

ผู้รับรายอ่ืนๆได้โดยการคลิกท่ีคําว่า เพ่ิมCc หรือเพ่ิมBcc หรือเพ่ิมReply-to ได้ท่ีด้านล่างของชื่อผู้รับ
ส่วนต่อไปของหน้าจอนี้เป็นพ้ืนท่ีในการตอบกลับจดหมาย ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อความเพ่ือเป็นเนื้อหา

ของจดหมายได้ และส่วนท้ายสุดของหน้านี้เป็นเนื้อหาเดิมของจดหมายฉบับนี้ท่ีผู้ส่ง(หรือผู้รับในปัจจุบัน

บุรายละเอียดต่างๆของการตอบกลับจดหมายฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว คลิกท่ีคําว่า 
หมายนี้เพ่ือทําการส่งจดหมายตอบกลับนี้ทันที. 

การตอบกลับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดนั้นใช้ในกรณีท่ีจดหมายฉบับนั้นมีผู้ส่งและผู้รับมากกว่า 
หมายถึงผู้ใช้งานหลายท่าน หรือมีการโต้ตอบกันบนจดหมายฉบับนั้นมากกว่า 

ดังนั้นการตอบกลับท้ังหมดจะเป็นการส่งจดหมายฉบับดังกล่าวถึงผู้ใช้งานท้ังหมดท่ีมีชื่ออีเมล์ท้ังหมดใน
จดหมายฉบับนั้นๆด้วย ผู้ใช้งานทําการคลิกท่ีคําว่า “ตอบกลบัตอบกลบัตอบกลบัตอบกลบัทัง้หมดทัง้หมดทัง้หมดทัง้หมด” ดังตัวอย่าง 

รูปภาพท่ี 13. การเลือกตอบจดหมายกลับเฉพาะผู้ส่ง 

เม่ือคลิกแล้วจะแสดงหน้าจอของการตอบกลับจดหมาย และแสดงเนื้อหาเพ่ือให้ผู้ใช้งานได้ระบุเนื้อหาท่ี
ต้องการตอบจดหมายฉบับดังกล่าว ซ่ึงมีวิธีการใช้งานและหน้าจอเหมือนกับหัวข้อท่ี 1.1.1 
จดหมายเฉพาะผู้ส่ง แต่จะแตกต่างตรงท่ีข้อมูลของผู้รับจดหมายฉบับนี้ท่ีต้องการตอบกลับท้ังหมด คือจะแสดง
ชื่อและอีเมล์ของผู้ใช้งานอ่ืนๆหรือท้ังหมด  

เม่ือผู้ใช้งานระบุเนื้อหาหรือรายละเอียดของจดหมายตอบกลับฉบับนี้แล้ว คลิกท่ีคําว่า 
จดหมายกลับไปยังผู้ใช้งานอ่ืนๆ หรือท้ังหมดนั้นได้ทันที 

 

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  14 

ของผู้ส่งระบบทําการต้ังค่าอัตโนมัติ
นครั้งแรก และชื่อผู้รับเป็นอีเมล์ของผู้ส่งในครั้งแรก(สามารถเพ่ิมเติม

ด้านล่างของชื่อผู้รับ)  
ส่วนต่อไปของหน้าจอนี้เป็นพ้ืนท่ีในการตอบกลับจดหมาย ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อความเพ่ือเป็นเนื้อหา

หรือผู้รับในปัจจุบัน)เป็น

ว คลิกท่ีคําว่า “ส่ง” ท่ี

การตอบกลับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดนั้นใช้ในกรณีท่ีจดหมายฉบับนั้นมีผู้ส่งและผู้รับมากกว่า 1 
หมายถึงผู้ใช้งานหลายท่าน หรือมีการโต้ตอบกันบนจดหมายฉบับนั้นมากกว่า 1 ครั้งแล้ว 

ดังนั้นการตอบกลับท้ังหมดจะเป็นการส่งจดหมายฉบับดังกล่าวถึงผู้ใช้งานท้ังหมดท่ีมีชื่ออีเมล์ท้ังหมดใน

 

เพ่ือให้ผู้ใช้งานได้ระบุเนื้อหาท่ี
1 การตอบกลับ

มูลของผู้รับจดหมายฉบับนี้ท่ีต้องการตอบกลับท้ังหมด คือจะแสดง

เม่ือผู้ใช้งานระบุเนื้อหาหรือรายละเอียดของจดหมายตอบกลับฉบับนี้แล้ว คลิกท่ีคําว่า “ส่ง” เพ่ือส่ง
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3333....3333 การสการสการสการสรา้งจดหมายรา้งจดหมายรา้งจดหมายรา้งจดหมาย    
ผู้ใช้งานสามารถดําเนินการสร้างจดหมายเพ่ือทําการส่งถึงผู้ติดต่ออ่ืนๆ

“เขียนจดหมาย” จากหน้าหลักของหน้าจอจดหมาย ดังตัวอย่าง

 
เม่ือคลิกแล้วจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

 
จากหน้าจอระบบการสร้างจดหมายใหม่ มีข้ันตอนดังนี้
1. ชื่อผู้ส่ง ในส่วนนี้ส่วนใหญ่ระบบจะระบุเป็นอีเมล์ของผู้ใช้งานไว้อยู่แล้ว
2. ชื่อผู้รับ ผู้ใช้งานสามารถระบุชื่อผู้รับจดหมายนี้ โดยสามารถระบุท่ีอยู่อีเมล์หรือผู้รับจดหมายนี้ได้

มากกว่า 1 คน โดยการมีเครื่องหมาย 
สามารถเพ่ิมสําเนาถึงผู้อ่ืนได้ในช่องข้อมูลด้านล่าง คือ สําเนาหรือแอบสําเนาถึง

- ในกรณีท่ีผู้ใช้งานต้องการให้จดหมายท่ีมีการตอบกลับจากผู้รับอ่ืนๆท่ีผู้ใช้งานได้ทําการส่งในขณะนี้เข้า
อีเมล์อ่ืนท่ีไม่ใช่อีเมล์ปัจจุบันท่ีทําการส่ง ผู้ใช้งานสามารถระบุอีเมล์อ่ืนท่ีต้องการให้จดหมายท่ีได้รับการตอบ
กลับจากผู้อ่ืนเข้าสู่อีเมล์ดังกล่าวนี้ได้ โดยการระบุอีเมล์ท่ีต้องการรับจดหมายตอบกลับนั้นท่ีช่องข้อมูล 
กลบักลบักลบักลบั”””” ดังนั้นเม่ือจดหมายฉบับนี้ได้ถูกส่งไปยังผู้รับท่ีระบุไว้แล้ว เม่ื
ปรากฏอยู่ในอีเมล์ท่ีระบุไว้ในช่องนี้ทันที

3. หัวจดหมาย ระบุชื่อเรื่องหรือหัวจดหมายของผู้ใช้งานท่ีต้องการ

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

ผู้ใช้งานสามารถดําเนินการสร้างจดหมายเพ่ือทําการส่งถึงผู้ติดต่ออ่ืนๆ ได้ โดยการคลิกเลือกท่ีคําว่า 
จากหน้าหลักของหน้าจอจดหมาย ดังตัวอย่าง 

รูปภาพท่ี 14. แสดงเร่ิมต้นการเขียนจดหมาย 

เม่ือคลิกแล้วจะแสดงหน้าจอ ดังนี้ 

รูปภาพท่ี 15. หน้าจอการสร้างจดหมายใหม่ 

อระบบการสร้างจดหมายใหม่ มีข้ันตอนดังนี้ 
ชื่อผู้ส่ง ในส่วนนี้ส่วนใหญ่ระบบจะระบุเป็นอีเมล์ของผู้ใช้งานไว้อยู่แล้ว 

สามารถระบุชื่อผู้รับจดหมายนี้ โดยสามารถระบุท่ีอยู่อีเมล์หรือผู้รับจดหมายนี้ได้
คน โดยการมีเครื่องหมาย , ค่ันตรงกลางระหว่างชื่อผู้รับในแต่ละคน นอกจากนั้นผู้ใช้งานยัง

สามารถเพ่ิมสําเนาถึงผู้อ่ืนได้ในช่องข้อมูลด้านล่าง คือ สําเนาหรือแอบสําเนาถึง 
ในกรณีท่ีผู้ใช้งานต้องการให้จดหมายท่ีมีการตอบกลับจากผู้รับอ่ืนๆท่ีผู้ใช้งานได้ทําการส่งในขณะนี้เข้า

จจุบันท่ีทําการส่ง ผู้ใช้งานสามารถระบุอีเมล์อ่ืนท่ีต้องการให้จดหมายท่ีได้รับการตอบ
กลับจากผู้อ่ืนเข้าสู่อีเมล์ดังกล่าวนี้ได้ โดยการระบุอีเมล์ท่ีต้องการรับจดหมายตอบกลับนั้นท่ีช่องข้อมูล 

ดังนั้นเม่ือจดหมายฉบับนี้ได้ถูกส่งไปยังผู้รับท่ีระบุไว้แล้ว เม่ือมีการตอบกลับจดหมายฉบับนั้นก็จะไป
ปรากฏอยู่ในอีเมล์ท่ีระบุไว้ในช่องนี้ทันที 

หัวจดหมาย ระบุชื่อเรื่องหรือหัวจดหมายของผู้ใช้งานท่ีต้องการ 

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  15 

ได้ โดยการคลิกเลือกท่ีคําว่า 

 

 

สามารถระบุชื่อผู้รับจดหมายนี้ โดยสามารถระบุท่ีอยู่อีเมล์หรือผู้รับจดหมายนี้ได้
รงกลางระหว่างชื่อผู้รับในแต่ละคน นอกจากนั้นผู้ใช้งานยัง

ในกรณีท่ีผู้ใช้งานต้องการให้จดหมายท่ีมีการตอบกลับจากผู้รับอ่ืนๆท่ีผู้ใช้งานได้ทําการส่งในขณะนี้เข้า
จจุบันท่ีทําการส่ง ผู้ใช้งานสามารถระบุอีเมล์อ่ืนท่ีต้องการให้จดหมายท่ีได้รับการตอบ

กลับจากผู้อ่ืนเข้าสู่อีเมล์ดังกล่าวนี้ได้ โดยการระบุอีเมล์ท่ีต้องการรับจดหมายตอบกลับนั้นท่ีช่องข้อมูล ““““ตอบตอบตอบตอบ
อมีการตอบกลับจดหมายฉบับนั้นก็จะไป
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4.ส่วนของเนื้อหา ผู้ใช้งานสามารถระบุเนื้อหาท่ีต้องการลงในพ้ืนท่ีส่วนนี้ได้ตามต้องการ 
5 การแนบไฟล์ ผู้ใช้งานสามารถแน

ทําการแนบเข้าสู่จดหมายนี้มีขนาดไม่เกิน 
หน้าจอ ดังนี้ 

รูปภาพท่ี

- คลิกเลือกไฟล์ท่ีต้องการแนบเข้าสู่จดหมายจากเครื่
- คลิกท่ีคําว่า Open เพ่ือยืนยันการเลือกไฟล์ ดังกล่าว
- ชื่อไฟล์ท่ีผู้ใช้งานคลิกเลือกไว้ จะปรากฏอยู่ในหน้าต่างเล็กๆ จากนั้นคลิกท่ีคําว่า 
เริ่มต้นการนําเข้าไฟล์ดังกล่าวเข้าสู่จดหมายของผู้ใช้งาน

6. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอของการสร้างจดหมายใหม่ ซ่ึงจะปรากฏไฟล์แนบของผู้ใช้งานท่ีทําการ
อัพโหลดไปแล้ว และส่วนล่างของหน้าต่างนี้จะแสดงพ้ืนท่ีของจดหมายท่ีมีการแนบไฟล์ ดังตัวอย่าง

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

ส่วนของเนื้อหา ผู้ใช้งานสามารถระบุเนื้อหาท่ีต้องการลงในพ้ืนท่ีส่วนนี้ได้ตามต้องการ 
การแนบไฟล์ ผู้ใช้งานสามารถแนบไฟล์ต่างๆ ท่ีต้องการส่งไปพร้อมกับอีเมล์ฉบับนี้ ซ่ึงไฟล์ท่ีผู้ใช้งาน

ทําการแนบเข้าสู่จดหมายนี้มีขนาดไม่เกิน 25 mb. เม่ือผู้ใช้งานคลิกท่ีคําว่า “แนบไฟล์” 

รูปภาพท่ี 16. แสดงหน้าจอการแนบไฟล์ในจดหมาย 

คลิกเลือกไฟล์ท่ีต้องการแนบเข้าสู่จดหมายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน
เพ่ือยืนยันการเลือกไฟล์ ดังกล่าว 

ชื่อไฟล์ท่ีผู้ใช้งานคลิกเลือกไว้ จะปรากฏอยู่ในหน้าต่างเล็กๆ จากนั้นคลิกท่ีคําว่า 
เริ่มต้นการนําเข้าไฟล์ดังกล่าวเข้าสู่จดหมายของผู้ใช้งาน 

าจอของการสร้างจดหมายใหม่ ซ่ึงจะปรากฏไฟล์แนบของผู้ใช้งานท่ีทําการ
อัพโหลดไปแล้ว และส่วนล่างของหน้าต่างนี้จะแสดงพ้ืนท่ีของจดหมายท่ีมีการแนบไฟล์ ดังตัวอย่าง

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  16 

ส่วนของเนื้อหา ผู้ใช้งานสามารถระบุเนื้อหาท่ีต้องการลงในพ้ืนท่ีส่วนนี้ได้ตามต้องการ  
บไฟล์ต่างๆ ท่ีต้องการส่งไปพร้อมกับอีเมล์ฉบับนี้ ซ่ึงไฟล์ท่ีผู้ใช้งาน

” แล้วระบบจะแสดง

 

องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน 

ชื่อไฟล์ท่ีผู้ใช้งานคลิกเลือกไว้ จะปรากฏอยู่ในหน้าต่างเล็กๆ จากนั้นคลิกท่ีคําว่า “อัพโหลด” เพ่ือ

าจอของการสร้างจดหมายใหม่ ซ่ึงจะปรากฏไฟล์แนบของผู้ใช้งานท่ีทําการ
อัพโหลดไปแล้ว และส่วนล่างของหน้าต่างนี้จะแสดงพ้ืนท่ีของจดหมายท่ีมีการแนบไฟล์ ดังตัวอย่าง 
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รูปภาพท่ี 17. 

 
 จากตัวอย่างข้างต้น สามารถทราบได้ว่า จดหมายฉบั

การใช้งานไปแล้ว 15% ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมไฟล์แนบได้อีกโดยการคลิกท่ีคําว่า 
ตามข้ันตอนท่ีกล่าวมาข้างต้น หรือลบไฟล์แนบในหน้านี้ โดยการคลิกท่ีคําว่า 
ดังกล่าวได้ทันที 

เม่ือผู้ใช้งานทําการระบุรายละเอียดต่างๆในการส่งจดหมายเรียบร้อยแล้ว คลิกท่ีคําว่า 
หรือท้ายของหน้าจอการสร้างจดหมายนี้ก็ได้ จากนั้นระบบจะทําการส่งจดหมายฉบับนี้ถึงผู้รับท้ังหมดท่ี
ผู้ใช้งานทําการระบุไว้ทันที 
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 ตัวอยา่งหน้าจอการแนบไฟล์และแสดงพื้นท่ีไฟล์ที่แนบสําเร็จ 

จากตัวอย่างข้างต้น สามารถทราบได้ว่า จดหมายฉบับนี้มีการแนบไฟล์ไปท้ังหมด 
ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมไฟล์แนบได้อีกโดยการคลิกท่ีคําว่า “แนบไฟล์

ตามข้ันตอนท่ีกล่าวมาข้างต้น หรือลบไฟล์แนบในหน้านี้ โดยการคลิกท่ีคําว่า “ลบ” ในส่วนของชื่อไฟล์แนบ

ผู้ใช้งานทําการระบุรายละเอียดต่างๆในการส่งจดหมายเรียบร้อยแล้ว คลิกท่ีคําว่า 
หรือท้ายของหน้าจอการสร้างจดหมายนี้ก็ได้ จากนั้นระบบจะทําการส่งจดหมายฉบับนี้ถึงผู้รับท้ังหมดท่ี

 

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  17 

 

บนี้มีการแนบไฟล์ไปท้ังหมด 3 ไฟล์ และมีพ้ืนท่ี
แนบไฟล์” และดําเนินการ
ในส่วนของชื่อไฟล์แนบ

ผู้ใช้งานทําการระบุรายละเอียดต่างๆในการส่งจดหมายเรียบร้อยแล้ว คลิกท่ีคําว่า “ส่ง” ในส่วนบน
หรือท้ายของหน้าจอการสร้างจดหมายนี้ก็ได้ จากนั้นระบบจะทําการส่งจดหมายฉบับนี้ถึงผู้รับท้ังหมดท่ี



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

3333....4444 การลบรายการจดหมายการลบรายการจดหมายการลบรายการจดหมายการลบรายการจดหมาย    
ผู้ใช้งานสามารถลบรายการจดหม

3.4.1 การลบจากหน้าหลักของจดหมาย โดยการคลิกเลือกท่ีชื่อจดหมายท่ีต้องการ 
1 รายการ ผู้ใช้งานต้องการกด 
ท่ีต้องการลบ จากนั้นคลิกท่ีคําว่า 

รูปภาพท่ี 18

 

3.4.2 การลบจากหน้าของจดหมายท่ีทําการเปิดอยู่ในปัจจุบัน โดยการคลิกท่ีคําว่า 
หน้าจอได้ทันที ดังตัวอย่าง

รูปภาพท่ี 19. 

  

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

ผู้ใช้งานสามารถลบรายการจดหมายออกจากระบบได้ ดังนี้ 

การลบจากหน้าหลักของจดหมาย โดยการคลิกเลือกท่ีชื่อจดหมายท่ีต้องการ หากต้องการลบมากกว่า 
รายการ ผู้ใช้งานต้องการกด Ctrl บนคีย์บอร์ดของผู้ใช้งานค้างไว้ จากนั้นจึงคลิกเลือกรายการอ่ืนๆ

ท่ีต้องการลบ จากนั้นคลิกท่ีคําว่า “ลบ” ในส่วนบนของหน้าจอ ดังตัวอย่าง 

18. แสดงการลบรายการจดหมายจากหน้าหลักของระบบ 

การลบจากหน้าของจดหมายท่ีทําการเปิดอยู่ในปัจจุบัน โดยการคลิกท่ีคําว่า “ลบ
หน้าจอได้ทันที ดังตัวอย่าง 

 แสดงหน้าจอการลบจดหมายจากหน้าจดหมายท่ีเปิดอยู ่

 

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  18 

หากต้องการลบมากกว่า 
บนคีย์บอร์ดของผู้ใช้งานค้างไว้ จากนั้นจึงคลิกเลือกรายการอ่ืนๆ

 

ลบ” ในส่วนบนของ

 



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

3333....5555 กลอ่งขาออกของกลอ่งขาออกของกลอ่งขาออกของกลอ่งขาออกของจดหมายจดหมายจดหมายจดหมาย    
จากหน้าหลักของระบบจดหมายนี้ ในช่องข้อมูลกล่องจดหมายจะปรากฏ 

ข้อมูลของจดหมายท่ีผู้ใช้งานได้ทําการส่งออกถึงผู้อ่ืนๆ ท้ังหมด ผู้ใช้งานสามารถเข้
ได้ โดยการคลิกท่ีคําว่า “กล่องขาออก

รูปภาพท่ี

 
จากหน้าจอกล่องจดหมายออกนี้ ผู้ใช้งานจะสามารถทราบได้ว่าผู้ใช้งานทําการส่งจดหมายถึงผู้ใด วัน

เดือนปีท่ีทําการส่ง และความจุหรือขนาดของจดหมายฉบับนั้น นอกจากนั้นหากจดหมายฉบับใดมีไฟล์แนบอยู่
ด้วยจะแสดงไอคอน  ในส่วนท้ายท้ายของจดหมายฉบับนั้น

ผู้ใช้งานสามารถเปิดดูรายละเอียดของจดหมายได้ โดยการคลิกเลือกท่ีชื่อจดหมาย หรือลบรายการ
จดหมายในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกับวิธีการลบราย
รายการจดหมาย) 

 

3333....6666 กลอ่งจดหมายรา่งกลอ่งจดหมายรา่งกลอ่งจดหมายรา่งกลอ่งจดหมายรา่ง    
จากหน้าหลักของระบบจดหมายนี้ ในช่องข้อมูลกล่องจดหมายจะปรากฏ 

แสดงข้อมูลของจดหมายท่ีผู้ใช้งานได้ทําการร่างข้ึนมาแต่ยังไม่ได้ทําการส่ง ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่
ดังกล่าวนี้ได้ โดยการคลิกท่ีคําว่า “จดหมายร่าง
ดังนี้ 

รูปภาพท่ี

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

จากหน้าหลักของระบบจดหมายนี้ ในช่องข้อมูลกล่องจดหมายจะปรากฏ “กล่องขาออก
ข้อมูลของจดหมายท่ีผู้ใช้งานได้ทําการส่งออกถึงผู้อ่ืนๆ ท้ังหมด ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่กล่องรายการดังกล่าวนี้

กล่องขาออก” จากช่องกล่องจดหมาย เม่ือคลิกแล้วแล้วจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

รูปภาพท่ี 20. แสดงหน้าจอกล่องขาออกของผู้ใช้งาน 

จากหน้าจอกล่องจดหมายออกนี้ ผู้ใช้งานจะสามารถทราบได้ว่าผู้ใช้งานทําการส่งจดหมายถึงผู้ใด วัน
ารส่ง และความจุหรือขนาดของจดหมายฉบับนั้น นอกจากนั้นหากจดหมายฉบับใดมีไฟล์แนบอยู่

ในส่วนท้ายท้ายของจดหมายฉบับนั้น 
ผู้ใช้งานสามารถเปิดดูรายละเอียดของจดหมายได้ โดยการคลิกเลือกท่ีชื่อจดหมาย หรือลบรายการ

จดหมายในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกับวิธีการลบรายการจดหมายในกล่องกล่องขาเข้า (อ้างอิงหัวข้อ 

จากหน้าหลักของระบบจดหมายนี้ ในช่องข้อมูลกล่องจดหมายจะปรากฏ “กล่องจดหมายร่าง
แสดงข้อมูลของจดหมายท่ีผู้ใช้งานได้ทําการร่างข้ึนมาแต่ยังไม่ได้ทําการส่ง ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่

จดหมายร่าง” จากช่องกล่องจดหมาย เม่ือคลิกแล้วแล้วจะแสดงหน้าจอ 

รูปภาพท่ี 21. แสดงหน้าจอกล่องจดหมายร่างของผู้ใช้งาน 

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  19 

กล่องขาออก” ซ่ึงแสดง
าสู่กล่องรายการดังกล่าวนี้

จากช่องกล่องจดหมาย เม่ือคลิกแล้วแล้วจะแสดงหน้าจอ ดังนี้ 

 

จากหน้าจอกล่องจดหมายออกนี้ ผู้ใช้งานจะสามารถทราบได้ว่าผู้ใช้งานทําการส่งจดหมายถึงผู้ใด วัน
ารส่ง และความจุหรือขนาดของจดหมายฉบับนั้น นอกจากนั้นหากจดหมายฉบับใดมีไฟล์แนบอยู่

ผู้ใช้งานสามารถเปิดดูรายละเอียดของจดหมายได้ โดยการคลิกเลือกท่ีชื่อจดหมาย หรือลบรายการ
อ้างอิงหัวข้อ 3.4 การลบ

กล่องจดหมายร่าง” ซ่ึง
แสดงข้อมูลของจดหมายท่ีผู้ใช้งานได้ทําการร่างข้ึนมาแต่ยังไม่ได้ทําการส่ง ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่กล่องรายการ

จากช่องกล่องจดหมาย เม่ือคลิกแล้วแล้วจะแสดงหน้าจอ 

 



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

จากหน้าจอกล่องจดหมายร่างนี้ ผู้ใช้งานจะสามารถทราบได้ว่าผู้ใช้งานทําการ
รวมท้ังวันเดือนปีท่ีทําการบันทึกร่างจดหมายนั้นไว้
หากจดหมายฉบับใดมีไฟล์แนบอยู่ด้วยจะแสดงไอคอน 

ผู้ใช้งานสามารถเปิดดูรายละเอียดของจดหมายได้ โดยการคลิกเลือกท่ีชื่อจดหมาย หรือลบรายการ
จดหมายในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกับวิธีการลบรายการจดหมายในกล่องกล่องขาเข้า 
รายการจดหมาย) 
 

3333....7777 กลอ่งจดหมายขยะกลอ่งจดหมายขยะกลอ่งจดหมายขยะกลอ่งจดหมายขยะ    
จากหน้าหลักของระบบจดหมายนี้ ในช่องข้อมูลกล่องจดหมายจะปรากฏ 

จดหมายท่ีแสดงเนื้อหาข้อความหรือประกาศใดๆ
ต้องการรับข้อความนั้นเป็นการเฉพาะ
ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่กล่องรายการดังกล่าวนี้ได้ โดยการคลิกท่ีคําว่า 
เม่ือคลิกแล้วแล้วจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

รูปภาพท่ี

ผู้ใช้งานสามารถเปิดดูรายละเอียดของจดหมายได้ โดยการคลิกเลือกท่ีชื่อจดหมาย หรือลบรายการ
จดหมายในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกับวิธีการลบรายการจดหมายในกล่องกล่องขาเข้า 
รายการจดหมาย) 
 
      

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

จากหน้าจอกล่องจดหมายร่างนี้ ผู้ใช้งานจะสามารถทราบได้ว่าผู้ใช้งานทําการร่างจดหมาย
บันทึกร่างจดหมายนั้นไว้ และความจุหรือขนาดของจดหมายฉบับนั้น นอกจากนั้น

หากจดหมายฉบับใดมีไฟล์แนบอยู่ด้วยจะแสดงไอคอน  ในส่วนท้ายท้ายของจดหมายฉบับนั้น
ผู้ใช้งานสามารถเปิดดูรายละเอียดของจดหมายได้ โดยการคลิกเลือกท่ีชื่อจดหมาย หรือลบรายการ
นส่วนนี้ได้เช่นเดียวกับวิธีการลบรายการจดหมายในกล่องกล่องขาเข้า (อ้างอิงหัวข้อ 

จากหน้าหลักของระบบจดหมายนี้ ในช่องข้อมูลกล่องจดหมายจะปรากฏ “กล่องจดหมายขยะ
ข้อความหรือประกาศใดๆ ท่ีถูกส่งไปยังผู้รับหลายคนหรืออีเมล์ท่ีผู้ใช้งาน

ต้องการรับข้อความนั้นเป็นการเฉพาะหรือจากบุคคลท่ีผู้ใช้งานไม่รู้จัก บางครั้งอาจเรียกว่า
ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่กล่องรายการดังกล่าวนี้ได้ โดยการคลิกท่ีคําว่า “จดหมายร่าง” จากช่องกล่องจดหมาย 

งหน้าจอ ดังนี้ 

รูปภาพท่ี 22. แสดงหน้าจอกล่องจดหมายขยะ 

ผู้ใช้งานสามารถเปิดดูรายละเอียดของจดหมายได้ โดยการคลิกเลือกท่ีชื่อจดหมาย หรือลบรายการ
จดหมายในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกับวิธีการลบรายการจดหมายในกล่องกล่องขาเข้า (อ้างอิงหัวข้อ 

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  20 

จดหมายใดๆไว้บ้าง 
และความจุหรือขนาดของจดหมายฉบับนั้น นอกจากนั้น

ในส่วนท้ายท้ายของจดหมายฉบับนั้นด้วย 
ผู้ใช้งานสามารถเปิดดูรายละเอียดของจดหมายได้ โดยการคลิกเลือกท่ีชื่อจดหมาย หรือลบรายการ

อ้างอิงหัวข้อ 3.4 การลบ

จดหมายขยะ” คือ
หรืออีเมล์ท่ีผู้ใช้งานไม่ได้แจ้งความ

บางครั้งอาจเรียกว่า สแปม 
จากช่องกล่องจดหมาย 

 

ผู้ใช้งานสามารถเปิดดูรายละเอียดของจดหมายได้ โดยการคลิกเลือกท่ีชื่อจดหมาย หรือลบรายการ
อ้างอิงหัวข้อ 3.4 การลบ



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

3333....8888 ถังขยะถังขยะถังขยะถังขยะ    
จากหน้าหลักของระบบจดหมายนี้ ในช่องข้อมูลกล่องจดหมายจะปรากฏ 

เนื้อหาข้อความหรือประกาศใดๆ ท่ีผู้ใช้งานทําการลบ
ถูกเก็บไว้ในกล่อง "ถังขยะ" ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่กล่องรายการดังกล่าวนี้ได้ โดยการคลิกท่ีคําว่
จากช่องกล่องจดหมาย เม่ือคลิกแล้ว

 
ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของรายการจดหมายดังกล่าวได้ โดยการคลิกเลือกท่ีชื่อรายการจดหมาย

นั้น แต่รายการจดหมายท่ีถูกลบออกจาก
 

3333....9999 การลงชื่การลงชื่การลงชื่การลงชื่อออกจากระบบจดหมายฯอออกจากระบบจดหมายฯอออกจากระบบจดหมายฯอออกจากระบบจดหมายฯ
เม่ือผู้ใช้งานต้องการลงชื่อออกจากระบบจดหมายฯนี้ ผู้ใช้งานสามารถทําได้โดยการคลิกท่ีคําว่า 

จากระบบ” ซ่ึงอยู่ด้านขวาบนสุดของหน้าจอระบบ ดังตัวอย่าง

 
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าแรกของระบบ ซ่ึงมีหน้าต่างแสดงผลว่า 

จากนั้นเม่ือผู้ใช้งานต้องการเข้าสู่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถทําได้ในครั้งต่อๆไป โดยการลงชื่อเข้า
ใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้งานต่อไป

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

กของระบบจดหมายนี้ ในช่องข้อมูลกล่องจดหมายจะปรากฏ “ถังขยะ
ผู้ใช้งานทําการลบออกจากกล่องจดหมายเข้า รายการจดหมายเหล่านั้น

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่กล่องรายการดังกล่าวนี้ได้ โดยการคลิกท่ีคําว่
องกล่องจดหมาย เม่ือคลิกแล้วจะแสดงหน้าจอ ดังนี้ 

รูปภาพท่ี 23. แสดงหน้าจอกล่องถังขยะ 

ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของรายการจดหมายดังกล่าวได้ โดยการคลิกเลือกท่ีชื่อรายการจดหมาย
ท่ีถูกลบออกจาก"ถังขยะ"ถือว่าเป็นการลบอย่างถาวร 

อออกจากระบบจดหมายฯอออกจากระบบจดหมายฯอออกจากระบบจดหมายฯอออกจากระบบจดหมายฯ    
เม่ือผู้ใช้งานต้องการลงชื่อออกจากระบบจดหมายฯนี้ ผู้ใช้งานสามารถทําได้โดยการคลิกท่ีคําว่า 

ซ่ึงอยู่ด้านขวาบนสุดของหน้าจอระบบ ดังตัวอย่าง 

รูปภาพท่ี 24. แสดงหน้าจอการลงช่ือออก 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าแรกของระบบ ซ่ึงมีหน้าต่างแสดงผลว่า “ทําการออกจากระบบเรียบร้อย
จากนั้นเม่ือผู้ใช้งานต้องการเข้าสู่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถทําได้ในครั้งต่อๆไป โดยการลงชื่อเข้า
ใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้งานต่อไป 

 
 

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  21 

ถังขยะ” คือกล่องท่ีแสดง
รายการจดหมายเหล่านั้นจะ

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่กล่องรายการดังกล่าวนี้ได้ โดยการคลิกท่ีคําว่า “ถังขยะ” 

 

ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของรายการจดหมายดังกล่าวได้ โดยการคลิกเลือกท่ีชื่อรายการจดหมาย

เม่ือผู้ใช้งานต้องการลงชื่อออกจากระบบจดหมายฯนี้ ผู้ใช้งานสามารถทําได้โดยการคลิกท่ีคําว่า “ออก

 

กจากระบบเรียบร้อย” 
จากนั้นเม่ือผู้ใช้งานต้องการเข้าสู่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถทําได้ในครั้งต่อๆไป โดยการลงชื่อเข้า



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

รูปภาพท่ี

 
หากผู้ใช้งานต้องการเรียกคืนจดหมายฉบับท่ีแสดงอยู่

จดหมายฉบับนั้นแล้วทําการลากจดหมายฉบับนั้นเข้าสู่กล่องจดหมายขาเข้าได้ทันที
  

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

รูปภาพท่ี 25. หน้าจอยืนยันการลงช่ือออกจากระบบ 

หากผู้ใช้งานต้องการเรียกคืนจดหมายฉบับท่ีแสดงอยู่ในกล่องขยะ ผู้ใช้งานสามารถคลิกค้างท่ีชื่อ
จดหมายฉบับนั้นแล้วทําการลากจดหมายฉบับนั้นเข้าสู่กล่องจดหมายขาเข้าได้ทันที 

 

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  22 

 

ในกล่องขยะ ผู้ใช้งานสามารถคลิกค้างท่ีชื่อ



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

ผู้ใช้งานสามารถทําการสร้างกลุ่มบุคคลหรือเพ่ิมรายชื่อใดๆซ่ึงเป็นผู้ติดต่อของผู้ใช้งานในรายการเมนู 
“สมุดรายชื่อได้” โดยการคลิกเลือกท่ีรายการ 

รูปภาพท่ี

4444....1111 รายชื่อรายชื่อรายชื่อรายชื่อหรือกลุ่มหรือกลุ่มหรือกลุ่มหรือกลุ่มผูต้ดิตอ่สว่นตวัผูต้ดิตอ่สว่นตวัผูต้ดิตอ่สว่นตวัผูต้ดิตอ่สว่นตวั
ผู้ใช้งานสามารเพ่ิมรายชื่อหรือกลุ่ม

สมุดรายชื่อนี้ โดยการคลิกท่ีคําว่า “

 
เม่ือคลิกท่ีรายการดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้งานจะเห็นว่าผู้ใช้งานยังไม่ได้กําหนดรายชื่อ

รายการผู้ติดต่อส่วนตัว ซ่ึงเห็นได้จากช่องข้อมูลทางด้านขวามือซ่ึงยังไม่ปรากฏข้อมู

4.1.1 การเพ่ิมรายชื่อผู้ติดต่อส่วนตัว
จากหน้าจอเมนูรายชื่อผู้ติดต่อส่วนตัว ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานได้ โดยการคลิกท่ีไอค่อน + 
 

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

4444 สมุดรายชื่อสมุดรายชื่อสมุดรายชื่อสมุดรายชื่อ    
ผู้ใช้งานสามารถทําการสร้างกลุ่มบุคคลหรือเพ่ิมรายชื่อใดๆซ่ึงเป็นผู้ติดต่อของผู้ใช้งานในรายการเมนู 

อกท่ีรายการ “สมุดรายชื่อ” จากหน้าแรกของระบบจดหมายฯ ดังตัวอย่าง

รูปภาพท่ี 26. แสดงหน้าจอการเข้าสู่เมนูสมุดรายช่ือ 

ผูต้ดิตอ่สว่นตวัผูต้ดิตอ่สว่นตวัผูต้ดิตอ่สว่นตวัผูต้ดิตอ่สว่นตวั    
หรือกลุ่มผู้ติดต่อส่วนตัวเข้าสู่สมุดรายชื่อของผู้ใช้งานเองได้จากหน้าจอเมนู
“รายชื่อผู้ติดต่อส่วนตัว” ดังตัวอย่าง 

รูปภาพท่ี 27. หน้าจอเมนูผู้ติดต่อส่วนตัว 

เม่ือคลิกท่ีรายการดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้งานจะเห็นว่าผู้ใช้งานยังไม่ได้กําหนดรายชื่อหรือกลุ่ม
รายการผู้ติดต่อส่วนตัว ซ่ึงเห็นได้จากช่องข้อมูลทางด้านขวามือซ่ึงยังไม่ปรากฏข้อมูลผู้ติดต่อใดๆ 

การเพ่ิมรายชื่อผู้ติดต่อส่วนตัว 
ยชื่อผู้ติดต่อส่วนตัว ผู้ใช้งานสามารถทําการเพ่ิมรายชื่อหรือกลุ่ม

+ บริเวณด้านล่างของรายการ ดังตัวอย่าง 

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  23 

ผู้ใช้งานสามารถทําการสร้างกลุ่มบุคคลหรือเพ่ิมรายชื่อใดๆซ่ึงเป็นผู้ติดต่อของผู้ใช้งานในรายการเมนู 
จากหน้าแรกของระบบจดหมายฯ ดังตัวอย่าง 

 

ผู้ติดต่อส่วนตัวเข้าสู่สมุดรายชื่อของผู้ใช้งานเองได้จากหน้าจอเมนู

 

หรือกลุ่มใดเข้าสู่
ลผู้ติดต่อใดๆ  

หรือกลุ่มของผู้ติดต่อของ



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

รูปภาพท่ี

 
เม่ือคลิกแล้วจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

รูปภาพท่ี

 
จากนั้นผู้ใช้งานจึงระบุชื่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อท่ีต้องการเพ่ิมเข้าสู่ระบบ ในช่องข้อความ จากนั้นคลิก 

ท่ีแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ระบบจะทําการยืนยันและสร้างรายการกลุ่มผู้ติ
ทันที 

4.1.2 การแก้ไขหรือลบรายการกลุ่มผู้ติดต่อ
หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูลของกลุ่มผู้ติดต่อส่วนตัวท่ีผู้ใช้งานทําการสร้างข้ึนนี้ สามารถทําได้โดย

การคลิกเลือกท่ีชื่อกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อท่ีต้องการลบหรือแก้ไข จากนั้นเลื่อนไปบริเวณท้าย
คลิกท่ีไอคอน  และเลือกระหว่างแก้ไขหรือลบ ดังตัวอย่าง

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

รูปภาพท่ี 28. การเข้าสู่เมนูเพิ่มผู้ติดต่อส่วนตัว 

อคลิกแล้วจะแสดงหน้าจอ ดังนี้ 

รูปภาพท่ี 29. แสดงตัวอย่างการเพิ่มช่ือหรือกลุ่มผู้ติดต่อ 

จากนั้นผู้ใช้งานจึงระบุชื่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อท่ีต้องการเพ่ิมเข้าสู่ระบบ ในช่องข้อความ จากนั้นคลิก 
ท่ีแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ระบบจะทําการยืนยันและสร้างรายการกลุ่มผู้ติดต่อส่วนตัวให้กับผู้ใช้งาน

การแก้ไขหรือลบรายการกลุ่มผู้ติดต่อ 
ข้อมูลของกลุ่มผู้ติดต่อส่วนตัวท่ีผู้ใช้งานทําการสร้างข้ึนนี้ สามารถทําได้โดย

ท่ีชื่อกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อท่ีต้องการลบหรือแก้ไข จากนั้นเลื่อนไปบริเวณท้าย
และเลือกระหว่างแก้ไขหรือลบ ดังตัวอย่าง 

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  24 

 

 

จากนั้นผู้ใช้งานจึงระบุชื่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อท่ีต้องการเพ่ิมเข้าสู่ระบบ ในช่องข้อความ จากนั้นคลิก Enter 
ดต่อส่วนตัวให้กับผู้ใช้งาน

ข้อมูลของกลุ่มผู้ติดต่อส่วนตัวท่ีผู้ใช้งานทําการสร้างข้ึนนี้ สามารถทําได้โดย
ท่ีชื่อกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อท่ีต้องการลบหรือแก้ไข จากนั้นเลื่อนไปบริเวณท้ายสุดของหน้าจอและ



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

รูปภาพท่ี

 

4.1.3 การเพ่ิมรายชื่อผู้ติดต่อเข้าสู่กลุ่ม
เม่ือทําการสร้างกลุ่มผู้ติดต่อเรียบร้อยแล้วจากหัวข้อท่ี 

ติดต่อท่ีต้องการเข้าสู่กลุ่มดังกล่าวโดยสามารถเพ่ิมได้มากกว่า 
การส่งจดหมายของผู้ใช้งานเองด้วย 

เม่ือต้องการเพ่ิมรายชื่อผู้ติดต่อ ผู้ใช้งานดับเบิ้ลคลิกท่ีชื่อกลุ่มท่ีต้องการเพ่ิม 
สร้างและเพ่ิมรายการผู้ติดต่อจาก“กลุ่มทดลอง

 

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

รูปภาพท่ี 30. แสดงการลบหรือแก้ไขกลุ่มรายช่ือผู้ติดต่อ 

เข้าสู่กลุ่ม 
เม่ือทําการสร้างกลุ่มผู้ติดต่อเรียบร้อยแล้วจากหัวข้อท่ี 4.1.1 ข้ันตอนต่อไปคือการเพ่ิมรายชื่

อท่ีต้องการเข้าสู่กลุ่มดังกล่าวโดยสามารถเพ่ิมได้มากกว่า 1 รายชื่อ ท้ังนี้เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วใน
การส่งจดหมายของผู้ใช้งานเองด้วย  

เม่ือต้องการเพ่ิมรายชื่อผู้ติดต่อ ผู้ใช้งานดับเบิ้ลคลิกท่ีชื่อกลุ่มท่ีต้องการเพ่ิม (จากตัวอย่างระบบ
กลุ่มทดลอง” ) จากนั้นคลิกท่ีคําว่า “เพ่ิมรายชื่อ” ดังตัวอย่าง

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  25 

 

ข้ันตอนต่อไปคือการเพ่ิมรายชื่อและท่ีอยู่ผู้
รายชื่อ ท้ังนี้เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วใน

จากตัวอย่างระบบทําการ
ดังตัวอย่าง 



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

รูปภาพท่ี

 
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ือให้ผู้ใช้งานเพ่ิมรายชื่อและรายละเอียดของผู้ติดต่อเข้าสู่ระบบ คือ ชื่อ

ท่ีแสดง ,ชื่อ,นามสกุลและอีเมล์ของผู้
บันทึกรายการผู้ติดต่อนี้เข้าสู่กลุ่มท่ีต้องการ

4.1.4 การแก้ไขรายชื่อผู้ติดต่อ 
ผู้ใช้งานสามารถทําการแก้ไขรายชื่อหรือข้อมูลของผู้ติดต่อของผู้ใช้งานเ

รายชื่อดังกล่าวท่ีต้องการ จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ติดต่อท่ีผู้ใช้งานเลือกท่ีช่องข้อมูลด้านขวา 
คําว่า “แก้ไขรายชื่อ” ดังตัวอย่าง

รูปภาพท่ี

 
จากนั้นผู้ใช้งานสามารถดําเนินการแก้ไขข้อมูลรายชื่อและร

การแก้ไขนี้แล้วคลิกท่ีคําว่า “บันทึก
  

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

รูปภาพท่ี 31. แสดงตัวอย่างการเพิ่มรายช่ือผู้ติดต่อเขา้กลุ่ม 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ือให้ผู้ใช้งานเพ่ิมรายชื่อและรายละเอียดของผู้ติดต่อเข้าสู่ระบบ คือ ชื่อ
นามสกุลและอีเมล์ของผู้ติดต่อใหม่ ดังตัวอย่าง จากนั้นคลิกเลือกท่ีคําว่า “บันทึก

บันทึกรายการผู้ติดต่อนี้เข้าสู่กลุ่มท่ีต้องการและแสดงข้อมูลในช่องข้อมูลของรายชื่อผู้ติดต่อทันที

ผู้ใช้งานสามารถทําการแก้ไขรายชื่อหรือข้อมูลของผู้ติดต่อของผู้ใช้งานเองได้ โดยการดับเบิ้ลคลิกท่ี
ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ติดต่อท่ีผู้ใช้งานเลือกท่ีช่องข้อมูลด้านขวา 

รูปภาพท่ี 32. แสดงหน้าจอการแก้ไขรายช่ือผู้ติดต่อ 

จากนั้นผู้ใช้งานสามารถดําเนินการแก้ไขข้อมูลรายชื่อและรายละเอียดของผู้ติดต่อนี้ได้ทันที เม่ือเสร็จสิ้น
บันทึก” เพ่ือจัดเก็บรายการข้อมูลผู้ติดต่อท่ีมีการแก้ไขนี้เข้าสู่ระบบ

 

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  26 

 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ือให้ผู้ใช้งานเพ่ิมรายชื่อและรายละเอียดของผู้ติดต่อเข้าสู่ระบบ คือ ชื่อ
บันทึก” เพ่ือทําการ

และแสดงข้อมูลในช่องข้อมูลของรายชื่อผู้ติดต่อทันที 

องได้ โดยการดับเบิ้ลคลิกท่ี
ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ติดต่อท่ีผู้ใช้งานเลือกท่ีช่องข้อมูลด้านขวา คลิกท่ี

 

ายละเอียดของผู้ติดต่อนี้ได้ทันที เม่ือเสร็จสิ้น
เพ่ือจัดเก็บรายการข้อมูลผู้ติดต่อท่ีมีการแก้ไขนี้เข้าสู่ระบบ 



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

4.1.5 การส่งออกจดหมายจากกลุ่ม
จากการสร้างกลุ่มผู้ติดต่อนี้ผู้ใช้งานสามารถส่งออกจดหมายไปยังกลุ่มผู้ติดต่อท่ีต้องการไ

กลุ่มท่ีต้องการส่งจากการระบุท่ีอยู่ผู้รับในช่องข้อมูลผู้รับจดหมายในส่วนของการสร้างจดหมายใหม่ ดังตัวอย่าง

รูปภาพท่ี

 
 จากนั้นผู้ใช้งานจึงดําเนินการส่งออกจดหมายได้ตามปกติ ซ่ึงผู้รับจดหมายคือผู้ใช้งานท่ีอยู่ในกลุ่ม

รายชื่อผู้ติดต่อท้ังหมดท่ีผู้ใช้งานทําการเพ่ิมไว้ ดังตัวอย่าง 
 
     

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

การส่งออกจดหมายจากกลุ่ม 
จากการสร้างกลุ่มผู้ติดต่อนี้ผู้ใช้งานสามารถส่งออกจดหมายไปยังกลุ่มผู้ติดต่อท่ีต้องการไ

กลุ่มท่ีต้องการส่งจากการระบุท่ีอยู่ผู้รับในช่องข้อมูลผู้รับจดหมายในส่วนของการสร้างจดหมายใหม่ ดังตัวอย่าง

รูปภาพท่ี 33. ตัวอยา่งการส่งจดหมายเป็นกลุ่ม 

จากนั้นผู้ใช้งานจึงดําเนินการส่งออกจดหมายได้ตามปกติ ซ่ึงผู้รับจดหมายคือผู้ใช้งานท่ีอยู่ในกลุ่ม
ติดต่อท้ังหมดท่ีผู้ใช้งานทําการเพ่ิมไว้ ดังตัวอย่าง  

    

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  27 

จากการสร้างกลุ่มผู้ติดต่อนี้ผู้ใช้งานสามารถส่งออกจดหมายไปยังกลุ่มผู้ติดต่อท่ีต้องการได้ โดยการเลือก
กลุ่มท่ีต้องการส่งจากการระบุท่ีอยู่ผู้รับในช่องข้อมูลผู้รับจดหมายในส่วนของการสร้างจดหมายใหม่ ดังตัวอย่าง 

 

จากนั้นผู้ใช้งานจึงดําเนินการส่งออกจดหมายได้ตามปกติ ซ่ึงผู้รับจดหมายคือผู้ใช้งานท่ีอยู่ในกลุ่ม



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

4444....2222 การนาํเขา้รายชือ่ผู้ตดิต่อการนาํเขา้รายชือ่ผู้ตดิต่อการนาํเขา้รายชือ่ผู้ตดิต่อการนาํเขา้รายชือ่ผู้ตดิต่อ    
การนําเข้ารายชื่อผู้ติดต่อประเภทไฟล์รายชื่อขนาดใหญ่ หรือจากแฟ้มข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์

ผู้ใช้งาน ซ่ึงไฟล์ดังกล่าวต้องเป็นไฟล์ข้อมูล
วิธีการนําเข้ารายชื่อผู้ติดต่อนั้น สามารถทําได้โดยคลิกท่ีคําว่า 

ตัวอย่าง 

รูปภาพท่ี

 
เม่ือคลิกแล้วระบบจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

รูปภาพท่ี

 
เม่ือระบบแสดงหน้าจอการนําเข้าข้อมูลผู้ติดต่อแล้ว ผู้ใช้งานสามารถดําเนินการนําเข้าไฟล์ข้อมูลผู้

ติดต่อได้ ดังนี้ 
1.คลิกท่ีคําว่า “เรียกดู” เพ่ือให้ระบบแสดงหน้าต่างการเลือกไฟล์ผู้ติดต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งาน

ของผู้ใช้งาน (ดังลูกศร) 
2.คลิกเลือกไฟล์ท่ีต้องการทําการนําเข้า ซ่ึงต้อง

เท่านั้น  
3.คลิก Open เพ่ือยืนยันการนําเข้าไฟล์รายชื่อผู้ติดต่อท่ีเลือกไว้
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

ประเภทไฟล์รายชื่อขนาดใหญ่ หรือจากแฟ้มข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
ผู้ใช้งาน ซ่ึงไฟล์ดังกล่าวต้องเป็นไฟล์ข้อมูลประเภท vCard หรือนามสกุล .vcf เท่านั้น  

วิธีการนําเข้ารายชื่อผู้ติดต่อนั้น สามารถทําได้โดยคลิกท่ีคําว่า “นําเข้า” จากหน้าจอเมนูสมุดรายชื่อ ดัง

รูปภาพท่ี 34. การเข้าสู่หน้าจอนําเขา้รายช่ือผู้ติดต่อ 

เม่ือคลิกแล้วระบบจะแสดงหน้าจอ ดังนี้ 

รูปภาพท่ี 35. แสดงตัวอย่างการนําเข้าไฟล์ผู้ติดต่อ 

เม่ือระบบแสดงหน้าจอการนําเข้าข้อมูลผู้ติดต่อแล้ว ผู้ใช้งานสามารถดําเนินการนําเข้าไฟล์ข้อมูลผู้

เพ่ือให้ระบบแสดงหน้าต่างการเลือกไฟล์ผู้ติดต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งาน

กไฟล์ท่ีต้องการทําการนําเข้า ซ่ึงต้องเป็นไฟล์ข้อมูลประเภท vCard หรือนามสกุล 

เพ่ือยืนยันการนําเข้าไฟล์รายชื่อผู้ติดต่อท่ีเลือกไว้ 
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ดังนี้ 

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  28 

ประเภทไฟล์รายชื่อขนาดใหญ่ หรือจากแฟ้มข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์

จากหน้าจอเมนูสมุดรายชื่อ ดัง

 

 

เม่ือระบบแสดงหน้าจอการนําเข้าข้อมูลผู้ติดต่อแล้ว ผู้ใช้งานสามารถดําเนินการนําเข้าไฟล์ข้อมูลผู้

เพ่ือให้ระบบแสดงหน้าต่างการเลือกไฟล์ผู้ติดต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งาน

หรือนามสกุล .vcf 



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

รูปภาพท่ี

 
ระบบจะแสดงหน้าจอซ่ึงแสดงข้อมูลไฟล์ท่ีผู้ใช้งานทําการนําเข้าในช่องข้อมูลดังท่ีปรากฏในหน้าจอ 

จากนั้นเม่ือผู้ใช้งานต้องการยืนยันการนําเข้าชื่อผู้ติดต่อดังกล่าว คลิกท่ีคําว่า 
แสดงหน้าจอ ดังนี้ 

รูปภาพท่ี

 

     

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

รูปภาพท่ี 36. หน้าจอแสดงข้อมูลไฟล์ที่ทําการนําเข้าแล้ว 

ระบบจะแสดงหน้าจอซ่ึงแสดงข้อมูลไฟล์ท่ีผู้ใช้งานทําการนําเข้าในช่องข้อมูลดังท่ีปรากฏในหน้าจอ 
จากนั้นเม่ือผู้ใช้งานต้องการยืนยันการนําเข้าชื่อผู้ติดต่อดังกล่าว คลิกท่ีคําว่า “นําเข้า” เม่ือคลิกแล้วระบบจะ

รูปภาพท่ี 37. หน้าจอยืนยันการนําเขา้รายช่ือสําเร็จ 

 
    

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  29 

 

ระบบจะแสดงหน้าจอซ่ึงแสดงข้อมูลไฟล์ท่ีผู้ใช้งานทําการนําเข้าในช่องข้อมูลดังท่ีปรากฏในหน้าจอ 
เม่ือคลิกแล้วระบบจะ

 



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

4444....3333 การสง่ออกรายชือ่ผู้ตดิต่อการสง่ออกรายชือ่ผู้ตดิต่อการสง่ออกรายชือ่ผู้ตดิต่อการสง่ออกรายชือ่ผู้ตดิต่อ    
นอกจากท่ีผู้ใช้งานจะสามารถนําเข้าข้อมูลผู้ติดต่อได้แล้ว ผู้ใช้งานยังสามารถส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อท่ีมี

อยู่นั้นไปยังผู้ติดต่อรายอ่ืนๆได้อีกด้วย
เท่านั้น   

ผู้ใช้งานสามารถส่งออกไฟล์รายชื่อผู้ติดต่อท่ีต้องการได้ 
ต้องการส่งออก และท่ีคําว่า “ส่งออก

รูปภาพท่ี

 
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

 
จากตัวอย่างข้างต้น ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลของรายชื่อผู้ติดต่อท่ีผู้ใช้งานต้องการส่งต่อ หากผู้ใช้งานมี

รายการใดท่ีต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม สามารถทําได้ทันทีในส่วนนี้ จากนั้นคลิกท่ีคําว่า 
ข้อมูลในส่วนนี้ถึงผู้ติดต่อรายอ่ืน  

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

นอกจากท่ีผู้ใช้งานจะสามารถนําเข้าข้อมูลผู้ติดต่อได้แล้ว ผู้ใช้งานยังสามารถส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อท่ีมี
อยู่นั้นไปยังผู้ติดต่อรายอ่ืนๆได้อีกด้วย ซ่ึงไฟล์ดังกล่าวต้องเป็นไฟล์ข้อมูลประเภท vCard

ผู้ใช้งานสามารถส่งออกไฟล์รายชื่อผู้ติดต่อท่ีต้องการได้ โดยการคลิกเลือกท่ีชื่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อท่ี
ส่งออก” จากหน้าจอเมนูสมุดรายชื่อ ดังตัวอย่าง 

รูปภาพท่ี 38. แสดงการส่งออกข้อมูลผู้ติดต่อ 

นระบบจะแสดงหน้าจอ ดังนี้ 

รูปภาพท่ี 39. หน้าจอแสดงข้อมูลส่งออก 

จากตัวอย่างข้างต้น ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลของรายชื่อผู้ติดต่อท่ีผู้ใช้งานต้องการส่งต่อ หากผู้ใช้งานมี
รายการใดท่ีต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม สามารถทําได้ทันทีในส่วนนี้ จากนั้นคลิกท่ีคําว่า “Send

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  30 

นอกจากท่ีผู้ใช้งานจะสามารถนําเข้าข้อมูลผู้ติดต่อได้แล้ว ผู้ใช้งานยังสามารถส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อท่ีมี
vCard หรือนามสกุล .vcf 

เลือกท่ีชื่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อท่ี

 

 

จากตัวอย่างข้างต้น ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลของรายชื่อผู้ติดต่อท่ีผู้ใช้งานต้องการส่งต่อ หากผู้ใช้งานมี
Send” เพ่ือยืนยันการส่ง



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

รูปภาพท่ี

 
เม่ือผู้ใช้งานต้องการส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ ไฟล์ท่ีผู้ใช้งานเลือกจะถูกนํามาสู่หน้าจอของการส่งออก

จดหมาย จากนั้นให้ผู้ใช้งานระบุท่ีอยู่ผู้ติดต่อท่ีต้องการส่ง จากนั้นคลิกท่ีคําว่า 
รายชื่อผู้ติดต่อและเสร็จสิ้นการส่งออกท่ีสมบูรณ์

 

4444....4444 Local Address Local Address Local Address Local Address     
Local Address คือรายการข้อมูลชื่อผู้ติดต่อท่ีมีการส่งและรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งานเอง 

ซ่ึงระบบจะแสดงท่ีอยู่ของผู้ส่งและรับจดหมายดังกล่าวอัตโนมัติทันทีในส่วนนี้ ผู้ใช้
ดังกล่าวได้ โดยการคลิกท่ีคําว่า “Local Address

รูปภาพท่ี

 
ผู้ใช้งานสามารถทําการจัดการรายการข้อมูลในส่วนของ 

  

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

รูปภาพท่ี 40. แสดงหน้าจอการส่งออกรายช่ือไปยังผู้ติดต่อ 

เม่ือผู้ใช้งานต้องการส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ ไฟล์ท่ีผู้ใช้งานเลือกจะถูกนํามาสู่หน้าจอของการส่งออก
จดหมาย จากนั้นให้ผู้ใช้งานระบุท่ีอยู่ผู้ติดต่อท่ีต้องการส่ง จากนั้นคลิกท่ีคําว่า “Send” เพ่ือทําการส่งออก
รายชื่อผู้ติดต่อและเสร็จสิ้นการส่งออกท่ีสมบูรณ์ 

คือรายการข้อมูลชื่อผู้ติดต่อท่ีมีการส่งและรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งานเอง 
ซ่ึงระบบจะแสดงท่ีอยู่ของผู้ส่งและรับจดหมายดังกล่าวอัตโนมัติทันทีในส่วนนี้ ผู้ใช้งานสามารถ

Local Address” จากหน้าจอเมนูสมุดรายชื่อ ดังตัวอย่าง

รูปภาพท่ี 41. แสดงรายช่ือในส่วนของLocal Address 

ผู้ใช้งานสามารถทําการจัดการรายการข้อมูลในส่วนของ Local Address ได้ดังนี้ 
 

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  31 

 

เม่ือผู้ใช้งานต้องการส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ ไฟล์ท่ีผู้ใช้งานเลือกจะถูกนํามาสู่หน้าจอของการส่งออก
เพ่ือทําการส่งออก

คือรายการข้อมูลชื่อผู้ติดต่อท่ีมีการส่งและรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งานเอง 
งานสามารถดูรายการ

จากหน้าจอเมนูสมุดรายชื่อ ดังตัวอย่าง 

 

 



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

4.4.1 การเขียนจดหมายส่งออก 
ผู้ใช้งานสามารถเขียนจดหมายถึงผู้ติดต่อท่ีอยู่ในส่วนนี้ได้ โดยการคลิกท่ีชื่อผู้ติดต่อในส่วนของ 

Address จากนั้นคลิกท่ีคําว่า “เขียนจดหมาย

รูปภาพท่ี 42. 

 

4.4.2 การเพ่ิมรายชื่อLocal Address
นอกจากนั้นผู้ใช้งานยังสามารถเพ่ิมรายชื่อในส่วนของ 

ของผู้ใช้งานได้ โดยการคลิกเลือกท่ีชื่อท่ีต้องการ จากนั้นทําการคลิกค้างลากไปสู่ชื่อกลุ่มท่ีต้องการ ดังตัวอย่าง

รูปภาพท่ี

  

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

 
หมายถึงผู้ติดต่อท่ีอยู่ในส่วนนี้ได้ โดยการคลิกท่ีชื่อผู้ติดต่อในส่วนของ 
เขียนจดหมาย” เพ่ือทําการส่งจดหมายถึงผู้ติดต่อดังกล่าวได้ ดังตัวอย่าง

 การส่งออกจดหมายถึงผู้ติดต่อในส่วนของLocal Address 

Local Address เข้ากลุ่มผู้ติดต่อ 
นอกจากนั้นผู้ใช้งานยังสามารถเพ่ิมรายชื่อในส่วนของ Local Address เข้าสู่กลุ่มข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ

ของผู้ใช้งานได้ โดยการคลิกเลือกท่ีชื่อท่ีต้องการ จากนั้นทําการคลิกค้างลากไปสู่ชื่อกลุ่มท่ีต้องการ ดังตัวอย่าง

รูปภาพท่ี 43. แสดงการเพิ่มช่ือผู้ติดต่อจากLocal Address 

 

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  32 

หมายถึงผู้ติดต่อท่ีอยู่ในส่วนนี้ได้ โดยการคลิกท่ีชื่อผู้ติดต่อในส่วนของ Lacal 
เพ่ือทําการส่งจดหมายถึงผู้ติดต่อดังกล่าวได้ ดังตัวอย่าง 

 

เข้าสู่กลุ่มข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ
ของผู้ใช้งานได้ โดยการคลิกเลือกท่ีชื่อท่ีต้องการ จากนั้นทําการคลิกค้างลากไปสู่ชื่อกลุ่มท่ีต้องการ ดังตัวอย่าง 

 



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

ผู้ใช้งานสามารถทําการปรับแต่ง
ส่วนตัว” ในหน้าแรกของระบบจดหมายฯ ซ่ึงจากหน้านี้ผู้ใช้งานจะสามารถปรับแต่งต้ังค่าต่างๆให้เหมาะสมกับ
การใช้งานของผู้ใช้งานเองได้มากมาย ดังตัวอย่าง

รูปภาพท่ี

 

5555....1111 สว่นตดิตอ่ผู้ใช้สว่นตดิตอ่ผู้ใช้สว่นตดิตอ่ผู้ใช้สว่นตดิตอ่ผู้ใช้    
ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งต้ังค่ากําหนดรายละเอียดต่างๆในส่วนติดต่อผู้ใช้ได้ โดยการคลิกเลือกท่ีคําว่า 

“ส่วนติดต่อผู้ใช้” ดังตัวอย่าง 

รูปภาพท่ี

 
จากนั้นผูใ้ช้งานสามารถเลือกการปรับแต่งข้อมูลต่างๆในส่วนนี้ตามความเหมาะสมและเข้ากับการใช้งาน

ของผู้ใช้งานเองได้ทันที เช่น การเลือกภาษา 
จดหมาย เป็นต้น  

เม่ือเสร็จสิ้นการปรับแต่งในส่วนนี้แล้วคลิกท่ีคําว่า 
สามารถใช้งานได้ทันทีในพ้ืนท่ีการใช้งานจดหมายฯของผู้ใช้งาน

 
     

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

5555 การปรบัแตง่การปรบัแตง่การปรบัแตง่การปรบัแตง่คา่สว่นตวัคา่สว่นตวัคา่สว่นตวัคา่สว่นตวั 
ผู้ใช้งานสามารถทําการปรับแต่งค่าส่วนตัวต่างๆในการใช้งานได้ โดยการคลิกท่ีคําว่า 
ในหน้าแรกของระบบจดหมายฯ ซ่ึงจากหน้านี้ผู้ใช้งานจะสามารถปรับแต่งต้ังค่าต่างๆให้เหมาะสมกับ

ากมาย ดังตัวอย่าง 

รูปภาพท่ี 44. หน้าจอการเข้าสู่เมนูการปรับแต่งค่าส่วนตัว 

ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งต้ังค่ากําหนดรายละเอียดต่างๆในส่วนติดต่อผู้ใช้ได้ โดยการคลิกเลือกท่ีคําว่า 

รูปภาพท่ี 45. แสดงหน้าจอการปรับแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้ 

ใช้งานสามารถเลือกการปรับแต่งข้อมูลต่างๆในส่วนนี้ตามความเหมาะสมและเข้ากับการใช้งาน
ของผู้ใช้งานเองได้ทันที เช่น การเลือกภาษา , เขตเวลา(เมือง) และจํานวนจดหมายต่อหน้าท่ีแสดงในส่วนของ

เม่ือเสร็จสิ้นการปรับแต่งในส่วนนี้แล้วคลิกท่ีคําว่า “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลในส่วนนี้เข้าสู่ระบบ และ
สามารถใช้งานได้ทันทีในพ้ืนท่ีการใช้งานจดหมายฯของผู้ใช้งาน 

    

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  33 

ค่าส่วนตัวต่างๆในการใช้งานได้ โดยการคลิกท่ีคําว่า “การปรับแต่งค่า
ในหน้าแรกของระบบจดหมายฯ ซ่ึงจากหน้านี้ผู้ใช้งานจะสามารถปรับแต่งต้ังค่าต่างๆให้เหมาะสมกับ

 

ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งต้ังค่ากําหนดรายละเอียดต่างๆในส่วนติดต่อผู้ใช้ได้ โดยการคลิกเลือกท่ีคําว่า 

 

ใช้งานสามารถเลือกการปรับแต่งข้อมูลต่างๆในส่วนนี้ตามความเหมาะสมและเข้ากับการใช้งาน
และจํานวนจดหมายต่อหน้าท่ีแสดงในส่วนของ

พ่ือจัดเก็บข้อมูลในส่วนนี้เข้าสู่ระบบ และ



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

5555....2222 การแสดงกล่องจดหมายการแสดงกล่องจดหมายการแสดงกล่องจดหมายการแสดงกล่องจดหมาย    
ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งต้ังค่ากําหนดรายละเอียดต่างๆในส่วนการแสดงกล่องจดหมายได้ โดยการคลิก

เลือกท่ีคําว่า “การแสดงกล่องจดหมาย

รูปภาพท่ี 46

 
จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกการปรับแต่งข้อมูลต่างๆในส่วนนี้ตามความเหมาะสมและเข้ากับการใช้งาน

ของผู้ใช้งานเองได้ทันที เช่น แสดงหน้าต่างตัวอย่างแสดงผล
อ่านแล้ว (ซ่ึงเม่ือเลือกตัวเลือกในส่วนนี้แล้ว ผู้ใช้งานต้องเลือกเวลาด้วย คือทันทีหรือก่ีวินาที
เก่ียวกับเม่ือได้รับจดหมายใหม่ ดังท่ีแสดงอยู่ในหน้าจอ

เม่ือเสร็จสิ้นการปรับแต่งในส่วนนี้แล้วคลิกท่ีคําว่า 
สามารถใช้งานได้ทันทีในพ้ืนท่ีการใช้งานจดหมายฯของผู้ใช้งาน

 

5555....3333 การสง่จดหมายการสง่จดหมายการสง่จดหมายการสง่จดหมาย    
ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งต้ังค่ากําหนดรายละเอียดต่างๆในส่วนการ

คําว่า “การส่งจดหมาย” ดังตัวอย่าง

รูปภาพท่ี

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งต้ังค่ากําหนดรายละเอียดต่างๆในส่วนการแสดงกล่องจดหมายได้ โดยการคลิก
การแสดงกล่องจดหมาย” ดังตัวอย่าง 

46. แสดงหน้าจอการปรับแต่งการแสดงกล่องจดหมาย 

จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกการปรับแต่งข้อมูลต่างๆในส่วนนี้ตามความเหมาะสมและเข้ากับการใช้งาน
แสดงหน้าต่างตัวอย่างแสดงผล กําหนดให้จดหมายท่ีแสดงตัวอย่างเป็นจดหมาย

เลือกในส่วนนี้แล้ว ผู้ใช้งานต้องเลือกเวลาด้วย คือทันทีหรือก่ีวินาที
เก่ียวกับเม่ือได้รับจดหมายใหม่ ดังท่ีแสดงอยู่ในหน้าจอ เป็นต้น  

เม่ือเสร็จสิ้นการปรับแต่งในส่วนนี้แล้วคลิกท่ีคําว่า “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลในส่วนนี้เข้าสู่ระบบ และ
งานได้ทันทีในพ้ืนท่ีการใช้งานจดหมายฯของผู้ใช้งาน 

ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งต้ังค่ากําหนดรายละเอียดต่างๆในส่วนการส่งจดหมายได้ โดยการคลิกเลือกท่ี
ดังตัวอย่าง 

รูปภาพท่ี 47. แสดงหน้าจอการปรับแต่งค่าการส่งจดหมาย 

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  34 

ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งต้ังค่ากําหนดรายละเอียดต่างๆในส่วนการแสดงกล่องจดหมายได้ โดยการคลิก

 

จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกการปรับแต่งข้อมูลต่างๆในส่วนนี้ตามความเหมาะสมและเข้ากับการใช้งาน
จดหมายท่ีแสดงตัวอย่างเป็นจดหมาย

เลือกในส่วนนี้แล้ว ผู้ใช้งานต้องเลือกเวลาด้วย คือทันทีหรือก่ีวินาที)  และการต้ังค่า

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลในส่วนนี้เข้าสู่ระบบ และ

จดหมายได้ โดยการคลิกเลือกท่ี

 



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกการ
ของผู้ใช้งานเองได้ทันที เช่น การต้ังค่ารูปแบบของการเขียนจดหมาย 
ชื่อในจดหมาย เป็นต้น  

เม่ือเสร็จสิ้นการปรับแต่งในส่วนนี้แล้วคลิกท่ีคําว่า 
สามารถใช้งานได้ทันทีในพ้ืนท่ีการใช้งานจดหมายฯของผู้ใช้งาน

 

5555....4444 การแสดงจดหมายการแสดงจดหมายการแสดงจดหมายการแสดงจดหมาย    
ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งต้ังค่ากําหนดรายละเอียดต่างๆในส่วนการแสดงจดหมายได้ โดยการคลิกเลือก

ท่ีคําว่า “การแสดงจดหมาย” ดังตัวอย่าง

รูปภาพท่ี 

 
จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกการปรับแต่งข้อมูลต่างๆในส่วนนี้ตามความเหมาะสมและเข้ากับการใช้งาน

ของผู้ใช้งานเองได้ทันที เช่น รูปแบบของการแสดงจดหมาย 
มาจากเว็บไซต์ภายนอกและการแสดงรูปใต้จดหมาย 

เม่ือเสร็จสิ้นการปรับแต่งในส่วนนี้แล้วคลิกท่ีคําว่า 
สามารถใช้งานได้ทันทีในพ้ืนท่ีการใช้งานจดหมายฯ
 
 
     

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกการปรับแต่งข้อมูลต่างๆในส่วนนี้ตามความเหมาะสมและเข้ากับการใช้งาน
ของผู้ใช้งานเองได้ทันที เช่น การต้ังค่ารูปแบบของการเขียนจดหมาย , การบันทึกจดหมายร่าง 

เม่ือเสร็จสิ้นการปรับแต่งในส่วนนี้แล้วคลิกท่ีคําว่า “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลในส่วนนี้เข้าสู่ระบบ และ
สามารถใช้งานได้ทันทีในพ้ืนท่ีการใช้งานจดหมายฯของผู้ใช้งาน 

ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งต้ังค่ากําหนดรายละเอียดต่างๆในส่วนการแสดงจดหมายได้ โดยการคลิกเลือก
ดังตัวอย่าง 

 48. แสดงหน้าจอการปรับแต่งค่าการแสดงจดหมาย 

จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกการปรับแต่งข้อมูลต่างๆในส่วนนี้ตามความเหมาะสมและเข้ากับการใช้งาน
ของผู้ใช้งานเองได้ทันที เช่น รูปแบบของการแสดงจดหมาย , การอนุญาตให้แสดงรูปภาพเม่ือมีการส่งรูปภาพ
มาจากเว็บไซต์ภายนอกและการแสดงรูปใต้จดหมาย เป็นต้น  

จสิ้นการปรับแต่งในส่วนนี้แล้วคลิกท่ีคําว่า “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลในส่วนนี้เข้าสู่ระบบ และ
สามารถใช้งานได้ทันทีในพ้ืนท่ีการใช้งานจดหมายฯ ของผู้ใช้งาน 

    

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  35 

ปรับแต่งข้อมูลต่างๆในส่วนนี้ตามความเหมาะสมและเข้ากับการใช้งาน
การบันทึกจดหมายร่าง , การใช้ลายมือ

อมูลในส่วนนี้เข้าสู่ระบบ และ

ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งต้ังค่ากําหนดรายละเอียดต่างๆในส่วนการแสดงจดหมายได้ โดยการคลิกเลือก

 

จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกการปรับแต่งข้อมูลต่างๆในส่วนนี้ตามความเหมาะสมและเข้ากับการใช้งาน
การอนุญาตให้แสดงรูปภาพเม่ือมีการส่งรูปภาพ

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลในส่วนนี้เข้าสู่ระบบ และ



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

5555....5555 ตั้งคา่เซริ์ฟเวอร์ตั้งคา่เซริ์ฟเวอร์ตั้งคา่เซริ์ฟเวอร์ตั้งคา่เซริ์ฟเวอร์    
ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งต้ังค่ากําหนดรายละเอียดต่างๆในส่วนการแสดงจดหมายได้ โดยการค

ท่ีคําว่า “การต้ังค่าเซิร์ฟเวอร์” ดังตัวอย่าง

รูปภาพท่ี 49

 
จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกการปรับแต่งข้อมูลต่างๆในส่วนนี้ตามความเหมาะสมและเข้ากับการใช้งาน

ของผู้ใช้งานเองได้ทันที เช่น  
- ส่วนของข้อมูลหลัก ให้ผู้ใช้งานคลิก 

เม่ือลบจดหมาย คือการกําหนดให้จดหมายทุกฉบับท่ีถูกลบและอยู่ในกล่องถังขยะให้เป็นจดหมายท่ีถูกเปิดอ่าน
แล้วท้ังหมดเท่านั้นถึงแม้ว่าจดหมายฉบับนั้นจะยังไม่ถูกเปิดอ่านเลยในกล่องขาเข้า และถ้าการลบจดหมาย
ล้มเหลวให้ลบจดหมายคือ หากผู้ใช้งานทําการลบจดหมายฉบับใดๆในกล่องข้อมูลใดๆก็ตามเม่ือคลิกเลือกท่ี
รายการ “ลบ” แล้ว จดหมายฉบับนั้นทันที

- ส่วนของการดูแลรักษา คลิก 
เม่ือเสร็จสิ้นการปรับแต่งในส่วนนี้แล้วคลิกท่ีคําว่า 

สามารถใช้งานได้ทันทีในพ้ืนท่ีการใช้งานจดหมายฯ ของผู้ใช้งาน
 

     

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งต้ังค่ากําหนดรายละเอียดต่างๆในส่วนการแสดงจดหมายได้ โดยการค
ดังตัวอย่าง 

49. แสดงหน้าจอแสดงการปรับแต่งค่าต้ังค่าเซิร์ฟเวอร์ 

จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกการปรับแต่งข้อมูลต่างๆในส่วนนี้ตามความเหมาะสมและเข้ากับการใช้งาน

ส่วนของข้อมูลหลัก ให้ผู้ใช้งานคลิก � ในส่วนของการต้ังค่าท่ีต้องการ การกําหนดจดหมาย
คือการกําหนดให้จดหมายทุกฉบับท่ีถูกลบและอยู่ในกล่องถังขยะให้เป็นจดหมายท่ีถูกเปิดอ่าน

แล้วท้ังหมดเท่านั้นถึงแม้ว่าจดหมายฉบับนั้นจะยังไม่ถูกเปิดอ่านเลยในกล่องขาเข้า และถ้าการลบจดหมาย
หมายคือ หากผู้ใช้งานทําการลบจดหมายฉบับใดๆในกล่องข้อมูลใดๆก็ตามเม่ือคลิกเลือกท่ี
แล้ว จดหมายฉบับนั้นทันทีแม้ระบบจะทําการฟ้องว่าล้มเหลวก็ตาม  

ส่วนของการดูแลรักษา คลิก � หากต้องการ Compact กล่องขาเข้าเม่ือออกจากระบบ
ในส่วนนี้แล้วคลิกท่ีคําว่า “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลในส่วนนี้เข้าสู่ระบบ และ

สามารถใช้งานได้ทันทีในพ้ืนท่ีการใช้งานจดหมายฯ ของผู้ใช้งาน 

    

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  36 

ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งต้ังค่ากําหนดรายละเอียดต่างๆในส่วนการแสดงจดหมายได้ โดยการคลิกเลือก

 

จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกการปรับแต่งข้อมูลต่างๆในส่วนนี้ตามความเหมาะสมและเข้ากับการใช้งาน

กําหนดจดหมายอ่านแล้ว
คือการกําหนดให้จดหมายทุกฉบับท่ีถูกลบและอยู่ในกล่องถังขยะให้เป็นจดหมายท่ีถูกเปิดอ่าน

แล้วท้ังหมดเท่านั้นถึงแม้ว่าจดหมายฉบับนั้นจะยังไม่ถูกเปิดอ่านเลยในกล่องขาเข้า และถ้าการลบจดหมาย
หมายคือ หากผู้ใช้งานทําการลบจดหมายฉบับใดๆในกล่องข้อมูลใดๆก็ตามเม่ือคลิกเลือกท่ี

กล่องขาเข้าเม่ือออกจากระบบ เป็นต้น 
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลในส่วนนี้เข้าสู่ระบบ และ



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าจอการต้ังค่ากล่องจดหมายได้โดยการคลิกเลือก 
หน้าจอการปรับแต่งต้ังค่า ดังตัวอย่าง

รูปภาพท่ี 50

6666....1111 การสรา้งกล่องจดหมายการสรา้งกล่องจดหมายการสรา้งกล่องจดหมายการสรา้งกล่องจดหมาย    
ในหน้าแรกของระบบจดหมายฯ เม่ือผู้ใช้งานทําการลงชื่อเข้าใช้งานเข้าสู่ระบบแล้วนั้น ในส่วนซ้ายมือ

ของผู้ใช้งานจะปรากฏข้อมูลของกล่องจดหมายต่างๆ ซ่ึงกล่องจดหมายท่ีแสดง
ขาเข้า , กล่องขาออก , จดหมายร่าง และถังขยะ 

นอกเหนือจากกล่องจดหมายท่ีระบบได้กล่าวถึงแล้วนั้น ผู้ใช้งานสามารถทําการเพ่ิมกล่องจดหมาย
ส่วนตัวเพ่ือทําการจัดเก็บจดหมายต่างๆไว้เป็นกลุ่มงานหรือหมวดหมู่ได้ เพ่ือความสะดวกและเรียบร้
จดหมาย โดยการคลิกไอคอน + ในส่วนท้ายของข้อมูล 

 
เม่ือคลิกแล้วจะแสดงหน้าจอดังนี้

รูปภาพท่ี

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

6666 การตั้งคา่กล่องจดหมายการตั้งคา่กล่องจดหมายการตั้งคา่กล่องจดหมายการตั้งคา่กล่องจดหมาย    
ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าจอการต้ังค่ากล่องจดหมายได้โดยการคลิกเลือก Tab กล่องจดหมาย จาก

รปรับแต่งต้ังค่า ดังตัวอย่าง 

50. การเข้าสู่หน้าจอการต้ังค่าการสร้างกล่องจดหมาย 

ในหน้าแรกของระบบจดหมายฯ เม่ือผู้ใช้งานทําการลงชื่อเข้าใช้งานเข้าสู่ระบบแล้วนั้น ในส่วนซ้ายมือ
ของผู้ใช้งานจะปรากฏข้อมูลของกล่องจดหมายต่างๆ ซ่ึงกล่องจดหมายท่ีแสดงในส่วนนี้โดยพ้ืนฐาน คือ กล่อง

จดหมายร่าง และถังขยะ เป็นต้น  
นอกเหนือจากกล่องจดหมายท่ีระบบได้กล่าวถึงแล้วนั้น ผู้ใช้งานสามารถทําการเพ่ิมกล่องจดหมาย

ส่วนตัวเพ่ือทําการจัดเก็บจดหมายต่างๆไว้เป็นกลุ่มงานหรือหมวดหมู่ได้ เพ่ือความสะดวกและเรียบร้
ในส่วนท้ายของข้อมูล “กล่องจดหมาย” ดังตัวอย่าง 

รูปภาพท่ี 51. การเพิ่มกล่องจดหมาย 

เม่ือคลิกแล้วจะแสดงหน้าจอดังนี้ 

รูปภาพท่ี 52. ตัวอยา่งการเพิ่มกล่องจดหมาย 

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  37 

กล่องจดหมาย จาก

 

ในหน้าแรกของระบบจดหมายฯ เม่ือผู้ใช้งานทําการลงชื่อเข้าใช้งานเข้าสู่ระบบแล้วนั้น ในส่วนซ้ายมือ
ในส่วนนี้โดยพ้ืนฐาน คือ กล่อง

นอกเหนือจากกล่องจดหมายท่ีระบบได้กล่าวถึงแล้วนั้น ผู้ใช้งานสามารถทําการเพ่ิมกล่องจดหมาย
ส่วนตัวเพ่ือทําการจัดเก็บจดหมายต่างๆไว้เป็นกลุ่มงานหรือหมวดหมู่ได้ เพ่ือความสะดวกและเรียบร้อยของ

 

 



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

1.ระบุชื่อกล่องจดหมายท่ีต้องการเพ่ิมเข้าสู่ระบบจดหมายของผู้ใช้งาน 
2.เลือกประเภทของการเรียงจดหมา
เม่ือเสร็จสิ้นการเพ่ิมกล่องจดหมายในส่วนนี้เรียบร้อยแล้ว คลิกท่ีคําว่า 

กล่องจดหมายใหม่เข้าสู่ระบบ 
 

6.1.1 การใช้งานกล่องจดหมาย 
หลังจากการเพ่ิมรายการกล่องจดหมายใหม่แล้ว หากผู้ใช้งานต้องการเปิดใช้งานกล่

ให้ไปแสดงผลท่ีหน้าแรกของระบบจดหมาย ผู้ใช้งานต้องทําการคลิก 
เปิดใช้งานได้ทันที ดังตัวอย่าง 

รูปภาพท่ี

 
จากนั้นกล่องข้อมูลท่ีผู้ใช้งานเลือกจะแสดงอยู่

ตัวอย่าง 

รูปภาพท่ี 54.

 
จากตัวอย่างเนื่องจากเป็นกล่องจดหมายใหม่ ในส่วนของเนื้อหาจดหมายจึงยังไม่มีปรากฏ ดังนั้นหาก

ผู้ใช้งานต้องการนําจดหมายจากกล่องพ้ืนฐานของระบบสามารถทําได้โดยการเข้าสู่กล่องจดหมายท่ีต้องการ
ย้าย (เช่นกล่องขาเข้า) และเลือกท่ีรายการจดหมายท่ีต้องการโดยการคลิกค้างลากไปยังกล่องจดหมายท่ี
ต้องการย้ายไปได้ทันที 

หรือเม่ือผู้ใช้งานเปิดจดหมายฉบับใดๆอ่านอยู่ สามารถทําการย้ายจดหมายฉบับดังกล่าวในขณะท่ีทํา
การเปิดอ่านได้ โดยการคลิกเลือกท่ีช่องข้อมูลย้ายไป
การเลือกกล่องจดหมายท่ีต้องการย้ายได้ทันที ดังตัวอย่าง

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

ระบุชื่อกล่องจดหมายท่ีต้องการเพ่ิมเข้าสู่ระบบจดหมายของผู้ใช้งาน  
เรียงจดหมายท่ีเหมาะสม ระหว่าง List หรือ Threads  

เม่ือเสร็จสิ้นการเพ่ิมกล่องจดหมายในส่วนนี้เรียบร้อยแล้ว คลิกท่ีคําว่า “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บรายการ

หลังจากการเพ่ิมรายการกล่องจดหมายใหม่แล้ว หากผู้ใช้งานต้องการเปิดใช้งานกล่
ให้ไปแสดงผลท่ีหน้าแรกของระบบจดหมาย ผู้ใช้งานต้องทําการคลิก �ในช่อง�ในกล่องข้อความท่ีต้องการ

รูปภาพท่ี 53. แสดงการเลือกใช้งานกล่องจดหมาย 

จากนั้นกล่องข้อมูลท่ีผู้ใช้งานเลือกจะแสดงอยู่ในหน้าหลักของระบบจดหมายฯ ของผู้ใช้งานทัน

. แสดงหน้าแรกของระบบเม่ือมีการเพิ่มกล่องหมายใหม่ 

จากตัวอย่างเนื่องจากเป็นกล่องจดหมายใหม่ ในส่วนของเนื้อหาจดหมายจึงยังไม่มีปรากฏ ดังนั้นหาก
ผู้ใช้งานต้องการนําจดหมายจากกล่องพ้ืนฐานของระบบสามารถทําได้โดยการเข้าสู่กล่องจดหมายท่ีต้องการ

และเลือกท่ีรายการจดหมายท่ีต้องการโดยการคลิกค้างลากไปยังกล่องจดหมายท่ี

หรือเม่ือผู้ใช้งานเปิดจดหมายฉบับใดๆอ่านอยู่ สามารถทําการย้ายจดหมายฉบับดังกล่าวในขณะท่ีทํา
การเปิดอ่านได้ โดยการคลิกเลือกท่ีช่องข้อมูลย้ายไป.... จากนั้นระบบจะแสดงชื่อกล่องจดหมายให้ผู้ใช้งานทํา
การเลือกกล่องจดหมายท่ีต้องการย้ายได้ทันที ดังตัวอย่าง 

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  38 

เพ่ือจัดเก็บรายการ

หลังจากการเพ่ิมรายการกล่องจดหมายใหม่แล้ว หากผู้ใช้งานต้องการเปิดใช้งานกล่องจดหมายดังกล่าว
ในกล่องข้อความท่ีต้องการ

 

ในหน้าหลักของระบบจดหมายฯ ของผู้ใช้งานทันที ดัง

 

จากตัวอย่างเนื่องจากเป็นกล่องจดหมายใหม่ ในส่วนของเนื้อหาจดหมายจึงยังไม่มีปรากฏ ดังนั้นหาก
ผู้ใช้งานต้องการนําจดหมายจากกล่องพ้ืนฐานของระบบสามารถทําได้โดยการเข้าสู่กล่องจดหมายท่ีต้องการ

และเลือกท่ีรายการจดหมายท่ีต้องการโดยการคลิกค้างลากไปยังกล่องจดหมายท่ี

หรือเม่ือผู้ใช้งานเปิดจดหมายฉบับใดๆอ่านอยู่ สามารถทําการย้ายจดหมายฉบับดังกล่าวในขณะท่ีทํา
ะแสดงชื่อกล่องจดหมายให้ผู้ใช้งานทํา



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

รูปภาพท่ี

 

6666....2222 การแก้ไขหรือลบรายการกล่องจดหมายการแก้ไขหรือลบรายการกล่องจดหมายการแก้ไขหรือลบรายการกล่องจดหมายการแก้ไขหรือลบรายการกล่องจดหมาย

6.2.1 การแก้ไขรายการกล่องจดหมาย
ในกรณีท่ีผู้ใช้งานต้องแก้ไขกล่องจดหมาย ผู้ใช้งานสามารถทําได้โดยการคลิกเลือกท่ีชื่อ

ต้องการ จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดของกล่องจดหมายด้านข้างของระบบ ดังตัวอย่าง

รูปภาพท่ี

 
เม่ือแก้ไขรายการกล่องจดหมายท่ีเลือกแล้วคลิกท่ีคําว่า 

การแก้ไขแล้วเข้าสู่ระบบและใช้งานต่อไป

6.2.2 การลบรายการกล่องจดหมาย
หากผู้ใช้งานต้องการลบรายการกล่องจดหมายท่ีผู้ใช้งานสร้างข้ึนออกจากระบบ ผู้ใช้งานต้องทําการคลิก

เลือกชื่อกล่องจดหมายท่ีต้องการลบ 

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
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รูปภาพท่ี 55. แสดงตัวอย่างการย้ายจดหมาย 

การแก้ไขหรือลบรายการกล่องจดหมายการแก้ไขหรือลบรายการกล่องจดหมายการแก้ไขหรือลบรายการกล่องจดหมายการแก้ไขหรือลบรายการกล่องจดหมาย    

การแก้ไขรายการกล่องจดหมาย 
ในกรณีท่ีผู้ใช้งานต้องแก้ไขกล่องจดหมาย ผู้ใช้งานสามารถทําได้โดยการคลิกเลือกท่ีชื่อ
จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดของกล่องจดหมายด้านข้างของระบบ ดังตัวอย่าง

รูปภาพท่ี 56. แสดงหน้าจอการแก้ไขรายการกล่องจดหมาย 

เม่ือแก้ไขรายการกล่องจดหมายท่ีเลือกแล้วคลิกท่ีคําว่า “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บรายการกล่องจดหมายท่ีมี
นต่อไป 

การลบรายการกล่องจดหมาย 
หากผู้ใช้งานต้องการลบรายการกล่องจดหมายท่ีผู้ใช้งานสร้างข้ึนออกจากระบบ ผู้ใช้งานต้องทําการคลิก

ท่ีต้องการลบ จากนั้นคลิกท่ีไอคอน  และเลือกรายการ “ลบ”
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ในกรณีท่ีผู้ใช้งานต้องแก้ไขกล่องจดหมาย ผู้ใช้งานสามารถทําได้โดยการคลิกเลือกท่ีชื่อกล่องจดหมายท่ี
จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดของกล่องจดหมายด้านข้างของระบบ ดังตัวอย่าง 

 

เพ่ือจัดเก็บรายการกล่องจดหมายท่ีมี

หากผู้ใช้งานต้องการลบรายการกล่องจดหมายท่ีผู้ใช้งานสร้างข้ึนออกจากระบบ ผู้ใช้งานต้องทําการคลิก
” ดังตัวอย่าง 



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

รูปภาพท่ี
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รูปภาพท่ี 57. แสดงตัวอย่างการลบกล่องจดหมาย 
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                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าจอการต้ังค่าชื่อแสดงตัวได้โดยการคลิกเลือก 
หน้าจอการปรับแต่งต้ังค่าส่วนตัว ดังตัวอย่าง

รูปภาพท่ี

 
เม่ือคลิกแล้วจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

รูปภาพท่ี

 
เม่ือเข้าสู่หน้าจอของการปรับแต่งค่าข้อมูลชื่อแสดงตัวแล้ว ให้ผู้ใช้งานคลิกท่ีชื่อผู้ใช้งานปัจจุบันด้าน

ซ้ายมือ ซ่ึงเม่ือคลิกแล้วระบบจะแสดงรายละเอียดชื่อของผู้ใช้งานในด้านขวาของข้อมูล จากนั้นผู้ใช้งานจึง
ดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมชื่อท่ีต้องการให้แสดงในหน้าจดหมายได้ทั
ส่วนนี้แล้วคลิกท่ีคําว่า “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บรายการข้อมูล และใช้งานชื่อแสดงตัวท่ีผู้ใช้งานกําหนดไว้ได้ทันที
  

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
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การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

7777 การตั้งคา่ชื่การตั้งคา่ชื่การตั้งคา่ชื่การตั้งคา่ชื่อแสดงตวัอแสดงตวัอแสดงตวัอแสดงตวั    
ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าจอการต้ังค่าชื่อแสดงตัวได้โดยการคลิกเลือก Tab ต้ังค่าชื่อแสดงตัว จาก

หน้าจอการปรับแต่งต้ังค่าส่วนตัว ดังตัวอย่าง 

รูปภาพท่ี 58. แสดงหน้าจอการต้ังค่าช่ือแสดงตัว 

เม่ือคลิกแล้วจะแสดงหน้าจอ ดังนี้ 

รูปภาพท่ี 59. แสดงหน้าจอการต้ังค่าช่ือแสดงตัว 

อเข้าสู่หน้าจอของการปรับแต่งค่าข้อมูลชื่อแสดงตัวแล้ว ให้ผู้ใช้งานคลิกท่ีชื่อผู้ใช้งานปัจจุบันด้าน
ซ้ายมือ ซ่ึงเม่ือคลิกแล้วระบบจะแสดงรายละเอียดชื่อของผู้ใช้งานในด้านขวาของข้อมูล จากนั้นผู้ใช้งานจึง
ดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมชื่อท่ีต้องการให้แสดงในหน้าจดหมายได้ทันที เม่ือเสร็จสิ้นการปรับแต่งต้ังค่าข้อมูลใน

เพ่ือจัดเก็บรายการข้อมูล และใช้งานชื่อแสดงตัวท่ีผู้ใช้งานกําหนดไว้ได้ทันที
 

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  41 

ต้ังค่าชื่อแสดงตัว จาก

 

 

อเข้าสู่หน้าจอของการปรับแต่งค่าข้อมูลชื่อแสดงตัวแล้ว ให้ผู้ใช้งานคลิกท่ีชื่อผู้ใช้งานปัจจุบันด้าน
ซ้ายมือ ซ่ึงเม่ือคลิกแล้วระบบจะแสดงรายละเอียดชื่อของผู้ใช้งานในด้านขวาของข้อมูล จากนั้นผู้ใช้งานจึง

นที เม่ือเสร็จสิ้นการปรับแต่งต้ังค่าข้อมูลใน
เพ่ือจัดเก็บรายการข้อมูล และใช้งานชื่อแสดงตัวท่ีผู้ใช้งานกําหนดไว้ได้ทันที 



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าจอการต้ังค่าข้อมูลส่วนตัว ได้โดยการคลิกเลือก 
หน้าจอการปรับแต่งต้ังค่าส่วนตัว ดังตัวอย่าง

รูปภาพท่ี

 
เม่ือคลิกแล้วจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

รูปภาพท่ี

 
ในส่วนนี้ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานในด้านต่างๆ ได้แก่
1. ชื่อ – นามสกุล ระบุได้ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ข้อมูลหน่วยงาน คือตําแหน่งและชื่อหน่วยงานของผู้ใช้งาน
3.ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน ท่ีอยู่ปัจจุบัน 
4.ข้อมูลติดต่อของผู้ใช้งาน เช่น อีเมล์ 
ซ่ึงข้อมูลบางส่วนท่ีผู้ใช้งานต้องทําการระบุหรือเลือกว่าต้องการต้ังค่าความเป็นส่วนตัวเพ่ือความ

ปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เช่น 
เม่ือเสร็จสิ้นการต้ังค่าข้อมูลส่วนตัวในส่วนนี้เรียบร้อยแล้ว คลิกท่ีคําว่า 

ข้อมูลส่วนตัวเข้าสู่ระบบ 
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8888 ข้อมลูสว่นตวัข้อมลูสว่นตวัข้อมลูสว่นตวัข้อมลูสว่นตวั    
ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าจอการต้ังค่าข้อมูลส่วนตัว ได้โดยการคลิกเลือก Tab ข้อมูลส่วนตัว

หน้าจอการปรับแต่งต้ังค่าส่วนตัว ดังตัวอย่าง 

รูปภาพท่ี 60. การเข้าสู่หน้าจอการต้ังค่าข้อมูลส่วนตัว 

เม่ือคลิกแล้วจะแสดงหน้าจอ ดังนี้ 

รูปภาพท่ี 61. หน้าจอแสดงเมนูการปรับแต่งค่าข้อมูลส่วนตัว 

ในส่วนนี้ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานในด้านต่างๆ ได้แก่
นามสกุล ระบุได้ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ข้อมูลหน่วยงาน คือตําแหน่งและชื่อหน่วยงานของผู้ใช้งาน 
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน ท่ีอยู่ปัจจุบัน  
ข้อมูลติดต่อของผู้ใช้งาน เช่น อีเมล์ , เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์สํารอง เป็นต้น 

วนท่ีผู้ใช้งานต้องทําการระบุหรือเลือกว่าต้องการต้ังค่าความเป็นส่วนตัวเพ่ือความ
ปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เช่น Private , Protected หรือ Public เป็นต้น 

เม่ือเสร็จสิ้นการต้ังค่าข้อมูลส่วนตัวในส่วนนี้เรียบร้อยแล้ว คลิกท่ีคําว่า “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บรายการ

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  42 

ข้อมูลส่วนตัว จาก

 

 

ในส่วนนี้ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานในด้านต่างๆ ได้แก่ 

วนท่ีผู้ใช้งานต้องทําการระบุหรือเลือกว่าต้องการต้ังค่าความเป็นส่วนตัวเพ่ือความ

เพ่ือจัดเก็บรายการ



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าจอการต้ังค่ารหัสผ่านได้โดยการคลิกเลือก 
แต่งต้ังค่าส่วนตัว ดังตัวอย่าง 

รูปภาพท่ี

 
เม่ือคลิกแล้วจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

รูปภาพท่ี

 
จากหน้าจอระบบผู้ใช้งานต้องทําการระบุรหัสผ่านเดิมท่ีทําการลงชื่อเข้าใช้งาน จากนั้นจึงระบุรหัสผ่าน

ใหม่ท่ีต้องการ พร้อมท้ังยืนยันรหัสผ่านใหม่ด้วย ซ่ึงรหัสผ่านดังกล่าวต้องไม่ต่ํากว่า 
ภาษาไทย เม่ือเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงรหัสเรียบร้อยแ
ผู้ใช้งาน และการลงชื่อเข้าใช้งานครั้งต่อไปสามารถใช้งานรหัสผ่านใหม่นี้ได้ทันที 
  

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

9999 รหสัผา่นรหสัผา่นรหสัผา่นรหสัผา่น    
ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าจอการต้ังค่ารหัสผ่านได้โดยการคลิกเลือก Tab รหัสผ่าน จากหน้าจอการปรับ

รูปภาพท่ี 62. แสดงหน้าจอการเข้าสู่เมนูการต้ังค่ารหัสผ่าน 

เม่ือคลิกแล้วจะแสดงหน้าจอ ดังนี้ 

รูปภาพท่ี 63. แสดงตัวอย่างการเปล่ียนรหัสผ่าน 

จากหน้าจอระบบผู้ใช้งานต้องทําการระบุรหัสผ่านเดิมท่ีทําการลงชื่อเข้าใช้งาน จากนั้นจึงระบุรหัสผ่าน
ใหม่ท่ีต้องการ พร้อมท้ังยืนยันรหัสผ่านใหม่ด้วย ซ่ึงรหัสผ่านดังกล่าวต้องไม่ต่ํากว่า 6 ตัวอักษร และไม่เป็น
ภาษาไทย เม่ือเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงรหัสเรียบร้อยแล้ว คลิกท่ีคําว่า “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บรหัสผ่านใหม่ของ

เข้าใช้งานครั้งต่อไปสามารถใช้งานรหัสผ่านใหม่นี้ได้ทันที  
 

(สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  43 

รหัสผ่าน จากหน้าจอการปรับ

 

 

จากหน้าจอระบบผู้ใช้งานต้องทําการระบุรหัสผ่านเดิมท่ีทําการลงชื่อเข้าใช้งาน จากนั้นจึงระบุรหัสผ่าน
ตัวอักษร และไม่เป็น

เพ่ือจัดเก็บรหัสผ่านใหม่ของ



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

ผู้ใช้งานสามารถต้ังค่าตัวกรองให้กับจดหมาย
หน้าจอการปรับแต่งต้ังค่าส่วนตัว ดังตัวอย่าง

รูปภาพท่ี

 
เม่ือคลิกแล้วจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

รูปภาพท่ี

 
จากตัวอย่างระบบแสดงการเพ่ิมตัวกรองให้กับ

ระบบจะแสดงหน้าต่างด้านล่างเพ่ือให้ระบบ
เข้าท่ีมาจากผู้ส่งชื่อ Rossukon ไปท่ีกล่องจดหมาย
เข้าท่ีมาจาก ชื่อ Rossukon จะไปแสดงท่ีกล่อง 
  

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

10101010 ตวักรองตวักรองตวักรองตวักรอง    
ผู้ใช้งานสามารถต้ังค่าตัวกรองให้กับจดหมายเข้าของผู้ใช้งานได้โดยการคลิกเลือก 

าส่วนตัว ดังตัวอย่าง 

รูปภาพท่ี 64. หน้าจอการเข้าสู่เมนูการต้ังค่าตัวกรอง 

เม่ือคลิกแล้วจะแสดงหน้าจอ ดังนี้ 

รูปภาพท่ี 65. แสดงตัวอย่างการเพิ่มตัวกรอง 

างระบบแสดงการเพ่ิมตัวกรองให้กับจดหมายเข้า โดยการคลิกท่ีคําว่า “
ระบบจะแสดงหน้าต่างด้านล่างเพ่ือให้ระบบระบุรายละเอียด เช่น จากตัวอย่างระบบต้องการต้ังค่าจดหมาย

ไปท่ีกล่องจดหมาย”งานตัวอย่าง” เม่ือทําการต้ังค่าและบันทึกแล้ว จดหมาย
จะไปแสดงท่ีกล่อง “งานตัวอย่าง” ทันที  
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ของผู้ใช้งานได้โดยการคลิกเลือก Tab ตัวกรอง จาก

 

 

“เพ่ิมตัวกรอง” จากนั้น
ระบุรายละเอียด เช่น จากตัวอย่างระบบต้องการต้ังค่าจดหมาย

เม่ือทําการต้ังค่าและบันทึกแล้ว จดหมาย



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

 

 

ผู้ใช้งานสามารถต้ังค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติให้กับจดหมายเข้าของผู้ใช้งานได้ โดยการคลิกเลือก 
Tab ตอบกลับอัตโนมัติ จากหน้าจอการปรับแต่งต้ังค่าส่วนตัว ดังตัวอย่าง

รูปภาพท่ี

 
เม่ือคลิกแล้วจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

รูปภาพท่ี

 
หากผู้ใช้งานมีความจําเป็นท่ีไม่สามารถเปิดอ่านจดหมายเข้าท้ังหมดในช่วงเวลาหนึ่งๆ และมีความ

ต้องการให้ผู้ท่ีทําการส่งจดหมายเหล่านั้นถึงผู้ใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าวได้ทราบถึงความจําเป็นท่ีไม่สามารถ
เปิดอ่านจดหมายได้ในช่วงเวลานั้นๆ ผู้ใช้งานสามารถต้ังค่าและ
การส่งจดหมายเข้ามาอัตโนมัติ เพ่ือให้เขาเหล่านั้นทราบได้ 

หรือความต้องการให้ผู้ใช้งานอ่ืนๆท่ีผู้ใช้งานต้องการส่งกลับไปยังผู้ท่ีส่งจดหมายเข้าถึงผู้ใช้งานไห้ได้รับ
จดหมายตอบกลับอัตโนมัติถึงผู้ส่งทันที ท่ีจดหมายเข้าสู่ผู้
ข้อความตอบกลับนี้ได้เช่นกัน 

และเม่ือผู้ใช้งานระบุข้อความตอบกลับอัตโ
ข้อความเหล่านี้เข้าสู่ระบบ และคลิก
  

องค์การมหาชน) (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (

11111111 ตอบกลบัอตัโนมัติตอบกลบัอตัโนมัติตอบกลบัอตัโนมัติตอบกลบัอตัโนมัติ    
งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติให้กับจดหมายเข้าของผู้ใช้งานได้ โดยการคลิกเลือก 

ตอบกลับอัตโนมัติ จากหน้าจอการปรับแต่งต้ังค่าส่วนตัว ดังตัวอย่าง 

รูปภาพท่ี 66. หน้าจอการเข้าสู่เมนูต้ังค่าตอบกลับอัตโนมัติ 

เม่ือคลิกแล้วจะแสดงหน้าจอ ดังนี้ 

รูปภาพท่ี 67. ตัวอยา่งการเพิ่มข้อความตอบกลับอัตโนมัติ 

หากผู้ใช้งานมีความจําเป็นท่ีไม่สามารถเปิดอ่านจดหมายเข้าท้ังหมดในช่วงเวลาหนึ่งๆ และมีความ
ต้องการให้ผู้ท่ีทําการส่งจดหมายเหล่านั้นถึงผู้ใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าวได้ทราบถึงความจําเป็นท่ีไม่สามารถ
เปิดอ่านจดหมายได้ในช่วงเวลานั้นๆ ผู้ใช้งานสามารถต้ังค่าและกําหนดข้อความตอบกลับ ส่งไปยังผู้ติดต่อท่ีทํา
การส่งจดหมายเข้ามาอัตโนมัติ เพ่ือให้เขาเหล่านั้นทราบได้  

หรือความต้องการให้ผู้ใช้งานอ่ืนๆท่ีผู้ใช้งานต้องการส่งกลับไปยังผู้ท่ีส่งจดหมายเข้าถึงผู้ใช้งานไห้ได้รับ
จดหมายตอบกลับอัตโนมัติถึงผู้ส่งทันที ท่ีจดหมายเข้าสู่ผู้ใช้งานเอง สามารถใช้งานได้จากเมนูการต้ังค่า

และเม่ือผู้ใช้งานระบุข้อความตอบกลับอัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว คลิกท่ีคําว่า “บันทึก
และคลิก�ในช่องข้อมูลตอบอัตโนมัติ เพ่ือเปิดใช้งานข้อความนี้ได้ทันที
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งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติให้กับจดหมายเข้าของผู้ใช้งานได้ โดยการคลิกเลือก 

 

 

หากผู้ใช้งานมีความจําเป็นท่ีไม่สามารถเปิดอ่านจดหมายเข้าท้ังหมดในช่วงเวลาหนึ่งๆ และมีความ
ต้องการให้ผู้ท่ีทําการส่งจดหมายเหล่านั้นถึงผู้ใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าวได้ทราบถึงความจําเป็นท่ีไม่สามารถ

กําหนดข้อความตอบกลับ ส่งไปยังผู้ติดต่อท่ีทํา

หรือความต้องการให้ผู้ใช้งานอ่ืนๆท่ีผู้ใช้งานต้องการส่งกลับไปยังผู้ท่ีส่งจดหมายเข้าถึงผู้ใช้งานไห้ได้รับ
ใช้งานเอง สามารถใช้งานได้จากเมนูการต้ังค่า

บันทึก” เพ่ือจัดเก็บ
ในช่องข้อมูลตอบอัตโนมัติ เพ่ือเปิดใช้งานข้อความนี้ได้ทันที 



                    สํานักงานรฐับาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 
                    Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 

 

การใช้งานระบบ Mail Go Thai (สําหรับผู้ใช้งานทัว่ไป) |  46 

 

12121212 การแจ้งปญัหาการใชง้านการแจ้งปญัหาการใชง้านการแจ้งปญัหาการใชง้านการแจ้งปญัหาการใชง้าน    
หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยหรือปัญหาท่ีเกิดจากการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือM@il.Go.Th นั้น 

สามารถแจ้งได้ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารดังนี้ 
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.)  
เบอร์โทรศัพท์โทรฯ : (+66) 0 2612 6000 
แฟ็กซ์ : (+66) 0 2612 6011-12  
สายด่วน : (+66) 0 2612 6060 
อีเมล์ : info@ega.or.th  
หรือจากหน้าแรกของการลงชื่อเข้าใช้งาน เลือก “ติดต่อเรา”  

 
  

 
 
  

 
 


