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เร่ิมรูจ้กักบัโปรแกรม 

ระบบงานสารบรรณและติดตามหนงัสือ คือ โปรแกรมระบบงานที่ สนับสนุนการทาํงาน โดยเกี่ ยวเน่ืองกับ

เอกสาร ข้อมูล ทรัพยากร และการแลกเปล่ียนข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงประกอบด้วยระบบงานส่วนต่างๆ ที่ ทาํงานสมัพันธ์

กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบที่ สนับสนุนการทาํงานของอุปกรณ์เช่ือมต่อชนิดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เช่นเดียวกนั อาท ิเคร่ืองสแกนเนอร์ เคร่ืองพิมพ์ กล้องดิจิตอล เคร่ืองอ่านและพิมพ์บาร์โค้ด เป็นต้น 

ระบบงานสารบรรณและติดตามหนังสอื ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือรองรับองค์กรขนาดเลก็ ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ 

พัฒนาขึ้นมาด้วยทมีงานคนไทย 100% สามารถลดการใช้งานกระดาษภายในองค์กร และเพ่ิมประสทิธภิาพ ความถูกต้อง 

ความรวดเร็ว และความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร ทั้งยังมีประสิทธิภาพในการรับส่ง 

แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากร และสร้างระเบียบในการจัดการเอกสาร ข้อมูล และทรัพยากรต่างๆ ของ

องค์กร 

ระบบงานสารบรรณและติดตามหนังสอื ประกอบด้วย 2 โมดูลหลักได้แก่ หนา้จอขอ้มูลส่วนตวั และ ทะเบยีน

ส่วนกลาง 
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การเขา้สู่โปรแกรม 

คลิก           เพ่ือเข้าสู่หน้าจอ Web Browser และคีย์ที่ อยู่ http://172.16.0.65:38080/workflow/web 

ระบบจะแสดงหน้าจอ Login เพ่ือเข้าสู่ระบบงานอเิลก็ทรอนิกส ์ดังภาพที่  1 

 

ภาพที่  1: หน้าจอ Log in ระบบงานอเิลก็ทรอนิกส ์

ให้ผู้ใช้งานทาํการใส่ช่ือผู้ใช้  และรหัสผ่าน  และกดปุ่มเข้าสู่ระบบ  โดยระบบจะทาํการเปิดหน้าจอหลักดังภาพที่  

2 ผู้ใช้สามารถคลิกที่ รูปทะเบียนหนังสอื เพ่ือเข้าสู่ระบบงานสารบรรณและติดตามหนังสอื 

  

ภาพที่  2: หน้าจอหลักของระบบระบบงานอเิลก็ทรอนิกส ์

คลิกเพ่ือเข้าสู่ระบบงาน 

สารบรรณและตดิตามหนังสอื 
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หนา้จอหลกัของโปรแกรม 

หนา้จอหลกั เม่ือผู้ใช้เข้าสู่ระบบงานสารบรรณและติดตามหนังสอื โปรแกรมจะนาํเข้าสู่หน้าจอหลักของหน้าจอ

ข้อมูลส่วนตัวและติดตามหนังสอื ซ่ึงจะต้ังค่าเร่ิมต้นไว้ที่ หน้าจอระบบสารบรรณ ซ่ึงประกอบด้วยฟังกช่ั์นการทาํงานต่างๆ 

ได้แก่ ข้อมูลเข้า ข้อมูลออก แฟ้มทะเบียนที่ รับผิดชอบ แฟ้มเอกสารส่วนตัว และ ถงัขยะ  

ดังภาพที่  3 

 

 

 

ภาพที่  3: หน้าจอหลักของโปรแกรม 

แถบแสดงระบบงาน 

 

ปุ่มย่อ/ขยาย/ปิด 
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ขอ้แนะนําเพิ่มเติม: เม่ือเข้าระบบเป็นคร้ังแรก ผู้ใช้ควรคลิกปุ่มติดตั้งโปรแกรมดูภาพ  เพ่ือใช้ในการแสดงเอกสารแนบ   

โดยให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม         บริเวณแถบเมนูด้านล่างของหน้าจอ ระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพ 

 

เม่ือผู้ใช้งานคลิกปุ่ม Run ระบบจะแสดงหน้าจอการ Download Plugin ดังภาพ 

 

หากปรากฏหน้าจอ  Security Warning ดังภาพให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกปุ่ม Run และรอจนโปรแกรมติดตั้งสาํเรจ็ 

 

 

 

ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม Run  
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เม่ือผู้ใช้งานเปิดที่ เกบ็หนังสือโดยการคลิกที่ เกบ็เอกสารของข้อมูลเข้า ข้อมูลออก หรือแฟ้มทะเบียน โปรแกรม 

จะนําเข้าสู่หน้าจอแสดงรายช่ือหนังสือภายในที่ เกบ็ที่ ผู้ใช้งานเลือกเปิด ซ่ึงจะประกอบไปด้วยฟังก์ช่ันการทาํงานต่างๆ 

ได้แก่ เพ่ิมหนังสอื ลบหนังสอื พิมพ์รายงาน เป็นต้น ดังภาพที่  4 

 

 

 

  

ภาพที่  4: หน้าจอรายช่ือหนังสอื 

เม่ือผู้ใช้งานเปิดหนังสือโดยคลิกรายช่ือหนังสือบริเวณส่วนแสดงรายช่ือหนังสือ ระบบจะแสดงรายละเอียดของ

หนังสือแต่ละเร่ือง ซ่ึงรายละเอยีดของหนังสือน้ันจะมีรูปแบบตามมาตรฐานของทะเบียนหนังสือ ได้แก่ เลขทะเบียน วันที่

รับ เวลา เลขที่ หนังสือ ลงวันที่  จาก ถึง เร่ือง อ้างถึง สิ่ งที่ แนบมาด้วย หมายเหตุ ประเภทการส่ง วันที่ แล้วเสร็จ 

ผู้รับผดิชอบ และสรุปเร่ือง ดังภาพที่  5 

แถบเคร่ืองมือการทาํงาน 

 

แสดงรายช่ือเอกสาร 

 

แสดงโครงสร้างที่ เกบ็เอกสาร 

 
เคร่ืองมือสบืค้นเอกสาร 
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ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

 

  

ภาพที่  5: หน้าจอแสดงรายละเอยีดหนังสอื 

หนังสือแต่ละเร่ือง สามารถทาํการจัดเกบ็เอกสารแนบเพ่ิมเติมได้มากกว่า 1 ฉบับ ซ่ึงเอกสารแนบน้ันจะถูก

จัดเกบ็โดยวิธีการสร้างเอกสารใหม่ด้วยวิธีการคีย์ข้อมูล ในกรณีที่ เป็นเอกสารประเภทข้อความ หรือ Scan เอกสารผ่าน

เคร่ือง Scanner ในกรณทีี่ ต้องการจัดเกบ็เป็นรูปภาพ ตลอดจนสามารถนาํเข้าเอกสาร จากไฟล์ที่ มีอยู่ 

โปรแกรมสามารถรองรับข้อมูลในรูปแบบของไฟล์อเิลก็ทรอนิกส ์ ซ่ึงได้แก่ Microsoft Word (DOC), Excel 

(XLS), Power Point (PPT), Rich Text Format (RTF), Text File (TXT), Acrobat (PDF), Image File (BMP, 

GIF, JPEG, PCX, PNG, TIFF), Multimedia Files (AVI, MOV, DAT) การนาํไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบน้ันจะไม่มี

ผลกระทบกบัไฟล์ต้นทาง ซ่ึงรายละเอยีดของเอกสาร และเอกสารแนบน้ันจะแสดงบนหน้าจอ 

 

 

ขอ้แนะนาํเพิ่มเติม : เม่ือผู้ใช้เข้ามาที่ ส่วนข้อมูลเข้า และเข้าไปในหนังสอืแต่ละเร่ืองแล้วควรทาํการลงทะเบียนเพ่ือจัดเกบ็

เอกสาร  

 

แถบแสดงสถานะที่ เกบ็หนังสอื 

 

ส่วนการสร้าง/แสดงเอกสารแนบ 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 7 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

ตารางท่ี 1: ส่วนประกอบหน้าจอหลักหน้าจอข้อมูลส่วนตัวและติดตามหนังสอื 

ส่วนประกอบ คุณสมบติั 

แถบแสดงระบบงาน 

 

เป็นส่วนที่ แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงระบบงานที่ แสดงอยู่

บนหน้าจอ เช่น หน้าจอระบบสารบรรณ หน้าจอแฟ้ม

ทะเบียนส่วนกลาง เป็นต้น 

 

 

แถบแสดงตาํแหน่งที่ เกบ็เอกสาร 

 

เป็นส่วนที่ แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงตําแหน่งของที่ เก็บ

เอกสาร ที่ แสดงอยู่บนหน้าจอในส่วนแสดงรายการและ

ที่ เกบ็เอกสาร โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกคลิกไปยังส่วนที่

ต้องการได้ เพ่ือย้อนกลับ หรือกลับสู่หน้าหลักของ

โปรแกรม 

แสดงโครงสรา้งท่ีเก็บเอกสาร 

 

เป็นส่วนที่ ใช้แสดงรายช่ือที่ เกบ็เอกสารในลักษณะ Tree 

Directory ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไปตามลักษณะการใช้งาน

ในส่วนแสดงรายการ และที่ เกบ็เอกสาร  และจะมีส่วน

เกี่ ยวข้องกับกรณีการสืบค้นเอกสาร ในส่วนของการ

สบืค้นเอกสารจากหัวเร่ือง 

 

 

 

 

เคร่ืองมือสืบคน้เอกสาร 

 

เป็นส่วนที่ ใช้ในการสืบค้นเอกสาร จากหัวเร่ืองที่ ปรากฏ

อยู่บนหน้าจอ ซ่ึงหัวเร่ืองจะเปล่ียนแปลงไปตามลักษณะ

ของข้อมูลภายในที่ เกบ็เอกสารที่ ผู้ใช้งานกาํหนดไว้ 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 8 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

เม่ือผู้ใช้งานเปิดหนังสอืและคลิกเปิดเอกสารแนบ โปรแกรมจะเปิดหน้ารายละเอยีดเอกสาร ซ่ึงเป็นส่วนที่ แสดง

รายละเอยีดของเอกสารแต่ละเร่ือง ซ่ึงรายละเอยีดของเอกสารน้ันจะขึ้นอยู่กบัประเภทของข้อมูล โดยเอกสารต่างประเภท

กนัสามารถมีรูปแบบรายละเอยีดที่ แตกต่างกนัได้ เช่น ช่ือเร่ือง  วันที่ สร้างเอกสาร หรือผู้สร้างเอกสาร เป็นต้น ในส่วนของ

เอกสารแนบน้ันผู้ใช้งานสามารถนาํเอกสารแนบเข้าสู่ระบบได้ ดังภาพที่  6 และ ภาพที่  7 

 

 

  

ภาพที่  6: หน้าจอแสดงรายละเอยีดของเอกสารประเภทข้อความ 

แถบเคร่ืองมือจัดการเอกสารแนบ 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 9 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

 

 

  

ภาพที่  7: หน้าจอแสดงรายละเอยีดของเอกสารประเภทรูปภาพ 

 

 

แถบเคร่ืองมือจัดการเอกสาร 

 

รายช่ือเอกสารแนบ 

 

แถบเคร่ืองมือจัดการเอกสารแนบ 

 

แถบเคร่ืองมือจัดการเอกสารแนบ 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 10 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

ตารางท่ี 2: ส่วนประกอบหน้าจอรายละเอยีดเอกสาร 

ส่วนประกอบ คุณสมบติั 

แถบแสดงตาํแหน่งที่ เกบ็เอกสาร 

 

 

 

เป็นส่วนที่ แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงตําแหน่งของที่ เก็บ

เอกสาร ที่ แสดงอยู่บนหน้าจอในส่วนแสดงรายละเอียด

ของเอกสาร และเอกสารแนบ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือก

คลิกไปยังส่วนที่ ต้องการได้ เพ่ือย้อนกลับ หรือกลับสู่หน้า

หลักของโปรแกรม 

แถบเคร่ืองมือจัดการเอกสาร 

 

 

 

เป็นส่วนที่ แสดงปุ่มการทาํงาน เพ่ือจัดการเอกสารภายใน

แฟ้มที่ เปิด รายละเอยีดของเอกสาร และเอกสารแนบ โดย

ผู้ใช้งานสามารถเลือกคลิกใช้งานได้ตามลักษณะการ

ทาํงานต่างๆ เช่น การสร้าง หรือพิมพ์รายงาน เป็นต้น  

ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับสิทธิ์ การใช้งานที่ ผู้ใช้งานถูกกาํหนดไว้โดย

ผู้ดูแลระบบ 

แถบเคร่ืองมือจัดการเอกสารแนบ 

 

เป็นส่วนที่ แสดงปุ่มการทาํงาน เพ่ือจัดการเอกสารแนบ

ภายในเอกสารที่ เปิด ซ่ึงผู้ใช้งานสามารถคลิกใช้งานได้

ตามคุณสมบัติของเคร่ืองมือ โดยแถบเคร่ืองมือจะ

เปล่ียนแปลงไปตามลักษณะของข้อมูล เช่น เอกสาร

ประเภทข้อความ หรือเอกสารประเภทรูปภาพ เป็นต้น 

ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับสิทธิ์การใช้งานที่ ผู้ใช้งานถูกกาํหนดไว้ โดย

ผู้ดูแลระบบ 

รายช่ือเอกสารแนบ 

 

เป็นส่วนที่ แสดงรายช่ือเอกสารแนบของเอกสารที่ กาํลัง

เปิด โดยเอกสารหน่ึงเร่ืองสามารถจัดเกบ็เอกสารแนบได้

มากกว่า 1 ฉบับ และจะเป็นเอกสารลักษณะใดกไ็ด้ เช่น 

DOC, XLS, TIF หรือ PDF Files เป็นต้น 

รายละเอยีดเอกสารแนบ 

 

เป็นส่วนที่ แสดงรายละเอยีดของเอกสารแนบซ่ึงจะสมัพันธ์

กบั การเลือกคลิกช่ือเอกสารในส่วนรายช่ือเอกสารแนบ 

 

 

 

 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 11 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

ฟังกช์ัน่ต่างๆในการทํางานในหนา้จอขอ้มูลส่วนตวัและติดตามหนงัสือ 

การเขา้-ออก ส่วนต่างๆ ของโปรแกรม 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของโปรแกรมได้โดย นาํเมาส์คลิกเข้าสู่ส่วนต่างๆ ที่ ต้องการ โดยโปรแกรมจะ

แสดงหน้าจอรายละเอียดส่วนประกอบของหน้าจอน้ันๆ และแสดงตาํแหน่งที่ เกบ็เอกสารที่ เปิดอยู่ดังภาพ  เม่ือผู้ใช้งาน

ต้องการออกจากหน้าจอที่ แสดงอยู่ให้คลิกตาํแหน่งของแถบแสดงตาํแหน่งที่ เกบ็เอกสารที่ ต้องการ 

 

 

 

ภาพที่  8: หน้าจอแสดงรายละเอยีดของเอกสารประเภทรูปภาพ 

 

 

คลิกตาํแหน่งที่ เกบ็เอกสารเม่ือต้องการออกไปยังส่วนต่างๆ ที่ ต้องการ 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 12 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

การลงทะเบยีน/การสรา้งเอกสาร 

การลงทะเบียนแบ่งออกได้ 2 กรณ ีคือ 

1. ผู้ใช้งานเป็นต้นเร่ือง สามารถลงทะเบียนได้โดยมีวิธกีารและขั้นตอนดังน้ี 

1.1 คลิกเข้าสู่แฟ้มทะเบียนที่ ต้องการ 
1.2 คลิกปุ่มเพ่ิมหนังสอื 

1.3 ใส่รายละเอยีด  ในช่องข้อมูลต่างๆ  

1.4 คลิกปุ่ม บันทกึ 

1.5 ทาํการแนบเอกสาร (หากมีเอกสารที่ ต้องการจะแนบไปกบัเร่ืองน้ันๆ  ดูรายละเอยีดในหัวข้อการแนบ

เอกสาร) ภาพประกอบ  ภาพที่  9 - 11 

 

 

 

ภาพที่  9: หน้าจอระบบสารบรรณ 

1.1 คลิกแฟ้มทะเบียนที่ ต้องการ 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 13 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

ภาพที่  10: หน้าจอหลักแฟ้มทะเบียน 

 

 

ภาพที่  11: หน้าจอเพ่ิมหนังสอื 

1.2 คลิกปุ่มสร้างหนังสอื 

 

1.4 คลิกปุ่มบันทกึหนังสอื 

 

1.3 ใส่รายละเอยีดของ

หนังสอื 

1.5  คลิกเอกสารแนบ (หากมีเอกสารที่

ต้องการจะแนบไปกบัเร่ืองน้ันๆ) 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 14 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

2. ผู้ใช้งานรับเร่ืองจากหน่วยงานภายใน สามารถลงทะเบียนได้โดยมีวิธกีารและขั้นตอนดังน้ี 

2.1 คลิกเข้าสู่ ข้อมูลเข้า 

2.2 เปิดเร่ืองที่ ต้องการ 

2.3 คลิกปุ่ม ลงทะเบียน 

2.4 เลือกแฟ้มทะเบียนที่ ต้องการ และคลิกปุ่มตกลง ภาพประกอบ  ภาพที่  12 - 15 

 

 

 

ภาพที่  12: หน้าจอระบบสารบรรณ 

2.1 คลิก ข้อมูลเข้า 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 15 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

 

 

ภาพที่  13: หน้าจอข้อมูลเข้า 

ตารางแสดงสญัลักษณข์องสถานะหนังสอืภายในข้อมูลเข้า 

 

หนังสอืที่ ยังไม่ถูกเปิดอ่าน 

 

หนังสอืที่ ถูกเปิดอ่านแล้ว 

 

หนังสอืที่ พ้นกาํหนดวันที่ ระบุให้เปิดอ่าน 

 

หนังสอืที่ เปิดอ่านแล้ว แต่ไม่ดาํเนินการภายในวันที่ ที่ ผู้ส่งกาํหนด 

 หนังสอืที่ มีการเคล่ือนไหว ( ลงทะเบียนหรือส่งเร่ืองน้ันๆ ต่อไป ) 

  

แถบแสดงสถานะของเอกสาร 

 

2.2 คลิกเพ่ือเปิดเร่ืองที่ ต้องการ 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 16 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

ภาพที่  14: หน้าจอเปิดเอกสารเพ่ือทาํการลงทะเบียน 

 

 

ภาพที่  15: หน้าจอเลือกแฟ้มทะเบียนเพ่ือทาํการลงทะเบียน 

ขอ้แนะนาํเพิ่มเติม: เม่ือคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วไม่พบทะเบียนที่ ต้องการใช้ ผู้ใช้ต้องแจ้งผู้ดูแลระบบ ให้ทาํการเพ่ิม

ทะเบียนที่ ต้องการให้ 

2.4 คลิกเลือกแฟ้มทะเบียนหนังสอื 

 

2.3  คลิกปุ่มลงทะเบียนเพ่ือลงทะเบียนหนังสอื 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 17 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

การแนบเอกสาร  

การแนบเอกสารมีวิธแีนบเอกสารดังน้ี 

1. คลิกแฟ้มทะเบียนที่ ต้องการ 

2. เพ่ิมหนังสอืหรือเปิดเร่ืองจากแฟ้มทะเบียน 

3. ใส่รายละเอยีดของหนังสอื 

4. คลิกปุ่มบันทกึ 

5. คลิกปุ่มเอกสารแนบ  ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่  19 

6. คลิกปุ่มสร้าง 

7. เลือกวิธกีารสร้างเอกสารแนบ  

- เลือกสร้างไฟล์ข้อความ  

- เลือกสร้างไฟล์รูปภาพ 

8. คลิกปุ่ม บันทกึ 

ภาพประกอบ  ภาพที่  16 - 27 

 

 

 

ภาพที่  16: หน้าจอระบบสารบรรณ 

1. คลิกแฟ้มทะเบียนที่ ต้องการ 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 18 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

ภาพที่  17: หน้าจอหลักแฟ้มทะเบียน 

 

 

ภาพที่  18: หน้าจอเพ่ิมหนังสอื 

2. เพ่ิมหนังสอืหรือเปิดเร่ืองในแฟ้มทะเบียน 

 

4. คลิกปุ่มบันทกึ 

 

3. คีย์รายละเอยีดของหนังสอื 

 

5  คลิกเอกสารแนบ  

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 19 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

ขอ้แนะนําเพิ่มเติม: ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลในแฟ้มทะเบียนเป็นแบบช่วง สามารถทาํได้โดยการป้อนเลขทะเบียนเร่ิมต้น

ค่ันด้วยเคร่ืองหมาย “-” เลขทะเบียนสุดท้ายของช่วงที่ ต้องการค้นหา เช่นต้องการค้นเอกสารที่ อยู่ระหว่างเลขทะเบียน 

00015/2549 ถึง 00030/2549 ให้ป้อนข้อมูลในช่องเลขทะเบียนในส่วนของการค้นหาดังน้ี  00015/2549-

00030/2549 

 

 

ภาพที่  19: หน้าจอสร้างเอกสารแนบ 

7. เลือกวิธกีารสร้างเอกสารแนบ 

 

6. คลิกปุ่มสร้าง 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 20 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

ผู้ใช้งานสามารถเลือกวิธกีารสร้างเอกสารแนบได้ 2 วิธ ีคือ 

7.1 สรา้งไฟลข์อ้ความ   หลังจากที่ ผู้ใช้งานเลือกวิธีการสร้างเอกสารผู้ใช้สามารถแนบเอกสารที่ อยู่ในลักษณะข้อความ

โดยสามารถคีย์ข้อความที่ ต้องการผ่านโปรแกรมได้โดยตรง ดังภาพที่  20 

 

 

 

ภาพที่  20: หน้าจอสร้างเอกสารแนบ - สร้างไฟล์ข้อความ 

หากผู้ใช้งานต้องการสร้างเอกสารแนบเพ่ิม  ให้คลิกปุ่มสร้าง  หรือนาํเข้า 

 

 

 

 

สร้าง ลบ นาํเข้าเอกสารแนบได้โดยไม่จาํกดัจาํนวน 

แถบเคร่ืองมือจัดการเอกสารแนบชนิดข้อความ 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 21 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

จากภาพที่  20 เม่ือผู้ใช้งานเลือกปุ่มสร้าง(เอกสาร) ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่  21 

 

ภาพที่  21: หน้าจอเลือกวิธกีารสร้างเอกสารแนบ 

จากภาพที่  20 เม่ือผู้ใช้งานเลือกปุ่ม นาํเข้า(เอกสาร) ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่  22 

 

ภาพที่  22: หน้าจอเลือกไฟล์เอกสาร 

ให้ผู้ใช้งานทาํการเลือกไฟล์เอกสารที่ ต้องการนาํเข้าสู่ระบบ ระบบจะนาํช่ือไฟล์มาตั้งเป็นช่ือเอกสารแนบน้ันๆ ให้

โดยอตัโนมัติดัง ภาพที่  22 การเลือกวิธนีาํเข้า(ฟอร์ม) ระบบจะนาํรูปแบบฟอร์มต่างๆ จากการสร้างของผู้ดูแลระบบให้

เลือก 

คลิกเลือกไฟล์เอกสารที่ ต้องการนาํเข้า 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 22 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

ภาพที่  23: หน้าจอแสดงเอกสารแนบจากการนาํเข้า 

 

 

ในกรณีที่ ผู้ใช้งานนาํเอกสารที่ เป็นไฟล์ Microsoft Word เข้าสู่ระบบ  หากต้องการแก้ไขเอกสารน้ันๆ ให้ผู้ใช้งาน

คลิกปุ่ม Link เพ่ือเปิดเอกสารข้ึนมาแก้ไข   โดยเม่ือแก้ไขเอกสารที่ เปิดเรียบร้อยแล้วให้ทาํการบันทกึและปิดหน้าจอน้ันๆ 

เพ่ือกลับเข้าสู่หน้าจอเอกสารแนบ 

แสดงช่ือไฟล์เป็นช่ือเอกสารแนบโดยอตัโนมัติ 

คลิกปุ่ม Link ไฟล์เพ่ือเปิดไฟล์มาแก้ไข 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 23 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

7.2  สรา้งไฟลภ์าพ  เป็นการสร้างเอกสารประเภทรูปภาพหรือเพ่ิมเอกสารที่ ผ่านการสแกนมาแล้ว ซ่ึงสามารถนาํเข้าสู่

ระบบได้ 2 วิธคืีอ เพ่ิมสแกนรูปภาพใหม่เข้ามา  และเพ่ิมไฟล์รูปภาพที่ สแกนไว้แล้ว ดังภาพที่  24 

 

 

 

ภาพที่  24: หน้าจอสร้างเอกสารแนบ – สร้างไฟล์ภาพ 

จากภาพเม่ือผู้ใช้งานคลิกเลือกสร้างเอกสารแนบ – สร้างไฟล์ภาพ จะปรากฏดังภาพที่  24 ซ่ึงผู้ใช้งานสามารถ

สแกนเอกสารได้โดยคลิกปุ่ม เพิ่มหนา้จากสแกน    โปรแกรมแสดงหน้าจอการต้ังค่าเคร่ืองสแกน  ดังภาพที่  25  เม่ือ

ผู้ใช้งานตั้งค่าต่างๆ เกี่ ยวกบัการสแกนภาพเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม  Scan  ระบบจะนาํภาพที่ ได้จากเคร่ืองสแกนเข้าสู่

เร่ืองน้ันๆ ให้โดยอตัโนมัติ หรือหากเคร่ืองลูกข่ายที่ ผู้ใช้งานอยู่ไม่ได้ติดตั้งเคร่ืองสแกน ผู้ใช้งานสามารถนาํภาพเข้าสู่เร่ือง

น้ันๆได้โดยคลิกปุ่ม เพิ่มหนา้จากไฟลท่ี์มีอยู่แลว้ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอการนาํไฟล์เข้า  ดังภาพที่  26 ให้ผู้ใช้งานทาํ

การเลือกไฟล์ภาพ  และคลิกปุ่ม Open  ระบบจะแสดงหน้าจอเอกสารแนบที่ อยู่ในลักษณะไฟล์รูปภาพ  ดังภาพที่  27 เม่ือ

ผู้ใช้งานทาํการสร้างเอกสารแนบเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทกึ  เพ่ือทาํการบันทกึเอกสารแนบเข้าสู่ระบบ  หรือคลิกปุ่ม 

ยกเลิก  เม่ือต้องการยกเลิกการนาํเอกสารแนบเข้าสู่ระบบ   

แถบเคร่ืองมือจัดการเอกสารภาพ 

ปุ่มเพ่ิมหน้าจากสแกน 

ปุ่มเพ่ิมหน้าจากไฟล์ที่ มีอยู่แล้ว 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 24 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

ภาพที่  25: หน้าจอตั้งค่าเคร่ืองสแกน 

 

ภาพที่  26: หน้าจอเลือกไฟล์ภาพ 

ปรับ Resolution ไปที่  200*200 

เลือก Image mode เป็น Black & White 

เลือกไฟล์ภาพที่ ต้องการ 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 25 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

 

 

ภาพที่  27: หน้าจอแสดงเอกสารแนบ -ไฟล์รูปภาพ 

8. คลิกปุ่ม บันทกึ 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 26 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

การจัดการเอกสารแนบแต่ละชนิดน้ัน โปรแกรมจะแสดงแถบเคร่ืองมือจัดการเอกสารแนบแตกต่างกนั ตามชนิด

ของเอกสารที่ แสดงอยู่บนหน้าจอปัจจุบัน ดังตารางที่  3 และ ตารางที่  4 ตามประเภทของเอกสารแนบ 

ตารางท่ี 3: เคร่ืองมือจัดการรายละเอยีดเอกสารแนบ ชนิดขอ้ความ 

สญัลกัษณ ์ ช่ือสญัลกัษณ ์ คําอธิบาย 

 

ปุ่มเปิดเอกสาร คลิกเม่ือต้องการนาํไฟล์เอกสารภายนอกเข้าสู่โปรแกรม 

 

ปุ่มลบเอกสาร คลิกเม่ือต้องการลบเอกสารแนบที่ เปิดอยู่ 

 

ปุ่มค้นหาคาํ คลิกเม่ือต้องการค้นหาคาํภายในเอกสารแนบที่ เปิดอยู่ 

 

ปุ่มตัดคาํ คลิกเม่ือต้องการตัดคาํออกจากรายละเอยีดเอกสารแนบที่ เปิดอยู่ 

 

ปุ่มคัดลอก คลิกเม่ือต้องการคัดลอกคาํจากเอกสารแนบที่ เปิดอยู่ 

 

ปุ่มวาง คลิกเพ่ือวางคาํที่ ตัด หรือคัดลอก 

 

ปุ่มยกเลิก คลิกเม่ือต้องการยกเลิกการทาํงานล่าสดุ 

 

ปุ่มเปล่ียนรูปแบบ

ตัวอกัษร 
คลิกเม่ือต้องการเปล่ียนรูปแบบตัวอกัษร  

 

ปุ่มเปล่ียนขนาด

ตัวอกัษร 
คลิกเม่ือต้องการเปล่ียนขนาดตัวอกัษร  

 

ปุ่มเปล่ียนสี

ตัวอกัษร 
คลิกเม่ือต้องการเปล่ียนสตีัวอกัษร  

 

ปุ่มตัวหนา คลิกเม่ือต้องการเปล่ียนตัวอกัษรเป็นแบบหนา 

 
ปุ่มตัวเอยีง คลิกเม่ือต้องการเปล่ียนตัวอกัษรเป็นตัวเอยีง 

 

ปุ่มตัวขีดเส้นใต้ คลิกเม่ือต้องการเปล่ียนตัวอกัษรเป็นตัวขีดเส้นใต้ 

 

ปุ่มจัดชิดซ้าย คลิกเม่ือต้องการจัดตัวอกัษรหรือข้อความให้อยู่ชิดซ้าย  

 

ปุ่มจัดกึ่ งกลาง คลิกเม่ือต้องการจัดตัวอกัษรหรือข้อความให้อยู่กึ่ งกลาง  

 

ปุ่มจัดชิดขวา คลิกเม่ือต้องการจัดตัวอกัษรหรือข้อความให้อยู่ชิดขวา  

 

ปุ่มสญัลักษณ์ คลิกเม่ือต้องการกาํหนดให้มีสญัลักษณห์น้าตัวอกัษร  



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 27 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

ตารางท่ี 4: เคร่ืองมือจัดการรายละเอยีดเอกสารแนบ ชนิดรูปภาพ 

สญัลกัษณ ์ ช่ือสญัลกัษณ ์ คําอธิบาย 

 

ปุ่มแสดงภาพโดยรวม คลิกเม่ือต้องการแสดงภาพทั้งหมด 

 

ปุ่มแสดงทลีะภาพ คลิกเม่ือต้องการแสดงภาพทลีะภาพ 

 

ปุ่มแสดงภาพโดยรวม 

และทลีะภาพ พร้อมกนั 
คลิกเม่ือต้องการแสดงภาพทั้งหมด และทลีะภาพ พร้อมกนั 

 

ปุ่มเลือกส่วนของภาพ คลิกเม่ือต้องการเลือกบางส่วนของภาพ 

 

ปุ่มเล่ือนภาพ คลิกเม่ือต้องการเล่ือนภาพ 

 

ปุ่มขยายภาพส่วนที่

เลือก 
คลิกเม่ือต้องการขยายภาพส่วนที่ ต้องการ 

 

ปุ่มขยายภาพ คลิกเม่ือต้องการขยายภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 

 

ปุ่มย่อภาพ คลิกเม่ือต้องการย่อภาพให้มีขนาดเลก็ลง 

 
ปุ่มอตัราส่วนภาพ คลิกเม่ือต้องการปรับเปล่ียนอตัราส่วนของภาพ 

 ปุ่มแสดงหน้าตาม

ขนาดจริง 
คลิกเม่ือต้องการแสดงหน้าตามขนาดจริง 

 ปุ่มแสดงภาพตาม

ขนาดพ้ืนที่ แนวนอน 
คลิกเม่ือต้องการแสดงภาพตามขนาดพ้ืนที่ แนวนอน 

 ปุ่มแสดงภาพตาม

ขนาดพ้ืนที่ แนวต้ัง 
คลิกเม่ือต้องการแสดงภาพตามขนาดพ้ืนที่ แนวต้ัง 

 ปุ่มแสดงภาพตาม

ขนาดหน้าจอ 
คลิกเม่ือต้องการแสดงภาพตามขนาดหน้าจอ 

 ปุ่มแสดงหน้าตามค่าที่

กาํหนด 
คลิกเม่ือต้องการแสดงหน้าตามค่าที่ กาํหนด 

 

ปุ่มแว่นขยาย คลิกเม่ือต้องการขยายภาพตามส่วนที่ เลือก 

 

ปุ่มแสดงภาพเตม็จอ คลิกเม่ือต้องการแสดงภาพเตม็หน้าจอ 

 
ปุ่มเล่ือนภาพอตัโนมัติ คลิกเม่ือต้องการให้ภาพที่ เลือกเล่ือนอตัโนมัติ 

 

ปุ่มสแกนเอกสาร คลิกเม่ือต้องการสแกนเอกสารเข้าสู่โปรแกรม 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 28 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

สญัลกัษณ ์ ช่ือสญัลกัษณ ์ คําอธิบาย 

 

ปุ่มเพ่ิมหน้าจากไฟล์ คลิกเม่ือต้องการนาํภาพอเิลก็ทรอนิกสเ์ข้าสู่โปรแกรม 

 

ปุ่มลบภาพ คลิกเม่ือต้องการลบภาพที่ แสดงอยู่บนหน้าจอ หรือภาพทั้งหมด 

 

ปุ่มกลับภาพ คลิกเม่ือต้องการกลับภาพที่ แสดงอยู่ 

 

ปุ่มหมุนภาพไปทางซ้าย คลิกเม่ือต้องการหมุนภาพไปทางซ้าย 

 

ปุ่มหมุนภาพไปทางขวา คลิกเม่ือต้องการหมุนภาพไปทางขวา 

 ปุ่มหมุนภาพโดยระบุ

องศา 
คลิกเม่ือต้องการหมุนภาพโดยระบุองศา 

 

ปุ่มลบขอบภาพ คลิกเม่ือต้องการลบขอบภาพ 

 ปุ่มแก้ภาพเอยีง

อตัโนมัติ 
คลิกเม่ือต้องการแก้ภาพเอยีงอตัโนมัติ 

 

ปุ่มกลับสภีาพ คลิกเม่ือต้องการกลับสภีาพเป็นขาวดาํ 

 

ปุ่มปรับแต่งภาพ คลิกเม่ือต้องการปรับแต่งภาพ 

 

ปุ่มแก้ไขภาพ คลิกเม่ือต้องการแก้ไขภาพด้วยวิธหีมายเหตุประกอบ 

 

ปุ่มตัดภาพ คลิกเม่ือต้องการตัดภาพ 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 29 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

การออกเลขทะเบยีนยอ้นหลงั 

กรณีที่ ผู้ใช้งานมีความจาํเป็นต้องลงทะเบียนย้อนหลัง  สามารถทาํได้โดย 

1. ดับเบ้ิลคลิกเข้าสู่แฟ้มทะเบียนที่ ต้องการ    

2. คลิกปุ่มเพ่ิมหนังสอื 

3. คลิกปุ่มเรียกใช้เลข 

4. ใส่เลขทะเบียนที่ ต้องการในช่องแทรกเลข เ ม่ือคลิกปุ่มตกลงระบบจะแสดงเลขทะเบียนดังน้ี  

99999.x/2551  ( x คือตัวเลข )  เช่น 00005.1/2551   

5. คลิกปุ่ม ตกลง 

6. ใส่รายละเอยีดในช่องข้อมูลต่างๆ  

7. คลิกปุ่มบันทกึ   

ระบบจะนาํวันที่ ของเลขทะเบียนเร่ืองที่ แทรกก่อนหน้านาํมาบันทกึในช่องวันที่ โดยอตัโนมัติ 

ภาพประกอบ  ภาพที่  28 - 31 

 

 

ภาพที่  28: หน้าจอระบบสารบรรณ 

 

ขอ้แนะนาํเพิ่มเติม : การออกเลขทะเบียนย้อนหลังใช้ในกรณทีี่ ต้องการจะแทรกเอกสารลงไปในทะเบียน เพ่ือให้เอกสาร

เรียงตามรายการอย่างถูกต้อง 

1. เลือกคลิกแฟ้มทะเบียนที่ ต้องการ 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 30 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

ภาพที่  29: หน้าจอหลักแฟ้มทะเบียน 

 

 

ภาพที่  30: หน้าจอเพ่ิมหนังสอื 

2. คลิกปุ่มเพ่ิมหนังสอื 

 

3. คลิกปุ่มเรียกใช้เลข 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 31 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

ภาพที่  31: หน้าจอเพ่ิมหนังสอื 

 

 

4. ใส่เลขทะเบียนที่ ต้องการแทรก 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 32 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

การจองเลขทะเบยีนและการเรียกใชเ้ลขท่ีจอง 

การจองเลขทะเบียนล่วงหน้าไว้ก่อนสามารถทาํได้โดย 

1. ดับเบ้ิลคลิกเข้าสู่แฟ้มทะเบียนที่ ต้องการ    

2. คลิกปุ่มเพ่ิมหนังสอื 

3. คลิกปุ่มจองเลข 

4. ใส่จาํนวนเลขทะเบียนที่ ต้องการในช่อง จาํนวนเลขที่ ต้องการ   

5. คลิกปุ่ม ตกลง   ระบบจะแสดงเลขทะเบียนที่ ได้ทาํการจองไว้ 

ระบบจะทาํการจองเลขทะเบียนไว้ล่วงหน้าโดยจะทาํการจองไว้เท่ากบัจาํนวนที่ ใส่ไว้ในช่อง จาํนวนเลขที่ ต้องการ 

ภาพประกอบ  ภาพที่  32 - 38 

 

 

ภาพที่  32: หน้าจอระบบสารบรรณ 

 

 

1. เลือกคลิกแฟ้มทะเบียนที่ ต้องการ 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 33 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

ภาพที่  33: หน้าจอหลักแฟ้มทะเบียน 

 

 

ภาพที่  34: หน้าจอเพ่ิมหนังสอื 

2. คลิกปุ่มสร้างหนังสอื 

 

3. คลิกปุ่มจองเลข 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 34 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

ภาพที่  35: หน้าจอจองเลขทะเบียน 

 

ภาพที่  36: หน้าจอแสดงเลขทะเบียนที่ ได้จองไว้ 

ผู้ใช้สามารถเรียกใช้เลขทะเบียนที่ ได้ทาํการจองไว้ หลังจากทาํการเพ่ิมหนังสอื โดย 

6. คลิกปุ่มเรียกใช้เลข   

7. คลิกเลือกเลขทะเบียนที่ ได้ทาํการจองไว้ 

8.  คลิกปุ่ม ตกลง 

4. ใส่จาํนวนเลขที่ ต้องการจอง 

 

5.คลิกปุ่มตกลง 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 35 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

 

ภาพที่  37: หน้าจอเพ่ิมหนังสอื 

 

ภาพที่  38: หน้าจอเรียกใช้เลข 

7. คลิกเลือกเลขทะเบียนที่ ได้ทาํการจองไว้ 

 

8.คลิกปุ่มตกลง 

 

6. คลิกปุ่มเรียกใช้เลข 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 36 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

การแกไ้ขเอกสาร 

การแก้ไขเอกสาร  มีวิธกีารดังน้ี 

1. คลิกเข้าสู่แฟ้มทะเบียนที่ ต้องการ 

2. คลิกเปิดเร่ืองที่ ต้องการ 

3. คลิกปุ่มหนังสอื เลือกเมนูแก้ไข (หากเอกสารเร่ืองน้ันๆยังไม่ได้ถูกกาํหนดเป็นเร่ืองเสรจ็) 

4. แก้ไขรายละเอยีดของหนังสอืที่ ต้องการ 

5. คลิกปุ่ม  บันทกึ 

หมายเหตุ  เลขทะเบียน  วันที่   และเวลา   ไม่สามารถแก้ไขได้ 

ภาพประกอบ  ภาพที่  39 - 41 

 

 

  

ภาพที่  39: หน้าจอระบบสารบรรณ 

1. คลิกแฟ้มทะเบียนที่ ต้องการ 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 37 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

 

ภาพที่  40: หน้าจอหลักแฟ้มทะเบียน 

 

 

ภาพที่  41: หน้าจอแสดงเอกสารที่ เลือกจากแฟ้มทะเบียน 

3.คลิกปุ่มหนังสอื  เลือกเมนูแก้ไข 

 

2. คลิกเปิดเร่ืองที่ ต้องการ 

 

4.แก้ไขรายละเอยีดของหนังสอื ที่ ต้องการ 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 38 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

การส่งเอกสาร  

การส่งเอกสารมีขั้นตอนการทาํงาน ดังน้ี 

1. คลิกเข้าสู่แฟ้มทะเบียนที่ ต้องการ 

2. คลิกเปิดเร่ืองที่ ต้องการ 

3. คลิกปุ่ม ส่งหนังสอื 

4. เลือกผู้รับเอกสาร 

5. คลิกปุ่มเพ่ิมหรือเพ่ิมทุกคน 

6. ใส่รายละเอยีด 

7. ระบุความเร่งด่วน 

8. คลิกปุ่ม ตกลง 

ภาพประกอบ  ภาพที่  42 - 45 

 

 

  

ภาพที่  42: หน้าจอระบบสารบรรณ 

1. เลือกคลิกแฟ้มทะเบียนที่ ต้องการ 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 39 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

 

ภาพที่  43: หน้าจอหลักแฟ้มทะเบียน 

 

 

ภาพที่  44: หน้าจอเปิดเอกสาร 

3. คลิกส่งหนังสอื 

 

2. คลิกเปิดเร่ืองที่ ต้องการ 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 40 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

 

 

 

 

ภาพที่  45: หน้าจอ ส่งเอกสาร 

เม่ือปรากฏหน้าจอส่งเอกสาร ให้คลิกเลือกผู้รับเอกสารและคลิกปุ่มเพ่ิม โปรแกรมจะนาํช่ือผู้ที่ ถูกเลือกไประบุไว้

ในช่องถงึ โดยผู้ใช้งานสามารถระบุรายละเอยีดในการส่งให้ผู้รับผดิชอบเร่ืองน้ันๆ ได้ในช่องบันทกึข้อความ   และสามารถ

ระบุความเร่งด่วนได้จากช่องกาํหนดเปิดอ่านภายในวันที่  และช่องกาํหนดความเคล่ือนไหวภายในวันที่  จากน้ันคลิกปุ่ม ตก

ลง โปรแกรมจะทาํการส่งเร่ืองน้ันๆ ให้ผู้รับโดยอตัโนมัติ และทาํการทาํสาํเนาเร่ืองที่ ส่งไว้ที่  ข้อมูลออก 

4. คลิกเพ่ือเลือกผู้รับหนังสอื 

 

5.เลือกผู้รับหนังสอื (คลิกปุ่ม เพ่ิม/ลบ) 

 

8. คลิกปุ่มตกลงเพ่ือยืนยันการส่ง 

 

7.ระบุความเร่งด่วน 

 
6.ใส่รายละเอยีด 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 41 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

หนา้จอการส่ง ประกอบดว้ยส่วนต่างๆดงัต่อไปน้ี 

ถงึ สําเนา และสําเนาลบั 

เป็นส่วนที่ ระบุตัวผู้รับหนังสอื (ถึง) ผู้รับสาํเนา (สาํเนา) และผู้รับสาํเนาลับ (สาํเนาลับ โดยผู้รับรายอื่ นๆ จะไม่

เหน็ช่ือผู้รับในรายการสาํเนาลับ) คล้ายกับการส่งอีเมล์ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกรายช่ือจากหน่วยงานและผู้ใช้งาน จาก

รายการทางขวามือ การเลือกผู้รับ สามารถระบุเป็นหน่วยงาน ตัวบุคคล และทุกคนภายในหน่วยงาน   

เม่ือมีการระบุผู้รับหนังสอืเป็นหน่วยงาน ระบบจะส่งหนังสอืไปยังข้อมูลเข้าของเจ้าหน้าที่ สารบรรณของหน่วยงาน

น้ัน ซ่ึงสามารถมีได้มากกว่า 1 คน ในกรณีที่ มีการระบุผู้รับหนังสอืเป็นทุกคนในหน่วยงาน ระบบจะส่งหนังสอืไปยังข้อมูล

เข้าของทุกคนภายในหน่วยงานน้ันๆ ซ่ึงจะมีประโยชน์ในกรณทีี่ ต้องการประกาศหรือกระจายข่าวสารขององค์กร 

ผงั 

เป็นส่วนที่ ผู้ใช้งานเลือกรายช่ือผู้รับเอกสารได้ในช่องผัง  โดยคลิกช่ือหน่วยงานหรือช่ือผู้รับเอกสารและคลิกปุ่ม

เพ่ิม   หรือปุ่มเพ่ิมทุกคน 

คน้หา 

เป็นส่วนที่ ผู้ใช้งานสามารถค้นหารายช่ือผู้รับเอกสารได้ในช่องการค้นหา โดยระบุช่ือหน่วยงานหรือช่ือผู้รับ

เอกสารในช่องช่ือผู้ใช้งาน (ส่วนของการค้นหา) และคลิกปุ่ม Search 

กลุ่มผูใ้ชง้าน 

เป็นส่วนที่ ผู้ใช้งานงานเลือกรายช่ือกลุ่มผู้ใช้งานได้ในช่องกลุ่มผู้ใช้งาน  โดยคลิกช่ือกลุ่มผู้ใช้งานและคลิกปุ่มเพ่ิม   

หรือปุ่มเพ่ิมทุกคน 

เร่ือง 

โปรแกรมจะดึงช่ือเร่ืองที่ มีการลงทะเบียนไว้มาแสดง ซ่ึงผู้ใช้งานสามารถเปล่ียนแปลงช่ือเร่ืองที่ แสดงอยู่ได้ 

เรียน 

โปรแกรมจะดึงช่ือจากการเลือกผู้รับเอกสารให้โดยอตัโนมัติ 

เพื่อ 

โปรแกรมจะนาํข้อความที่ เลือกไปแสดงในบันทกึข้อความให้โดยอตัโนมัติ 

บนัทึกขอ้ความ 

คือข้อความที่ มีการเขียนแนบไปกับการส่งหนังสือ เช่นการสั่งการ การขออนุมัติ หรือความเหน็ต่างๆ ข้อความน้ี

จะถูกจัดเกบ็แนบกบัหนังสอืไว้ในฐานข้อมูล ซ่ึงผู้ใช้งานสามารถเปิดดูได้จากทุกขั้นตอน 

กําหนดเปิดอ่านภายในวนัท่ี 

คือตัวกาํหนดวันที่ ให้ผู้รับเปิดหนังสอื ซ่ึงหากเลยวันที่ กาํหนดน้ีแล้ว จะมีข้อความเตือนทั้งผู้รับ และผู้ส่ง 

กําหนดความเคล่ือนไหวภายในวนัท่ี 

คือตัวกาํหนดวันที่ ให้ผู้รับมีความเคล่ือนไหวต่อหลังจากเปิดหนังสือแล้ว ซ่ึงถ้าเลยวันที่ กาํหนดน้ีแล้ว จะมี

ข้อความเตือนทั้งฝั่งผู้รับ และผู้ส่ง 

การที่ ผู้รับมีความเคล่ือนไหวต่อ ระบบจะตรวจสอบจากขั้นตอนใดข้ันตอนหน่ึง ดังต่อไปน้ีคือ การลงทะเบียน 

การส่งต่อ การตอบกลับ การทาํเร่ืองเสรจ็ และการจัดเกบ็ 
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กําหนดวนัท่ีเร่ืองเสร็จ 

คือตัวกาํหนดวันที่ ให้ผู้รับดาํเนินการให้เร่ืองดังกล่าวเสรจ็ภายในวันที่ ที่ ผู้ส่งกาํหนด 

ทําสําเนาท่ีแฟ้มขอ้มูลออก 

คือตัวกาํหนดให้โปรแกรมทาํสาํเนาหนังสอืที่ ส่งไว้ในข้อมูลออก เพ่ือความสะดวกในการติดตามงานต่อไป 

ลงทะเบียนในแฟ้มทะเบยีน 

คือตัวกาํหนดให้โปรแกรมทาํการลงทะเบียนหนังสือในทะเบียนที่ ต้องการโดยอัตโนมัติ เพ่ือทาํการออกเลข

ทะเบียนที่ ทะเบียนส่งและความสะดวกรวดเรว็ในการทาํงาน 

รอเอกสารตน้ฉบบั 

โปรแกรมจะแสดงข้อความในข้อมูลเข้าของผู้รับเอกสารเพ่ือให้ผู้รับเอกสารรอเอกสารต้นฉบับก่อนการส่งเร่ือง

น้ันๆ ต่อไป 

เขา้รหสัลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส ์

โปรแกรมจะตรวจสอบการรับ-ส่ง เอกสารเร่ืองน้ัน โดยโปรแกรมจะยืนยันตัวผู้รับ และผู้ส่งเอกสาร หากผู้รับ

หรือผู้ส่งเอกสารไม่ใช่เจ้าของเร่ืองน้ันๆ โปรแกรมจะแสดงข้อความให้ทราบ 

 

ขอ้แนะนาํเพิ่มเติม : การที่ ผู้ใช้งานคลิกเลือกทาํสาํเนาที่ แฟ้มข้อมูลออกเวลาส่งเอกสาร จะมีประโยชน์ในการตามเร่ือง 

และยังมีความสาํคัญในกรณีที่ ต้องการยกเลิกการส่ง เพราะเอกสารที่ ต้องการยกเลิกการส่งได้น้ันต้องมีอยู่ในแฟ้มข้อมูล

ออกเท่าน้ัน  
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การตรวจสอบผงัการไหลของเอกสาร 

การตรวจสอบผงัการไหลของเอกสาร  มีวิธกีารดังน้ี 

1. คลิกเข้าสู่แฟ้มทะเบียนที่ ต้องการ 

2. คลิกเปิดเร่ืองที่ ต้องการ 

3. คลิกปุ่ม ผงัการไหล  จะปรากฎหน้าจอผงัการไหลดังภาพที่  49-50 

4. คลิกภาพผงัการไหลเม่ือต้องการแสดงเป็นรูปภาพ 

ภาพประกอบ  ภาพที่  46 - 50 

 

 

 

ภาพที่  46: หน้าจอระบบสารบรรณ 

1. เลือกคลิกแฟ้มทะเบียนที่ ต้องการ 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 44 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

 

ภาพที่  47: หน้าจอหลักแฟ้มทะเบียน 

 

 

ภาพที่  48: หน้าจอเปิดเอกสาร 

3. คลิกผงัการไหล 

 

2. คลิกเปิดเร่ืองที่ ต้องการ 
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ภาพที่  49: หน้าจอผงัการไหล (ข้อความ) 

 

ภาพที่  50: หน้าจอผงัการไหล (รูปภาพ) 

4. คลิกภาพแสดงการไหลเม่ือต้องการแสดงเป็นรูปภาพ 
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การตรวจสอบสถานะการรบัส่ง 

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะการรับส่งของเร่ืองน้ันๆ ได้โดยมีวิธกีารตรวจสอบดังน้ี 

1. คลิกเข้าสู่  ข้อมูลออก 

2. คลิกเลือกเร่ืองที่ ต้องการตรวจสอบ 

3. คลิกปุ่ม  สถานะการรับส่ง  

ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่  53 โดยแสดงรายละเอยีดคือ ผู้รับ วันที่ รับ กาํหนดวันที่ เปิดอ่าน วันที่ เปิดอ่าน 

กาํหนดวันที่ เคล่ือนไหว วันที่ เคล่ือนไหว  กาํหนดวันที่ เร่ืองเสรจ็  วันที่ เร่ืองเสรจ็ 

ภาพประกอบ  ภาพที่  51 - 53 

 

 

 

ภาพที่  51: หน้าจอระบบสารบรรณ 

1.คลิก ข้อมูลออก 
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ภาพที่  52: หน้าจอข้อมูลออก 

 

ภาพที่  53: หน้าจอสถานะการรับส่ง 

จากภาพที่  53 โปรแกรมจะแสดงรายช่ือผู้รับหนังสอืทั้งหมด พร้อมทั้งวันที่ มีการเปิดหนังสอื และวันที่ มีความ

เคล่ือนไหวต่อ ซ่ึงผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้ว่า ผู้รับแต่ละคนได้เปิดหนังสอืแล้วหรือไม่ และเปิดเม่ือวัน เวลาใด 

2.คลิกเลือกเร่ืองที่ ต้องการแสดงสถานะการรับส่ง 

 
3.คลิกเมนูสถานะเอกสาร 
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การยกเลิกการส่งหนงัสือ  

ในกรณีที่ ผู้ใช้งานทาํการส่งเร่ืองน้ันผดิพลาดสามารถยกเลิกการส่งเร่ืองน้ันๆได้ ดังน้ี 

1. คลิกเข้าสู่  ข้อมูลออก 

2. คลิกเลือกเร่ืองที่ ต้องการยกเลิก  โปรแกรมจะตรวจสอบว่าเร่ืองที่ ต้องการยกเลิกน้ันผู้รับได้ทาํการเปิด

เร่ืองน้ันๆ แล้วหรือไม่ หากเป็นเร่ืองท่ีผูร้ ับทําการเปิดหรือส่งเร่ืองนั้นๆ ต่อไปยงัหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งแลว้ โปรแกรมจะไม่อนุญาตใหย้กเลิกการส่งเร่ืองดงักล่าว 

3. คลิกปุ่ม  ยกเลิกการส่ง 

ภาพประกอบ  ภาพที่  54 - 55 

 

 

ภาพที่  54: หน้าจอระบบสารบรรณ 

 

1.คลิกข้อมูลออก 
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ภาพที่  55: หน้าจอข้อมูลออก 

 

ขอ้แนะนําเพิ่มเติม : ผู้ใช้สามารถดูเบ้ืองต้นได้ว่าเอกสารน้ีสามารถยกเลิกได้หรือไม่ โดยดูจากสญัลักษณ์รูปซองจดหมาย

ด้านหน้าเอกสาร ถ้าสัญลักษณ์รูปซองจดหมายเป็นรูปซองเปิดจะไม่สามารถยกเลิกได้ เน่ืองจากสัญลักษณ์น้ีจะแสดงให้

เหน็ว่าฝ่ายผู้รับได้มีการเปิดอ่านแล้ว และถ้าต้องการทราบว่าใครเป็นผู้อ่านหรือดาํเนินการไปถงึขั้นใด  

 

 

 

 

2. คลิกเลือกเร่ืองที่ ต้องการยกเลิกการส่ง 

 
3.  คลิกยกเลิกการส่ง 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 50 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

การทําเร่ืองเสร็จ/จดัเก็บ  

การทาํเร่ืองเสรจ็/จัดเกบ็ เป็นการระบุว่าเร่ืองดังกล่าวเสรจ็สิ้นการดาํเนินงานภายในฝ่ายของตนเองแล้ว   โดย

เม่ือผู้ใช้งานทาํการคลิกเร่ืองเสรจ็  ระบบจะไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขหรือส่งเร่ืองดังกล่าวไปยังหน่วยงานอื่ นๆ อีก  และ

เม่ือผู้ใช้งานคลิกรายงานสถานะการดาํเนินงานของหนังสอื ระบบจะแสดงเร่ืองในแฟ้มทะเบียนน้ันๆ ว่าเร่ืองใดอยู่ระหว่าง

ดาํเนินงานหรือเสรจ็สิ้นแล้ว  การทาํเร่ืองเสรจ็มีขั้นตอนการทาํงาน ดังน้ี  

1. คลิกเข้าสู่แฟ้มทะเบียนที่ ต้องการ 

2. คลิกเปิดเร่ืองที่ ต้องการ 

3. คลิกปุ่ม เร่ืองเสรจ็ 

4. คลิกปุ่ม หมวดหมู่ ปลายทางที่ ต้องการจัดเกบ็เอกสาร 

5. คลิกเลือก  ตู้  ล้ินชัก   แฟ้ม  จากช่องปลายทาง 

6. ใส่ผลการดาํเนินงาน 

7. คลิกปุ่ม ตกลง 

ภาพประกอบ  ภาพที่  56 - 61 

 

 

 

ภาพที่  56: หน้าจอระบบสารบรรณ 

 

1. คลิกแฟ้มทะเบียนที่ ต้องการ 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 51 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

 

ภาพที่  57: หน้าจอหลักแฟ้มทะเบียน 

 

ภาพที่  58: หน้าจอเปิดเอกสาร 

3. คลิกเร่ืองเสรจ็ 

 

2. คลิกเปิดเร่ืองที่ ต้องการ 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 52 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

 

ภาพที่  59: หน้าจอระบุเร่ืองเสรจ็ 

 

 

ภาพที่  60: หน้าจอเลือกที่ เกบ็เอกสาร 

5.คลิกเลือกแฟ้มเอกสาร 

 

4. คลิกเลือกปลายทางที่ ต้องการจัดเกบ็ 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 53 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

ภาพที่  61: หน้าจอเร่ืองเสรจ็ 

 

ขอ้แนะนาํเพิ่มเติม : กรณทีี่ ในช่องปลายทางไม่มีแฟ้มเอกสารที่ ต้องการ หรือต้องการเพ่ิมแฟ้มเอกสารให้ผู้ใช้งานแจ้ง

ผู้ดูแลระบบเพ่ือทาํการเพ่ิมแฟ้มเอกสารให้ 

 

  

  

7. คลิกปุ่ม ตกลง 

 
6. ใส่ผลการดาํเนินงาน 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 54 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

การยกเลิกเร่ืองเสร็จ/จดัเก็บ  

การยกเลิกเร่ืองเสรจ็/จัดเกบ็ มีขั้นตอนการทาํงาน ดังน้ี  

1. คลิกเข้าสู่แฟ้มทะเบียนที่ ต้องการ 

2. คลิกเปิดเร่ืองที่ ต้องการ 

3. คลิกปุ่ม ยกเลิกเร่ืองเสรจ็  (เร่ืองดังกล่าว  ต้องเป็นเร่ืองที่ กาํหนดเป็นเร่ืองเสรจ็แล้วเท่าน้ัน) 

4. คลิกปุ่ม OK เพ่ือยืนยันการยกเลิกเร่ืองเสรจ็ 

ภาพประกอบ  ภาพที่  62 - 66 

 

 

 

ภาพที่  62: หน้าจอระบบสารบรรณ 

1. คลิกแฟ้มทะเบียนที่ ต้องการ 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 55 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

 

ภาพที่  63: หน้าจอหลักแฟ้มทะเบียน 

 

 

ภาพที่  64: หน้าจอเปิดเอกสาร 

3. คลิกยกเลิก (เร่ืองเสรจ็) 

 

2. คลิกเปิดเร่ืองที่ ต้องการ 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 56 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

 

ภาพที่  65: หน้าจอยืนยันการยกเลิกเร่ืองเสรจ็ 

 

ภาพที่  66: หน้าจอยกเลิกเร่ืองเสรจ็เรียบร้อย 

4. คลิก OK 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 57 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

การออกเลขท่ีหนงัสือ 

การออกเลขที่ หนังสือเป็นการนําเร่ืองที่ ส่งมาจากหน่วยงานภายในองค์กรมาทาํการออกเลขที่ หนังสือให้กับ

หน่วยงานน้ันๆ  โดยผู้ใช้งานที่ มีสิทธิ์ ในการออกเลขที่ หนังสือเท่าน้ัน  จึงสามารถออกเลขที่ หนังสือได้ (งานสารบรรณ

กลาง) โดยมีขั้นตอนการทาํงาน ดังน้ี  

1. คลิกเข้าแฟ้มทะเบียนหนังสอืส่งภายนอก 

2. คลิกเพ่ิมหนังสอื 

3. คลิกปุ่มขอเลขส่วนกลาง 

4. คลิกปุ่ม ตกลง เพ่ือยืนยันการออกเลขที่ หนังสือ  โดยเม่ือคลิกปุ่ม ตกลง จะปรากฏ เลขที่ หนังสือ  ใน

ช่องเลขที่ หนังสอื หากผู้ใช้งานคลิกปุ่ม ยกเลิก ระบบจะทาํการยกเลิกการออกเลขที่ หนังสอืให้กบัเร่ือง

น้ันๆ  

ภาพประกอบ  ภาพที่  67 - 71 

 

 

 

ภาพที่  67: หน้าจอระบบสารบรรณ 

1. คลิกแฟ้มทะเบียนหนังสอืส่งภายนอก 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 58 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

ภาพที่  68: หน้าจอแสดงเอกสารในแฟ้มทะเบียน 

 

 

ภาพที่  69: หน้าจอเพ่ิมเอกสาร 

เลขที่ หนังสอืแสดงของหน่วยงานตนเอง

(ก่อนขอเลขจากส่วนกลาง) 

 

2. คลิกสร้างหนังสอื 

 

3.คลิกขอเลขส่วนกลาง 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 59 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

 

 

ภาพที่  70: หน้าจอยืนยันการออกเลขที่ หนังสอืส่วนกลาง 

 

ภาพที่  71: หน้าจอแสดงเลขที่ หนังสอืส่วนกลางที่ ได้รับจากระบบ 

4. เลือกเลขส่วนกลางที่ แสดงบนหน้าจอ และคลิกตกลง 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 60 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

ภาพที่  72: หน้าจอรายละเอยีดของหนังสอืแสดงเลขที่ หนังสอืส่วนกลางที่ ได้รับจากระบบ 

เลขที่ หนังสอืส่วนกลาง 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 61 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

พมิพร์ายงานภายในแฟ้มทะเบยีน  

การพิมพ์รายงานในแฟ้มทะเบียน  มีวิธกีารดังน้ี 

1. คลิกเข้าสู่แฟ้มทะเบียนที่ ต้องการ 

2. คลิกปุ่ม พิมพ์ โดยโปรแกรมจะแสดงหน้าจอรายงานให้ผู้ใช้งานเลือก ดังภาพที่  74 ซ่ึงบางรายงาน

จะต้องทาํการคลิกเลือกรายการน้ันๆ ก่อน แล้วจึงคลิกปุ่มพิมพ์รายงาน และเลือกเมนูที่ ต้องการ 

ภาพประกอบ  ภาพที่  73 - 78 

 

 

 

ภาพที่  73: หน้าจอระบบสารบรรณ 

1. เลือกคลิกแฟ้มทะเบียนที่ ต้องการ 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 62 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

 

ภาพที่  74: หน้าจอพิมพ์รายงาน 

ผู้ใช้งานสามารถทาํการค้นหาเร่ืองที่ ต้องการพิมพ์รายงานจากส่วนการค้นหาได้   เม่ือผู้ใช้งานคลิกปุ่ม พิมพ์

รายงาน โปรแกรมจะแสดงเมนูรายงานให้ผู้ใช้งานทาํการเลือกรายงานที่ ต้องการ โดยในหน้าจอแฟ้มทะเบียนจะรายงาน

ทั้งหมด 3 รายงานด้วยกนั คือ 

 พิมพ์รายงานทะเบียนหนังสอื ดังภาพที่  75 

 พิมพ์รายงานเร่ืองค้างของหน่วยงาน ดังภาพที่  76 

 พิมพ์รายงานหนังสอืนาํส่ง ดังภาพที่  77 

2. คลิกเลือกปุ่ม พิมพ์ 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 63 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

ฃ  

ภาพที่  75: หน้าจอรายงานทะเบียนหนังสอื 

 

ภาพที่  76: หน้าจอรายงานเร่ืองค้างของหน่วยงาน 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 64 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

ภาพที่  77: หน้าจอรายงานหนังสอืนาํส่ง 

เม่ือผู้ใช้งานเลือกการพิมพ์รายงานตามความต้องการแล้ว  หากต้องการพิมพ์ให้คลิกปุ่ม พิมพ์รายงาน   ระบบ

จะแสดงหน้าจอให้เลือกเคร่ือง Printer ดังภาพที่  78 หรือหากต้องการ Save รายงานที่ แสดงอยู่ให้คลิกปุ่ม ทาํสาํเนา 

ระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพที่  79 

 

ภาพที่  78: หน้าจอเลือกเคร่ือง Printer 

 

ภาพที่  79: หน้าจอเลือกปลายทางที่ ทาํการสาํเนา (Save as) 

เปล่ียนช่ือไฟล์ตามที่ ต้องการและใส่นามสกุลเป็น 

.html  เช่น รายงานทะเบียนหนังสอื.html 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 65 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

ฟังกช์ัน่การทํางานต่างๆ ในหนา้จอระบบสารบรรณ 

แฟ้มเอกสารส่วนตวั 

คือ ส่วนสนับสนุนด้านการบริหารระบบสารบรรณ โดยสามารถจัดเกบ็ และสบืค้นเอกสาร ข้อมูลชนิดต่างๆ ที่ อยู่

ในรูปแบบไฟล์อเิลก็ทรอนิกส ์เช่น MS Office, PDF, Text, ภาพ, เสยีง และวีดีโอ เป็นต้น โดยเม่ือผู้ใช้อยู่ในหน้าจอ

ระบบสารบรรณ ดังภาพที่  80 และดับเบ้ิลคลิกแฟ้มเอกสารส่วนตัว จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่  81 

 

 

ภาพที่  80: หน้าจอระบบสารบรรณ 

 

ขอ้แนะนาํเพิ่มเติม : แฟ้มเอกสารส่วนตัวเป็นส่วนที่ ใช้กบัการสร้างและส่งเอกสารในลักษณะที่ ไม่เป็นทางการ 

 

 

 

 

คลิกแฟ้มเอกสารส่วนตัว 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 66 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

 

 

ภาพที่  81: หน้าจอแฟ้มเอกสารส่วนตัว 

จากภาพที่  81 ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมเอกสารได้ดังน้ี 

1. คลิกปุ่ม เพ่ิมเอกสาร   

2. ใส่รายละเอยีด 

3. เลือกวิธสีร้างเอกสารแนบ (หากเร่ืองน้ันๆ มีเอกสารแนบ  ดูรายละเอยีด  การแนบเอกสาร) 

4. คลิกปุ่มบันทกึ 

ภาพประกอบภาพที่  81 - 82 

 

1.คลิกปุ่มเพ่ิมเอกสาร 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 67 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

 

 

ภาพที่  82: หน้าจอสร้างเอกสารในแฟ้มเอกสารส่วนตัว 

 

 

 

 

3.เลือกวิธกีารสร้างเอกสารแนบ 

 

2.ใส่รายละเอยีด 

 

4.คลิกปุ่มบันทกึ 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 68 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

การลบเอกสารในแฟ้มเอกสารส่วนตัว  ผู้ใช้งานสามารถลบเอกสารได้ดังน้ี 

1. ดับเบ้ิลคลิกเข้าสู่แฟ้มเอกสารส่วนตัว 

2. คลิกเลือกรายช่ือเอกสารที่ ต้องการลบ 

3. คลิกปุ่มลบเอกสาร 

4. คลิกปุ่ม Yes เพ่ือยืนยันการลบเอกสาร 

ภาพประกอบ ภาพที่  83 - 85 

 

 

ภาพที่  83: หน้าจอระบบสารบรรณ 

1.คลิกแฟ้มเอกสารส่วนตัว 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 69 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

 

 

ภาพที่  84: หน้าจอแฟ้มเอกสารส่วนตัว 

 

ภาพที่  85: หน้าจอยืนยันการลบเอกสาร 

 

3.คลิกปุ่มลบเอกสาร 

 

2. คลิกเลือกรายช่ือเอกสาร 

 

4.คลิกปุ่ม Yes 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 70 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

หนา้จอถงัขยะ 

เป็นส่วนที่ ใช้ในการนาํข้อมูลที่ ถูกลบกลับคืนสู่ที่ เกบ็แฟ้มเอกสารเดิมหรือทาํลายเอกสารที่ เคยถูกลบแบบถาวร 

โดยเม่ือผู้ใช้งานอยู่ในหน้าจอระบบสารบรรณ ทาํการคลิกปุ่ม ถงัขยะ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอถงัขยะ ดังภาพที่  86 

 

 

 

ภาพที่  86: หน้าจอถงัขยะ 

จากภาพ ผู้ใช้งานสามารถทาํการกู้เอกสาร หรือลบเอกสารดังน้ี 

1. คลิกเลือกรายการเอกสารที่ ต้องการ   

2. คลิกปุ่ม กู้คืนเอกสาร เม่ือต้องการนาํเอกสารกลับไปยังแฟ้มของผู้ใช้งานระบบ หรือ ปุ่มลบเม่ือ

ต้องการทาํลาย 

1. คลิกเลือกรายการเอกสารที่ ต้องการ   

2. คลิกปุ่มกู้คืน / ลบ   

รายละเอยีดของเร่ืองที่ ถูกลบ 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 71 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

การตั้งค่าตวัเลือก 

การตั้งค่าตวัเลือก  ผู้ใช้งานสามารถทาํการตั้งค่าตัวเลือกได้จากทุกหน้าจอ โดยการเลือกคลิก ปุ่ม ตั้งค่าตัวเลือก 

เพ่ือเปิดหน้าจอการตั้งค่าตัวเลือกโดยแบ่งการใช้งานออกเป็น 6 ส่วนย่อยๆ คือ การเรียกค้น เปล่ียนรหัสผ่าน กลุ่มคาํ

เหมือน อื่ นๆ  สทิธิ์ ข้อมูลเข้า  E-Pen ดังภาพที่  88 

 

 

ภาพที่  87: หน้าจอตาํแหน่งปุ่มตั้งค่าตัวเลือก 

 

ภาพที่  88: หน้าจอตั้งค่าตัวเลือก  

ปุ่มตั้งค่าตัวเลือก   



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 72 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

การเรียกคน้ 

จากหน้าจอต้ังค่าตัวเลือก เม่ือผู้ใช้งานเลือกในส่วนการเรียกค้น จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่  89 โดยสามารถ

กาํหนดค่าต่างๆ ได้ดังน้ี 

 

ภาพที่  89: หน้าจอตั้งค่าตัวเลือก – การเรียกค้น 

ตวัสญัลกัษณก์ารคน้หา “ AND ” พิมพ์สญัลักษณส์าํหรับแทนคาํเช่ือม "และ" ในการค้นหา (โปรแกรมจะ

ค้นหาเอกสารที่ มีคาํค้นทั้งสองปรากฏอยู่) 

ตวัสญัลกัษณก์ารคน้หา “ OR ” พิมพ์สญัลักษณส์าํหรับแทนคาํเช่ือม "หรือ" ในการค้นหา (โปรแกรมจะค้นหา

เอกสารที่ มีคาํค้นใดคาํค้นหน่ึงปรากฏอยู่) 

ตวัสญัลกัษณก์ารคน้หา “ NOT ” พิมพ์สญัลักษณส์าํหรับแทนคาํเช่ือม "ไม่" ในการค้นหา (โปรแกรมจะค้นหา

เอกสารที่ มีไม่มี คาํค้นที่ ระบุปรากฏอยู่) 

แทนช่องว่างดว้ยสญัลกัษณ ์ คลิกเลือก และ ถ้าต้องการให้โปรแกรมแทนช่องว่างระหว่างคาํค้นด้วยตัวเช่ือม 

"และ"  หรือ คลิก หรือ ถ้าต้องการให้โปรแกรมแทนช่องว่างระหว่างคาํค้นด้วยตัวเช่ือม "หรือ" 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 73 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

เปล่ียนรหสัผ่าน 

จากหน้าจอตั้งค่าตัวเลือก เม่ือผู้ใช้เลือกในส่วนเปล่ียนรหัสผ่าน จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่  90 โดยใส่ รหสัผ่าน 

และ ยืนยนัรหสัผ่าน โดยค่าทั้งสองต้องเหมือนกัน โปรแกรมจะข้ึนข้อความเตือนหากพบว่าค่ารหัสผ่านที่ ใส่  ไม่ตรงกับ 

ค่ายืนยันรหัสผ่าน   และในการเปล่ียนรหัสลายเซน็อิเลก็ทรอนิกส์  เป็นการเปล่ียนรหัสลายเซน็อิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือใช้ใน

การยืนยันผู้รับ-ผู้ส่งเอกสาร (ใช้ในหน้าจอส่งเอกสาร)  โดยใส่ รหสัลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสเ์ดิม และ รหสัลายเซ็น

อิเล็กทรอนิกสใ์หม่ การใส่รหัสลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใหม่และการยืนยันรหัสลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์  ค่าทั้งสองต้อง

เหมือนกัน โปรแกรมจะข้ึนข้อความเตือนหากพบว่าค่ารหัสลายเซน็อิเลก็ทรอนิกส์ที่ ใส่ ไม่ตรงกับ ค่ายืนยันรหัสลายเซน็

อเิลก็ทรอนิกส ์สาํหรับหน้าจอน้ี โปรแกรมจะไม่อนุญาตให้เปล่ียนแปลงค่า ช่ือผูใ้ชง้าน 

 

ภาพที่  90: หน้าจอตั้งค่าตัวเลือก – เปล่ียนรหัสลายเซน็อเิลก็ทรอนิกส ์



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 74 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

กลุ่มคําเหมือน 

จากหน้าจอต้ังค่าตัวเลือก เม่ือผู้ใช้งานเลือกในส่วนกลุ่มคาํเหมือน จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่  91 กลุ่มคํา

เหมือนช่วยให้ประหยัดเวลาในการพิมพ์คาํค้น หากผู้ใช้งานมีการต้ังค่าคาํเหมือนไว้ เม่ือต้องพิมพ์คาํค้นกส็ามารถใช้คาํ

เหมือนน้ันๆ เป็นคาํค้นได้ ผู้ใช้งานสามารถกาํหนดคาํเหมือนได้มากกว่า 1 คาํ 

 

 

ภาพที่  91: หน้าจอตั้งค่าตัวเลือก - กลุ่มคาํเหมือน 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 75 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

อ่ืนๆ 

จากหน้าจอตั้งค่าตัวเลือก เม่ือผู้ใช้งานเลือกในส่วนอื่ นๆ จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่  92 ซ่ึงประกอบด้วย  

 จาํนวนรายการที่ แสดงแต่ละคร้ัง ( แสดงรายการในแฟ้มเอกสารและผลที่ ได้จากการค้นหาเท่ากับค่า

ที่ ตั้งไว้)  

 ใช้ Viewer Plugin (โปรแกรมติดตั้งเพ่ือแสดงผลในส่วนการแสดงเอกสารแนบ) 

 สร้างเอกสารใหม่หลังทาํการบันทกึ(โปรแกรมจะเปิดหน้าจอการเพ่ิมหนังสอืหนังหลังจากการคลิกปุ่ม

บันทกึ) 

 ไม่ต้องเสนอถึงตนเอง( ในการส่งเอกสารหากเลือกส่งเป็นแบบกลุ่ม ระบบจะไม่ส่งเร่ืองดังกล่าวถึง

ตัวเอง ) 

 

ภาพที่  92: หน้าจอตั้งค่าตัวเลือก – อื่ นๆ 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 76 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

กาํหนดสิทธ์ิขอ้มูลเขา้ 

จากหน้าจอต้ังค่าตัวเลือก เม่ือผู้ใช้งานเลือกในส่วนสิทธิ์ ข้อมูลเข้า จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่  93 สทิธิ์ ข้อมูลเข้า 

เป็นส่วนการกาํหนดสิทธิ์ ให้บุคคลที่ เกี่ ยวข้องสามารถเข้ามาในส่วนของข้อมูลเข้าของบุคคลที่ กาํหนดสิทธิ์ ให้ได้ เช่น เม่ือ

ธุรการของสาํนักงานเลขาต้องการให้ธุรการของสาํนักกฎหมายและระเบียบราชการเห็นข้อมูลเข้าของตัวเอง ธุรการของ

สาํนักงานเลขาต้องเข้าไปกาํหนดสทิธิ์ ข้อมูลเข้า โดยเลือกรายช่ือของธุรการของสาํนักกฎหมายและระเบียบราชการมาไว้ใน

รายการกาํหนดสทิธิ์ ข้อมูลเข้าดังภาพที่  94 เม่ือธุรการสาํนักกฎหมายและระเบียบราชการเข้าสู่ระบบกจ็ะสามารถเลือกที่ จะ

เข้าไปดูข้อมูลเข้าของธุรการของสาํนักงานเลขาโดยเลือกได้จากมุมด้านขวาบนดังภาพที่  95 

 

 

ภาพที่  93: หน้าจอตั้งค่าตัวเลือก - สทิธิ์ ข้อมูลเข้า 

เลือกบุคคลเพ่ือกาํหนดให้เข้าใช้งานในส่วนของข้อมูลเข้า 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 77 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

ภาพที่  94: หน้าจอตั้งค่าตัวเลือก - สทิธิ์ ข้อมูลเข้า 

 

ภาพที่  95: หน้าจอมูลเข้าที่ สามารถเลือกไปยังข้อมูลเข้าของผู้ใช้งานคนอื่ นได้ เน่ืองจากผู้ใช้งานคนน้ันอนุญาต 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 78 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

E-Pen 

จากหน้าจอตั้งค่าตัวเลือก เม่ือผู้ใช้งานเลือกในส่วน E-Pen จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่  96  

E-Pen เป็นส่วนการกาํหนดรูปลายเซน็ส่วนตัวของผู้ใช้งาน  เม่ือมีการส่งเอกสารระบบจะแสดงลายเซน็ของผู้

ส่งไปพร้อมกบัเร่ืองน้ันๆ 

 

ภาพที่  96: หน้าจอตั้งค่าตัวเลือก - E-Pen 

 



โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารราชการ ระยะที่  1 ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(Virtual Office) หน้า 79 

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

การออกจากระบบ 

ผู้ใช้งานสามารถทาํการออกจากระบบได้จากทุกหน้าจอ โดยคลิกปุ่ม ออกจากระบบดังภาพที่  97โปรแกรมจะ

แสดงหน้าจอการยืนยันการออกจากระบบ ดังภาพที่  98 

 

 

 

ภาพที่  97 หน้าจอหลักของโปรแกรม 

 

 

ภาพที่  98 หน้าจอยืนยันการออกจากระบบ 

ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม OK เพ่ือยืนยันการออกจากระบบ หรือคลิกปุ่ม Cancel เพ่ือ ยกเลิกการออกจากระบบ 

 

คลิกปุ่ม ออกจากระบบ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notice: 
 
The data presented herein shall not be disclosed outside Senate (herein after Senate ) 
and shall not be duplicated, used or disclosed in whole or in part for any purchase 
without the expressed written consent of MFEC Public Company Limited (herein 
after MFEC). Senate shall have the right to duplicate and use the data for her own 
internal operations in evaluating this submission.  This restriction does not limit 
Senate for information contained in the data if it is obtained from another source 
without restriction.  The data subject to this restriction is contained in all pages of our 
submission. 
 




