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กำรใช้งำนระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
กำรส่งหนังสือเวียน และกำรรับหนังสือเวียน

1. การส่งหนังสือเวียน เริ่มต้นท่ีธุรการของหน่วยงาน สามารถส่งหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมสรรพสามิตได้ 

(ส านัก, กลุ่ม, กอง, ศูนย์เทคโนฯ, ภาค, พื้นที,่ พื้นที่สาขา) โดยมีขั้นตอนที่ต้องด าเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.1 ออกเลขที่หนังสือเวียนจากระบบ และน าเลขที่ ที่ได้จากระบบ (เลข ว) มาเขียนบนเอกสารตัวจริง

1.2 น าเอกสารตัวจริงที่เขียนเลข ว แล้ว (เขียนเลข ว และลงวันที่) ไปสแกน และท าการบันทึก (Save) ไฟล์ให้เรียบร้อย

*ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านต่อกับสแกนเนอร์ เมื่อกดปุ่มแนบเอกสาร ระบบจะเปิดโปรแกรมสแกนเอกสารให้

1.3 แนบไฟล์เอกสาร โดยกดปุ่ม แนบเอกสาร กดปุ่ม แนบไฟล์ และเลือกไฟล์หนังสือเวียนที่ท่านบันทึกไว้ ตามขั้นตอนที่ 1.2

1.4 กดปุ่ม บันทึก เสร็จสิ้นขั้นตอนการส่งหนังสือเวียน หนังสือเวียนนั้นจะถูกส่งไปยังหน่วยงาน (ส านัก, กลุ่ม, กอง, ศูนย์เทคโนฯ,

ภาค, พื้นที,่ พื้นที่สาขา) ที่ท่านก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1.1 และไฟล์หนังสือเวียนนั้นจะถูกบันทึกเก็บไว้ในระบบให้ท่านด้วย



ก่อนออกเลขที่หนังสือเวียนจากระบบ (ขั้นตอนที่ 1.1) ต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือก่อน

ก่อนออกเลขที่หนังสือเวียน ท่านต้องท าการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือที่ท่านต้องการแจ้งเวียนก่อน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. บันทึกข้อมูลหนังสือเวียน เช่น ความเร่งด่วน ชื่อเร่ือง หน่วยงานที่ออกหนังสือเวียนไป (หน่วยงานเจ้าของเรื่อง) เป็นต้น
2. บันทึกกลุ่มผู้รับหนังสือ (ส่งถึงหน่วยงานไหน) เช่น ส่วนกลาง ส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ เป็นต้น 

(ท่านสามารถ สร้าง/เพิ่ม กลุ่มผู้รับหนังสือได้เอง เช่น สรรพสามิตพ้ืนที่แยกตามภาค เป็นต้น ) 
3. บันทึกวัตถุประสงค์ในการส่งหนังสือ เช่น เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือแจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน เป็นต้น
4. กดปุ่มออกเลขหนังสือ

กำรส่งหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์



คลิกระบบสำรบรรณ

คลิกเมนูกำรท ำงำน

คลิกบันทึกหนังสือรับ-ส่ง

คลิกบันทึกหนังสือเวียน

กำรส่งหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
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หน้ำจอบันทึกข้อมูลหนังสือเวียน

บันทึกรำยละเอียดข้อมูลหนังสือเวียน เช่น 
ควำมเร่งด่วน ชื่อเรื่อง หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 1

ช่องเรียน ผู้ ใช้งำนสำมำรถเลือกกลุ่มผู้รับหนังสือ 
จะปรำกฏชื่อผู้รับในช่องเรียน เช่น กลุ่มส่วนกลำง 
กลุ่มส ำนักงำนสรรพสำมิตภำค กลุ่มส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ 
เป็นต้น

เลือกวัตถุประสงค์ในกำรส่งหนังสือ

กดปุ่ม ออกเลขหนังสือ

1

2

3

4



เมื่อได้เลขที่หนงัสือเวยีนแล้ว น ำมำ
เขียนในมำเขียนบนเอกสำรตวัจริง
ในตัวอย่ำง ได้เลขที่ ว 1
ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563

หน้ำจอบันทึกข้อมูลหนังสือเวียน

5

5



ขั้นตอนที่ 2
กดปุ่ม แนบเอกสาร เพื่อแนบไฟล์หนังสือที่สแกนไว้ 
หรือสแกนหนังสือเข้าระบบ ในกรณีที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ของท่านต่อกับเครื่องสแกนเนอร์ไว้ 
เมื่อกดปุ่มแนบเอกสาร ระบบจะเปิดโปรแกรม
สแกนเอกสารให้อัตโนมัติ

หน้ำจอบันทึกข้อมูลหนังสือเวียน



กดปุ่ม แนบไฟล์

เลือกไฟล์เอกสาร

กดปุ่ม บันทึก

ขั้นตอนกำรแนบไฟล์เอกสำร

หน้ำจอแนบไฟล์เอกสำร กรณีที่ท่ำนสแกนและบันทึกไฟล์ไว้แล้ว

กดปุ่ม Open

เสร็จขั้นตอนกำรส่งหนังสือเวียน
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กดปุ่ม สแกน

กดปุ่ม           เร่ิมสแกน

กดปุ่ม           save ภาพ

กดปุ่ม บันทึก

ขั้นตอนกำรสแกนเอกสำร
หลังจำกกดปุ่มแนบเอกสำร

หน้ำจอสแกนเอกสำร กรณีที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของท่ำนต่อกับเครื่องสแกนเนอร์

เสร็จขั้นตอนกำรส่งหนังสือเวียน
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กำรใช้งำนระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
กำรส่งหนังสือเวียน และกำรรับหนังสือเวียน

2. การรับหนังสือเวียน ธุรการของหน่วยงาน สามารถรับหนังสือเวียนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งมาถึงหน่วยงาน

ของท่านได้ (การเข้าถึงหนังสือเวียนที่ส่งถึงหน่วยงาน หรือส่งถึงส่วนตัว มีหลายช่องทาง การแนะน านี้ จะใช้เฉพาะที่แสดงบน

หน้าจอหลัก) โดยมีขั้นตอนที่ต้องด าเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้

2.1 ที่หน้าจอหลักในส่วนของหนังสือเวียน ถ้ามีหนังสือเวียนส่งถึงหน่วยงานท่าน ข้อมูลจะมาปรากฎให้ท่านเห็น

2.2 ให้ท่าน คลิก ที่ชื่อเรื่องได้เลย เพื่อท าการลงรับหนังสือ หรือถ้าท่านต้องการดูข้อมูลหนังสือเวียนท่านคลิกที่ภาพไฟล์แนบได้

2.3 เมื่อท่าน คลิก ที่รับหนังสือ จะได้เลขทะเบียนรับหนังสือ เพื่อด าเนินการต่อไป  



คลิก
ค้นหาหนังสือเวียน

คลิก
ดูหนังสือเวียนวันนี้

คลิก
ดูหนังสือเวียนเมื่อวาน

หนังสือเวียนที่ส่งถึงหน่วยงำนท่ำน จะปรำกฏที่หน้ำจอหลักของระบบ เมื่อท่ำนเข้ำสู่ระบบ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรของหน่วยงำน สำมำรถคลิกดูไฟล์หนังสือเวียน ตรงช่องไฟล์แนบ 

กำรรับหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์



กำรดูไฟล์แนบตำมหนังสือเวียน

คลิก      ในช่องไฟล์แนบ
เพื่อดูข้อมูลหนังสือเวียน        



ระบบจะเปิดหน้าจอแสดงภาพ
เอกสารแนบของหนังสือเวียน 
ตามภาพด้านขวามือ

หน้าจอแสดงภาพเอกสาร

กำรดูไฟล์แนบตำมหนังสือเวียน



แสดงจ านวนไฟล์แนบ ท่ีมากับหนังสือเวียน  
1/3 หมายถึง ภาพท่ีแสดงอยู่ในขณะนี้เป็นของไฟล์แนบท่ี 1 
จาก ๓ ไฟล์

กรณีท่ีต้องการเลื่อนดูไฟล์แนบอื่นๆ ให้กดปุ่มลูกศรซ้าย-ขวา 
ท่ีอยู่ด้านซ้าย

กำรดูไฟล์แนบตำมหนังสือเวียน

1

1



แถบจัดการภาพเอกสาร ส าหรับไฟล์แนบ PDF

กดลูกศรขึ้น-ลง หรือเลื่อน scroll bar เพื่อเลื่อนหน้า
1 of 8 หมายถึงภาพท่ีแสดงอยู่ในขณะนี้ เป็นหน้าท่ี 1

กดปุ่ม ลบ เพื่อยอ่ขนาดของภาพ
กดปุ่ม บวก เพื่อขยายขนาดของภาพ

กดปุ่ม printer เพื่อพิมพ์เอกสาร

กดปุ่ม download เพื่อบันทึกเอกสาร

กำรดูไฟล์แนบหนังสือเวียน

2
2



แถบจัดการภาพเอกสาร ส าหรับเอกสารท่ีสแกนเข้าระบบ

กดรูปมือแล้วคลิกท่ีภาพเอกสาร ลากเม้าส์ขึ้น-ลง
หรือเลื่อน scroll bar เพื่อเลื่อนหน้า

กดปุ่ม ลบ เพื่อย่อขนาดของภาพ
กดปุ่ม บวก เพื่อขยายขนาดของภาพ

กดปุ่ม printer เพื่อพิมพ์เอกสาร

กดปุ่ม fit page เพื่อหมุนภาพ หรือแสดง
ภาพให้พอดีกับหน้าจอ 

กดปุ่ม download เพื่อบันทึก (save)
เอกสารไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

กำรดูไฟล์แนบตำมหนังสือเวียน

3
3



ส าหรับไฟล์แนบท่ีไม่ใช่ไฟล์ PDF
ระบบจะให้ผู้ใช้ท าการ download ไฟล์ 
โดยคลิกปุ่ม

เมื่อคลิกปุ่ม Click here to open/download แล้ว
ระบบแสดงชื่อไฟล์ท่ี download เก็บไว้
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

กำรดูไฟล์แนบตำมหนังสือเวียน
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เมื่อคลิกเลือกท่ีรายการหนังสือเวียน
ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลหนังสือ
เพื่อด าเนินการลงรับหนังสือ
เป็นวันท่ีปัจจุบัน
กดปุ่ม

กำรรับหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์



เมื่อคลิกรายการหนังสือ
ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลหนังสือ

รับหนังสือในวันท่ีย้อนหลัง ให้ผู้ใช้ระบุ
วันท่ีท่ีต้องการรับหนังสือ
- กรณีท่ีมีการจองเลขทะเบียนไว้ 
ระบบแสดงปุ่ม

ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม        เพื่อเลือก
เลขทะเบียนท่ีต้องการ

เสร็จแล้วกดปุ่ม 

กำรรับหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์



เมื่อกดปุ่มรับหนังสือแล้ว
ระบบแสดงเลขทะเบียนรับ 
วันท่ี และเวลา ลงรับ

หน้ำจอเลือกด ำเนินกำร

ผู้ใช้สามารถด าเนินการ ดังน้ี
- เสนอ ให้ผู้บังคับบัญชา
- ส่งต่อ ให้หน่วยงาน หรือบุคลากรในสังกัด
- ส่งคืน ผู้ส่ง
- ปิดงาน เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น



ผู้ใช้คลิกเลือก หน่วยงานท่ีต้องการส่งหนังสือให้
เสร็จแล้วกดปุ่ม 

ส่งหนังสือให้หน่วยงำนในสังกดั
กำรด ำเนินกำรกับหนังสือ



ผู้ใช้คลิกเลือก
เสร็จแล้วกดปุ่ม

กรณีท่ีไม่ต้องการส่งให้บุคลากรท่าน
นั้นให้คลิก เครื่องหมาย x หลังชือ่

กำรด ำเนินกำรกับหนังสือส่งหนังสือให้บุคลำกรในสังกัด



ผู้ใช้คลิกเลือก      ผู้บังคับบัญชา
เสร็จแล้วกดปุ่ม

กำรด ำเนินกำรกับหนังสือเสนอหนังสือให้ผู้บังคับบัญชำ



ผู้ใช้คลิกเลือก      ผู้รับ
เสร็จแล้วกดปุ่ม

กำรด ำเนินกำรกับหนังสือส่งคืนหนังสือให้ผู้ส่ง



ผู้ใชส้ามารถท าการปิดงาน 
โดยระบุสาเหตุท่ีปิดงาน เช่น ได้รับหนังสือซ้ า  
หรือ ด าเนินการเสร็จสิ้น
เสร็จแล้วกดปุ่ม

กำรด ำเนินกำรกับหนังสือ

ปิดงำน



กำรสร้ำงกลุ่มผู้รับหนังสือ
ระบบอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเวียนหนังสือ โดยผู้ใช้สำมำรถ สร้างกลุ่มผู้รับหนังสือ เตรียมไว้ใช้ใน

ขั้นตอนกำรท ำหนังสือเวียน ซึ่งกลุ่มผู้รับหนังสือเวียนสำมำรถสร้ำงได้เท่ำที่ต้องกำรใช้งำน

เลือกเมนูกำรท ำงำน เลือกผู้ดูแลระบบหน่วยงำน เลือกสร้ำงกลุ่มผู้รับหนงัสือ



หน้ำจอสร้ำงกลุ่มผู้รับหนังสือ
ขั้นตอนการสร้างกลุ่มผู้รับหนังสือ
1. ช่อง “กลุ่มผู้รับหนังสือ” ให้ตั้งชื่อกลุ่มผู้รับหนังสือ
2. ช่อง “เรียน” ให้ระบุชื่อต าแหน่งผู้บริหาร หรือชื่อหน่วยงาน หรือชื่อบุคลากร ผู้รับหนังสือ

3. คลิกเลือกต าแหน่งผู้บริหาร หรือหน่วยงาน หรือบุคลากร ที่กล่องด้านซ้าย และคลิกลูกศร 
เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ ซึ่งรายการที่เลือกจะแสดงในกล่องด้านขวา



หน้ำจอสร้ำงกลุ่มผู้รับหนังสือ
4. เมื่อเลือกรายการครบแล้ว ให้กดปุ่ม บันทึก ระบบแสดงรายการที่บันทึกส าเร็จแล้ว ในตารางกลุ่มผู้รับหนังสือ


