
ข�อแนะนําในการใช�งานระบบ PWA Mail ใหม�
(New PWA Mail - Guildline)

กคค. ได�ทําการปรับปรุงระบบไปรษณีย�อิเล็คทรอนิกส� (PWA Mail) ให�เป)นเวอร�ชั่นใหม. ซ่ึงจะทําให�มีความ
ประสิทธิภาพและความสามารถเพ่ิมข้ึนตามความต�องการของผู�ใช�งาน โดยระบบ PWA Mail ใหม.มีการเพ่ิมเติมปรับปรุงดังนี้

1. สามารถต้ังค.าให�ระบบส.งเมล�ตอบกลบัอัตโนมัติเม่ือผู�รับเป?ดอ.านเมล�
2. เพ่ิมขนาดพ้ืนท่ีการเก็บเมล� (Mail Box) จากเดิม 250 MB เป)น 500 MB
3. มีระบบแจ�งเตือนเม่ือมีเมล�ใหม.เข�ามา (ต�องติดต้ังโปรแกรม Zimbra Destop)
4. ลดระยะเวลาหยุดใช�งานระบบ (เพ่ือทําการสํารองข�อมูล)
5. เมนตู.างๆ เป)นภาษาไทย ใช�งานง.าย

ระบบเมลท่ีติดต้ังข้ึนมาใหม.นี้ มีหน�าจอเปลี่ยนไปจากเดิมแต.ยังคงลักษณะการทํางานคล�ายคลึงกับระบบเมล�
เดิมท่ี กปภ. ใช�งานอยู. หากผู�ใช�งานท.านใดมีข�อขัดข�องในการใช�งาน โปรดติดต.อ งานศูนย�คอมพิวเตอร� กองคอมพิวเตอร�และ
เครือข.าย โทร. 02-551-8740 หรือ admin@pwa.co.th

1. ไปท่ี http://pwamail.pwa.co.th ระบบจะเข�าสู�หน�า Login ดังภาพ

2. การ Login เข�าเมล 
    2.1) ช.อง “ช่ือผู�ใช�” ให�ใส.ชื่อเมล จะต.อท�ายด�วย @pwa.co.th หรือไม.ก็ได� สามารถใส.ได�ท้ังตัวพิมพ�ใหญ.และพิมพ�เล็ก
    2.2) ช.อง “รหัสผ�าน” กรณีเป)นเมลพนักงานให�ใส.รหัสบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ของพนักงาน กรณีเป)นเมล
หน.วยงานหรือเมลกรณีพิเศษให�ใส.รหสับัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ของผู�ได�รับมอบหมาย (ผู�ใช�งานเมล)
    2.3) คลิ๊ก “ลงช่ือเข�าใช�งาน” 
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3. การเปล่ียนรหัสผ�าน
    เนื่องจากรหัสผ.านซ่ึงเป)นรหัสบัตรประจําตัวประชาชน เป)นรหัสผ.านท่ีผู�ดูแลระบบเป)นผู�กําหนดให� ท้ังนี้ จะหมดอายุการ 
ใช�งานทันทีเม่ือมีการใช�เพียงครั้งเดียว ดังนั้น หากใส.ชื่อผู�ใช�งานและรหัสบัตรประจําตัวประชาชน ตามข�อ 2. ถูกต�องแล�ว 
ระบบจะแจ�งให�ผู�ใช�งานเปลี่ยนรหสัผ.านใหม.ทันที เพ่ือความม่ันคงปลอดภยัในการเข�าถึงข�อมูลเมล 
    3.1) ช.อง “ช่ือผู�ใช�” ไม.ต�องระบุข�อมูลใด ๆ เนือ่งจากระบบจะแสดงชื่อเมลไว�ให�แล�ว 
    3.2) ช.อง “รหัสผ�าน” ให�ใส.รหัสผ.านเดิมตามข�อ 2.2) อีกครั้งหนึ่ง
    3.3) ช.อง “รหัสผ�านใหม�” ให�ผู�ใช�งานกําหนดรหัสผ.านใหม.เอง โดยมีความยาวไม.น�อยกว.า 8 ตัวอักษร และควรประกอบ
ไปด�วย พยัญชนะตัวพิมพ�ใหญ. พยัญชนะตัวพิมพ�เล็ก ตัวเลขและอักขระพิเศษ ประกอบรวมกัน ท้ังนี้รหัสผ.านใหม.ท่ีผู�ใช�งาน
กําหนดจะมีอายุการใช�งานท้ังสิ้น 90 วัน หากไม.มีการเปลี่ยนรหัสผ.านก.อน 90 วัน เม่ือครบกําหนดหมดอายุ ระบบจะแจ�ง
ให�เปลี่ยนรหัสผ.านใหม.อีกครั้ง
    3.4) ช.อง “ยืนยัน” ให�ใส.รหสัผ.านท่ีต้ังใหม.อีกครั้งตามข�อ 3.3) เพ่ือยืนยันความถูกต�องของรหัสผ.านใหม.
    3.5) คลิ๊ก “ลงช่ือเข�าใช�งาน” 
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4. หน�าจอหลัก
    เม่ือ Login และเปลี่ยนรหัสผ.านเรียบร�อยแล�ว ระบบจะเข�าสู.หน�าจอหลักของระบบ PWA Mail โดยมีฟbงก�ชั่นในการ
ทํางานท้ังสิ้น 5 ฟbงก�ชั่น ได�แก. 
    4.1) ฟbงก�ชั่น “จดหมาย” (Mail) สําหรบั รับ-ส.งเมล 

    4.2) ฟbงก�ชั่น “ผู�ติดต�อ” (Address Book) สําหรับ สร�างผู�ติดต.อส.วนตัว (ชื่อเมล) นอกเหนือจากชื่อเมลท่ีระบบจัดทําไว�
ให� ท้ังนี้ชื่อเมลท่ีระบบจัดทําไว�ให� ได�แก. เมลพนักงาน เมลหน.วยงาน และเมลกรณีพิเศษ ของ กปภ . ซ่ึงระบบจะแสดงชื่อเมล
ให�โดยอัตโนมัติเพียงพิมพ�ชื่อเมลบางส.วนในช.อง ถึง (To) สําเนา (Cc) และ สําเนาลับ (Bcc) รวมถึงชื่อเมลท่ีผู�ใช�งานสร�างข้ึน
เองในฟbงก�ชั่น   ผู�ติดต.อด�วย
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    4.3) ฟbงก�ชั่น “ปฏิทิน” (Calendar) สําหรับ สร�างนัดหมายส.วนตัวหรอืส.งนัดหมายไปยังผู�อ่ืน สามารถแจ�งเตือนเม่ือใกล�
ถึงเวลา     นัดหมายได� หากมีการ Login เข�าสู.ระบบ PWA Mail 

    4.4) ฟbงก�ชั่น “งาน” (Tasks) สําหรับ บันทึกงานในความรับผิดชอบหรืองานท่ีต�องการติดตาม ซ่ึงสามารถกําหนดวันส.ง
งาน ความก�าวหน�าในการดําเนินงาน และสถานะของงานได� 

    4.5) ฟbงก�ชั่น “การกําหนดลักษณะ” (Preferences) สําหรับ กําหนดคุณลักษณะของระบบเมลด�วยตนเองซ่ึงอาจ
แตกต.างจากท่ีระบบกําหนดเริ่มต�นไว�ให� เช.น รปูแบบสีท่ีแสดง ภาษาท่ีใช�งาน ลายเซ็น (คําลงท�าย) การเปลีย่นรหัสผ.าน ฯลฯ
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5. การปรับบานหน�าต�างการอ�านเพ่ือให�ระบบแสดงหน�าจอให�คล�ายระบบเมลเดิม
    หากผู�ใช�งานไม.คุ�นเคยกับหน�าจอแสดงผลของระบบเมลใหม. สามารถปรับบานหน�าต.างการอ.านเพ่ือให�มีหน�าจอแสดงผล
ใกล�เคียงกับระบบเมลเดิมได�
    5.1) คลิ๊ก “ดู” (View) จะเหน็ว.าปbจจุบนัระบบแสดงหน�าจอแบบบานหน�าต.างการอ.านด�านขวา

    5.2) คลิ๊ก “บานหน�าต�างการอ�านด�านล�าง” (Reading pane at the bottom) 

    5.3) ระบบจะแสดงหน�าจอแบบบานหน�าต.างการอ.านด�านล.างลกัษณะคล�ายคลึงกับระบบเมลเดิม ซ่ึงผู�ใช�งานสามารถ
เปลี่ยนให�แสดงรูปแบบหน�าจอในลักษณะอ่ืน ๆ ได�ตามต�องการ โดยการปรับบานหน�าต.างการอ.านตามข�อ 5.1) และ 5.2)
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6. การเปล่ียนภาษาในการใช�งาน
    ระบบได�กําหนดภาษาในการใช�งานไว�เป)นภาษาไทย หากผู�ใช�งานต�องการเปลี่ยนภาษาในการใช�งานเป)นภาษาอังกฤษหรือ
อ่ืน ๆ สามารถทําได�ดังนี้
    6.1) คลิ๊ก “การกําหนดลักษณะ”
    6.2) ไปท่ี “ภาษา” และคลิ๊ก “ไทย” เพ่ือเปลี่ยนภาษาท่ีต�องการใช�งาน

    6.3) คลิ๊ก “อังกฤษ – English” และ “อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) – English (United States)” หรือภาษาอ่ืน ๆ ท่ี
ต�องการใช�งาน
    

หน�า 6 - 10



    6.4) คลิ๊ก “บันทึก” เพ่ือเปลี่ยนภาษาในการใช�งานท่ีกําหนดไว�ตามข�อ 6.3) ซ่ึงระบบจะแสดงภาษาท่ีเลอืกเม่ือ Login 
ครั้งถัดไป

7. การกําหนดให�แจ�งกลับเม่ือผู�รับเปaดอ�านเมลแล�ว (Read Receipt)
    ผู�ใช�งานสามารถกําหนดได�ว.าให�มีเมลตอบกลับในกรณีผู�รับเป?ดอ.านเมลฉบบันี้แล�ว
    7.1) ในข้ันตอนของการส.งเมล ให�คลิ๊ก “ตัวเลือก” 

    7.2) คลิ๊ก “ร�องขอการแจ�งเม่ือผู�รับเปaดอ�าน”

    7.3) หากเขียนเมลเรียบร�อยแล�วให�คลิก๊ “ส�ง” หากผู�รับได�เป?ดอ.านเมลฉบับนีแ้ล�วจะมีเมลแจ�งกลับมาว.าเป?ดอ.านแล�ว
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8. การสร�างลายเซ็น (คําลงท�าย)
    8.1) คลิ๊ก “การกําหนดคุณลักษณะ” และคลิ๊ก “ลายเซ็น”

    8.2) ระบบจะเข�าสู.หน�าจอ “ลายเซ็น”
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    8.3) ลายเซ็น ในช.อง “ช่ือ” ให�ต้ังชื่อของลายเซ็น และช.อง “ลายเซ็น #1” จะเปลี่ยนเป)นชื่อลายเซ็นท่ีต้ังไว� ให�กําหนด
ลายเซ็น (ข�อความ) ท่ีต�องการให�แสดง 
    8.4) การใช�ลายเซ็น ในช.อง “DEFAULT” กรณีต�องการให�ลายเซ็นปรากฎใน “ข�อความใหม�” (สร�างเมลใหม.) ให�
เปลี่ยนค.าจาก “ไม�มีลายเซ็น” เป)นชื่อลายเซ็นท่ีต�องการ กรณีต�องการให�ลายเซ็นปรากฏในข�อความ “ตอบกลับและส�งต�อ” 
(ตอบกลับเมลหรือส.งต.อเมลเดิม) ให�เปลี่ยนค.าจาก “ไม�มีลายเซ็น” เป)นชือ่ลายเซ็นท่ีต�องการ

    8.5) คลิ๊ก “บันทึก” เพ่ือใช�งานลายเซ็น (คําลงท�าย) ตามท่ีกําหนดไว�

หน�า 9 - 10



9. การออกจากระบบ PWA Mail หรือการ Logout
    9.1) คลิ๊ก “ช่ือเมล...” ด�านบนขวา

    9.2) คลิ๊ก “ออกจากระบบ”

    9.3) ระบบจะออกมาสู.หน�าจอ Login

___________________________
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