
แนวทางการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) 

แบบไม่ต้องด าเนินงานสารบรรณด้วยเอกสาร 
ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 
๑. การเข้าใช้งานระบบผ่าน Internet Explorer โดยเข้าสู่ระบบ (log in) ที่ http://๑๗๒.๑๗.๘.๔๗ 

หรือ http://e-doc.ect.go.th:๘๑/Praxticol๕_ect 
(๑) ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณที่ได้รับ Username และ Password อยู่ก่อนแล้วยังคงใช้ Username  

และ Password) เดิม   
(๒) ผู้ใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์รายอื่น ๆ ที่มิใช่ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณให้ใช้ 

Username และ Password เดียวกับระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส ์
๒. หนังสือที่ต้องน าเข้าระบบ 

(๑) หนังสือประสานงาน หรือแจ้งการด าเนินการทั่วไป เช่น หนังสือแจ้งค าสั่ง หนังสือเชิญ 
ประชุม หนังสือส่ังการ หนังสือแจ้งเพื่อทราบ แบบส ารวจแบบพิมพ์ แบบฟอร์มต่าง ๆ ยกเว้น หนังสือ
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางกฎหมาย เอกสารทางการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ  พรรคการเมือง 
เอกสารที่เกี่ยวกับบุคคล หรือเอกสารที่ต้องมีการรับรองส าเนา ยังคงส่งเอกสารฉบับจริงเช่นเดิม  
แต่ให้ออกเลขและส่งในระบบเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามงานด้วย  
 (๒) หนังสือที่มีชั้นความลับ ให้ออกเลขและส่งในระบบเฉพาะหนังสือน าส่ง (ใบปะหน้า) ที่ไม่มี
รายละเอียด ข้อมูลที่เป็นความลับ แต่หากมีข้อมูลที่เป็นความลับให้งดการสแกนเอกสารเข้าระบบ  
โดยจะเริ่มด าเนินการในส่วนของเอกสารที่มีชั้นความลับ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
๓. การด าเนินการ 
 (๑) หนังสือที่เป็นหนังสือเวียนเพ่ือสั่งการให้ส่วนงานต่าง ๆ ด าเนินการหรือปฏิบัติ ให้ออกเลขและ 
ส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (ยกเลิกการส่งในระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์  
ที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 
 (๒) หนังสือที่เป็นหนังสือเวียนเพื่อทราบโดยทั่วไป ให้ออกเลขและส่งในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (ออกเลขและส่งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง) และส่งต่อไปยังรายการ “ส่งระบบ
หนังสือเวียน” เพื่อให้พนักงานทุกรายสามารถเปิดรับหนังสือเวียนได้เช่นเดียวกับระบบหนังสือ 
เวียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าผ่านระบบอินทราเน็ต (http://๑๗๒.๑๗.๘.๔๗) 
 

http://e-doc.ect.go.th:81/Praxticol5_ect
http://172.17.8.47/


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(๓) การส่งหนังสือไปยังส่วนงานต่าง ๆ หากเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทาง
กฎหมาย เอกสารทางการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ  พรรคการเมือง เอกสารที่เกี่ยวกับบุคคล  
หรือเอกสารที่ต้องมีการรับรองส าเนา ให้ระบุในช่อง “หมายเหตุ” ว่า “รอเอกสารฉบับจริง” 
 

 
 

(๔) เมื่อผู้รับได้รับหนังสือจากส่วนงานต่าง ๆ ให้ตรวจสอบในช่อง “หมายเหต”ุ ก่อนว่ามีการระบ ุ
“รอเอกสารฉบับจริง” หรือไม่ ถ้ามี ให้รอเอกสารฉบับจริงมาก่อนแล้วจึงลงรับ ถ้าไม่มีให้ด าเนินการ
ลงรับและด าเนินการต่อไป 



(๕) หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ งที่ เคยแจ้งผ่านระบบเวียนมติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้แจ้งผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (ยกเลิกการแจ้งมติ
คณะกรรมการการเลือกตั้งผ่านระบบเวียนมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง) 
 
 กรณีพบปัญหาหรือข้อขัดข้องในการใช้งาน ให้ประสานงานที่นายณุรม พุทธิมรรค  น.ส.ธฤติยา  
กุมภาศรี และนายวาทิต วรรณาดิเรก เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑๘๑๗๗ 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือรับภายนอก) 

     

  

ไปรษณีย ์ แฟกซ์ ส่งด้วยตนเอง 

สร้างหนังสือในระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

พร้อมระบุในช่องหมายเหตุ 
ด้วยว่า “รอเอกสารต้นฉบับ” 

เสนอ ลธ.กกต./รอง ลธ.กกต./ 
ผอ.ส านัก/ผอ.สง. เพื่อมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบ 
สแกนเอกสารเก็บในระบบ 
เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้น 

ส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับหนังสือ 
ในระบบ และเอกสารต้นฉบับ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

หนังสือจากสว่นงานราชการ/หน่วยงานภายนอก ถึง สนง.กกต. 

งานรับส่ง หนังสือ สารบรรณ ชั้น ๒  



ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือรับภายนอก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือจาก สนง.กกต.จว. หรือ กทม. หรือ ศสร. ๑-๘ ถึง สนง.กกต. 

รับหนังสือในระบบและ 
ส่งต่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบเรื่องในระบบช่อง 
“หมายเหต”ุ ว่ามีการส่ง

เอกสารจริงหรือไม่ ถ้ามใีห้ 
รอเอกสารฉบับจริงมาก่อน 

ส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับหนังสือ 
ในระบบ และพิมพ์หนังสือ/รับเอกสารต้นฉบับ 

เสนอ ลธ.กกต.//รอง ลธ.
กกต./ผอ.ส านัก/ผอ.สง.  

เพ่ือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

งานรบัส่งหนงัสือ สารบรรณ ชั้น ๒ 

2#lo’.dd9. 

สแกนเอกสารเก็บในระบบ 
เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้น 



สร้างหนังสือในระบบ และหากเป็น
หนังสือที่ต้องใช้เอกสารต้นฉบับ 
ให้ระบุในช่องหมายเหตุด้วยว่า 

“รอเอกสารต้นฉบับ” 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือส่งภายใน) 

  หนังสือส่งจากส่วนงานหนึ่งไปถึงอีกส่วนงานหนึ่ง /หนังสือเสนอ รอง ลธ.กกต./ลธ.กกต./หนังสือเสนอ กกต. 

สแกนเอกสารเก็บในระบบ 
แทนการจัดส่งเอกสารจริง  

และส าหรับสืบค้น /ส่งเอกสาร
ต้นฉบับ พร้อมทั้งส่งหนังสือ 

ในระบบ 

ส่วนงานผู้ส่ง 

ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง/งานหน้าห้อง กกต.  
ลธ.กกต. รอง ลธ.กกต. รับหนังสือ 

ในระบบ และพิมพ์หนังสือ/รับเอกสารต้นฉบับ 

เสนอ กกต. ลธ.กกต./รอง ลธ.
กกต./ผอ.ส านัก/ผอ.สง. เพ่ือ

พิจารณา/มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 



ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือรับภายใน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือรับจากส่วนงานหนึ่งมายังอีกส่วนงานหนึ่ง /หนังสือเสนอ ลธ.กกต./หนังสือเสนอ กกต. 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบเรื่องในระบบช่อง 
“หมายเหต”ุ ว่ามีการส่ง

เอกสารจริงหรือไม่ ถ้ามใีห้ 
รอเอกสารฉบับจริงมาก่อน 

ส่วนงานผู้รับรบัหนังสือ 
ในระบบ และพิมพ์หนังสือ/รับเอกสารต้นฉบับ 

เสนอ กกต./ลธ.กกต./ผอ.ส านัก/ 
ผอ.สง. เพื่อพิจารณา/มอบหมาย

ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนงานผู้รับ 



ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือส่งภายนอก) 

 

 

  

ส่วนงานที่เปน็ผู้รับ  
ลงรับเรือ่งและด าเนินการ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง/พนักงาน 
เปิดอ่านหนังสือแจง้เวียน 

ในระบบหนังสือเวียน 

สร้างหนังสือในระบบ ขอเลข
หนังสือที่สารบรรณกลาง และหาก

เป็นหนังสือที่ต้องใช้เอกสาร
ต้นฉบับ ให้ระบุในช่องหมายเหตุ
ด้วยว่า “รอเอกสารต้นฉบับ” 

งานหน้าห้อง ลธ.กกต./รอง ลธ.
กกต. /กอก.ส านัก/กอก.สง. 

หนังสือจาก สนง.กกต. ถึง สนง.กกต.จว. หรือ กทม. หรือ ศสร. ๑-๘ 

ส่งส าเนาหนังสือให้สารบรรณกลาง 
เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

สแกนเอกสารเก็บในระบบ 
แทนการจัดส่งเอกสารจริง  

และส าหรับสืบค้น /ส่งเอกสาร
ต้นฉบับ พร้อมทั้งส่งหนังสือ 

ในระบบ 

กรณีเป็นหนังสือเวียนทั่วไป ให้ส่งต่อไป
ยังรายการ “ส่งระบบหนังสือเวียน” 

ไปรษณีย์ แฟกซ์ ส่งด้วยตนเอง 

เอกสารที่ต้องส่งฉบับจริง 



สร้างหนังสือในระบบ ขอเลข
หนังสือที่สารบรรณกลาง  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือส่งภายนอก) 

 

ส่วนงานราชการ/หน่วยงาน
ภายนอก รับเรื่อง 

และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ส่งส าเนาหนังสือให้สารบรรณกลาง 
เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

งานหน้าห้อง ลธ.กกต./รอง ลธ.
กกต. /กอก.ส านัก/กอก.สง. 

สแกนเอกสารเก็บในระบบ 
เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้น  

และส่งเอกสารต้นฉบับ  

หนังสือจาก สนง.กกต. ถึง ส่วนงานราชการ/หน่วยงานภายนอก 



ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือรับจากหน่วยงานภายนอก) 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร หรือศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ ๑ – ๘ 

 

     

  

งานรบัส่ง หนงัสือ กลุ่มงานอ านวยการ

หนังสือจากสว่นงานราชการ/หน่วยงานภายนอก ถึง สนง.กกต.จว. หรือ กทม. หรือ ศสร. ๑-๘ 

ไปรษณีย ์ แฟกซ์ ส่งด้วยตนเอง 

สร้างหนังสือในระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

เสนอ ผอ.สนง.กกต.จว./กทม./ 
ผอ.ศสร. ๑-๘ 

สแกนเอกสารเก็บในระบบ 
เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้น 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องรับหนังสือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 



ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือรับจาก สนง.กกต.) 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร หรือศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ ๑ – ๘ 

 

     

  

งานรบัส่ง หนงัสือ กลุ่มงานอ านวยการ

หนังสือจาก สนง.กกต. ถึง สนง.กกต.จว. หรือ กทม. หรือ ศสร. ๑-๘ 

เสนอ ผอ.สนง.กกต.จว./กทม./ 
ผอ.ศสร. ๑-๘ 

รับหนังสือในระบบและ 
พิมพ์หนังสือ/รับเอกสารฉบับจริง 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องรับหนังสือ 

ตรวจสอบเรื่องในระบบช่อง 
“หมายเหต”ุ ว่ามีการส่ง

เอกสารจริงหรือไม่ ถ้ามใีห้ 
รอเอกสารฉบับจริงมาก่อน 

สแกนเอกสารเก็บในระบบ 
เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้น 



                                    ขั้นตอนการปฏบิัตงิานตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือส่ง) 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร หรือศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ ๑ – ๘ 

 

     

     

  

งานรบัส่ง หนงัสือ กลุ่มงานอ านวยการ

หนังสือจาก สนง.กกต.จว. หรือ กทม. หรือ ศสร. ๑-๘ ถึงส่วนงานราชการ/หน่วยงานภายนอก 

งานรบัส่ง หนงัสือ กลุ่มงานอ านวยการ

หนังสือจาก สนง.กกต.จว. หรือ กทม. หรือ ศสร. ๑-๘ ถึง สนง.กกต. 

จนท.ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ 
สร้างหนังสือในระบบ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ผอ.สนง.กกต.จว./กทม./  
ผอ.ศสร. ๑-๘ ลงนามในหนังสือ 

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง  
รับหนังสือ 

หากเป็นหนังสือที่ต้องใช้เอกสาร
ต้นฉบับ ให้ระบุในช่องหมายเหตุ 
ด้วยว่า “รอเอกสารต้นฉบับ”  

สแกนเอกสารเก็บในระบบแทนการจัดส่ง
เอกสารจริง และส าหรับสืบค้น /ส่งเอกสาร

ต้นฉบับ พร้อมทั้งส่งหนังสือในระบบ ไปรษณีย ์ แฟกซ์ ส่งด้วยตนเอง 

เอกสารที่ต้องส่งฉบับจริง 



                                    ขั้นตอนการปฏบิัตงิานตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือส่ง) 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร หรือศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ ๑ – ๘ 

 

     

     

  

งานรบัส่ง หนงัสือ กลุ่มงานอ านวยการ

หนังสือจาก สนง.กกต.จว. หรือ กทม. หรือ ศสร. ๑-๘ ถึงส่วนงานราชการ/หน่วยงานภายนอก 

งานรบัส่ง หนงัสือ กลุ่มงานอ านวยการ

ไปรษณีย ์ แฟกซ์ ส่งด้วยตนเอง 

จนท.ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ 
สร้างหนังสือในระบบ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ผอ.สนง.กกต.จว./กทม./  
ผอ.ศสร. ๑-๘ ลงนามในหนังสือ สแกนเอกสารเก็บในระบบ 

เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้น 

ส่วนราชการ/หน่วยงานภายนอก
รับหนังสือ 



 


