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การเข้าใช้งานส าหรับผู้ดูแลระบบ 
การใช้งานส าหรับผู้ดูแลระบบผ่านหน้าเว็บไซต์ สามารถเข้าใช้งานไดโ้ดย  

- เปิดเว็บบราวเซอร์และระบุท่ีอยู่แอดเดรส คือ https://domainadmin.mail.go.th  
- ใส่ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านส าหรับผูดู้แลระบบ 
- คลิก “ลงช่ือเข้าใช้งาน” เพื่อเริ่มใช้งาน 

 

 
รูปที่ 1 หน้าจอแสดงล็อคอิน 

 
หลังจากเข้าสู่ระบบจะแสดงรายละเอียด  ดังนี ้

- เมนูด้านซ้ายมือ เป็นเมนูส าหรับจดัการโดเมนผู้ใช้งาน 
- เมนูด้านขวามือ เป็นเมนูแสดงรายละเอียดเวอร์ชั่นของระบบอีเมล,์ จ านวนบัญชีผู้ใช้งาน และเมนูลัด

ในการเพิ่มผู้ใช้งาน / จัดการบัญช ี
 

 
รูปที่ 2 หน้าจอแสดงเมนูการใช้งาน 

https://domainadmin.mail.go.th/
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1. การจัดการบัญชีผู้ใช้งาน 

 การเพิ่มบญัชีผู้ใช้งานต้องก าหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งาน สามารถก าหนดค่าคุณสมบตัิแตล่ะบญัชี ส าหรับ
รายละเอียดของคณุสมบัติให้ดูทีร่ะดับของการบริการแตล่ะบญัชี 

1.1 การสร้างผู้ใช้งาน 
- ไปท่ีหน้าแรกของการใช้งาน >> คลิก จัดการ 

  
รูปที่ 1.1 หน้าจอแสดงการจดัการผู้ใช้งาน 

 
- คลิกไอคอนลูกศรคลิกเลือก “ใหม”่ 

 
รูปที่ 1.2 หน้าจอแสดงขั้นตอนการสรา้งผู้ใช้งาน 
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- ส าหรับข้อมลูทั่วไป กรอกรายละเอียดของผู้ใช้งาน ช่ือบัญชี, ช่ือ-นามสกุล,  
และช่ือท่ีต้องการแสดง  

 
รูปที่ 1.3 หน้าจอแสดงการก าหนดรายละเอียดของผู้ใช้งาน 

 

*เทคนิคเพิ่มเตมิ หากต้องการให้คน้หาเป็นภาษาไทยจะต้องท าการเพิ่มช่ือผู้ใช้เป็นภาษาไทยในช่ือ นามสกุล เมื่อท า
การค้นหาชื่อภาษาไทยในช่องค้นหาจะสามารถค้นหาเป็นภาษาไทยได ้
 

- ก าหนดพาสเวริ์ดให้กับผู้ใช้งาน หากต้องการให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนพาสให้ท าการคลิกเลือกที่  
“ต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน” >> คลิกถัดไป 

 
รูปที่ 1.4 หน้าจอแสดงการก าหนดรหสัผ่าน 
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- ส าหรับข้อมลูผู้ติดต่อ กรอกรายละเอียดที่ต้องการเพิ่มเติม 

 
รูปที่ 1.5 หน้าจอแสดงส าหรับเพิม่ข้อมูลผูต้ิดต่อ 

 
- ส าหรับนามแฝง การใช้นามแฝง เพื่อใช้เรียกแทนช่ือจริงของบุคคลเป็นการส่วนตัว หรือนามแฝง

สามารถใช้อ้างถึงบุคคลในบัญชี 

 
รูปที่ 1.6 หน้าจอแสดงส าหรับเพิม่นามแฝง 
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- ส าหรับสมาชิกของบัญชีใหม่ เปรยีบเทียบไดเ้หมือนการสร้างกรุ๊ปในสมาชิกของบัญชีใหม่ การสร้าง
สมาชิกสามารถค้นหา  
 

 
รูปที่ 1.7 หน้าจอแสดงส าหรับการเพิ่มสมาชิกนามแฝง 

 

1.2 การแก้ไขบัญชีผู้ใช้งาน 
       การแก้ไขบัญชีผู้ใช้งานสามารถแก้ไข หรือเพิ่มข้อความของบัญชผีู้ใช้งาน ในส่วนน้ีผู้ดูแลระบบ
สามารถเข้ามาดูแลการแก้ไข เพิ่ม หรือลบ บัญชีผู้ใช้งาน 

- การแก้ไขบัญชีผู้ใช้สามารถท าไดโ้ดยคลิกขวาเลือกอีเมล์ที่ต้องการแก้ไข คลิกแก้ไข 
 

 
รูปที่ 1.8 หน้าจอแสดงส าหรับการแก้ไขบัญชีผู้ใช้งาน 
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- กรอกรายละเอียดเพิ่มเติ่มที่ต้องการแก้ไข 

 
รูปที่ 1.9 หน้าจอแสดงรายละเอียดการแก้ไข 

1.3 การลบอีเมล์ 

- ส าหรับการลบอีเมล์ที่ไม่ใช้หรือไมต่้องการท าไดโ้ดยคลิกขวาท่ีอีเมล์ คลิกเลือกลบ 

 
รูปที่ 1.10 หน้าจอแสดงรายละเอยีดการลบอีเมล ์

 
- หลังจากท าการคลิกลบ ระบบจะถามกลับอีกครั้งว่าต้องการลบหรือไม่ 

 
รูปที่ 1.11 หน้าจอแสดงการยืนยนัการลบอีเมล ์
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 2. การสร้างนามแฝง 
  นามแฝงคือช่ือแทนอีเมล์เดมิของผู้ดูแลระบบ 

2.1 การสร้างนามแฝง 
- ส าหรับนามแฝงใหม่กรอกรายละเอียดอีเมล์ที่ต้องการเป็นนามแฝง กรอกอีเมล์ในบญัชีเป้าหมาย  

คลิกตกลง  

 
 รูปที่ 2.1 หน้าจอแสดงส าหรับเพิม่นามแฝง 

2.2 การแก้ไขนามแฝง  
- การแก้ไขนามแฝงสามารถท าได้โดยคลิกขวามช่ือนามแฝง คลิกแก้ไข 

 
รูปที่ 2.2 หน้าจอแสดงส าหรับเพิม่นามแฝง 

 

- กรอกรายละเอียดเพิ่มเติ่มที่ต้องการแก้ไข 

  
รูปที่ 2.3 หน้าจอแสดงส าหรับเพิม่นามแฝง 
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2.3 การลบนามแฝง 
- การลบนามแฝงสามารถท าไดโ้ดยคลิกขวาช่ืออีเมล์ที่เป็นนามแฝง คลิกลบ 

 
รูปที่ 2.4 หน้าจอแสดงลบนามแฝง 

 
- หลังจากท าการคลิกลบ ระบบจะถามกลับอีกครั้งว่าต้องการลบหรือไม่ 

 
รูปที่ 2.5 หน้าจอแสดงยืนยันการลบนามแฝง 
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3. การจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน 
       กลุ่มผู้ใช้งานคือเมื่อมีการส่งอเีมลม์าที่กลุ่มนี้ ผู้ใช้งานท่ีอยู่ในกลุ่มนี้จะได้รับอีเมล์ทั้งหมด ง่ายต่อการ
ส่งอีเมล์ให้กับผู้ใช้งานในทีมโดยที่ไม่ต้องท าการเลือกทีละคนในการสง่ 

3.1 การสร้างกลุม่ผู้ใช้งาน 
- สามารถท าไดโ้ดยคลิกท่ีเมนู จดัการ  > รายชื่อการแจกจ่าย คลิกทีลู่กศรเลือก “ใหม”่ 

 
รูปที่ 3.1 หน้าจอแสดงการสร้างกลุ่มผู้ใช้งาน 

 
- การก าหนดชื่อกลุม่ของผู้ใช้งาน การเพิ่มสมาชิกท าการคลิกท่ีเมน”ูค้นหา” จะแสดงรายชื่อที่อยู่ใน

โดเมนท้ังหมดจากนั้นท าการเลือกผู้ใช้งานท่ีต้องการเพิ่มเข้าไปให้อยูใ่นกลุ่มและท าการคลิก”เพิ่มสิ่งที่
เลือกหรือดับเบิล้คลิก” หลังจากก าหนดเรยีบร้อยแล้วท าการคลิก “เสร็จสิ้น” 

 
รูปที่ 3.2 หน้าจอแสดงรายละเอียดการสร้างกลุม่ผู้ใช้งาน 
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3.2 การแก้ไขกลุม่ผู้ใช้งาน 
- สามารถสรา้งไดโ้ดยคลิกขวาอีเมลท์ี่ต้องการแก้ไขกลุม่ผู้ใช้งาน เลือกแก้ไข 

 
รูปที่ 3.3 หน้าจอแสดงการแกไ้ขกลุ่มผู้ใช้งาน 

 
- เพิ่มหรือแก้ไขส าหรับกลุม่ผู้ใช้งานท่ีต้องการ 

 
รูปที่ 3.4 หน้าจอแสดงรายละเอียดการแก้ไขกลุ่มผู้ใช้งาน 

 

3.3 การลบกลุม่ผู้ใช้งาน 
- สามารถท าไดโ้ดยคลิกขวาท่ีอีเมลท์ี่ต้องการลบ 

 
รูปที่ 3.5 หน้าจอแสดงการลบกลุม่ผู้ใช้งาน 

 

- หลังจากคลิกลบ ระบบตอบกลบัจะยืนยันอีกครั้งเพื่อท าการลบ 

 
รูปที่ 3.6 หน้าจอแสดงยืนยันการลบกลุ่มผู้ใช้งาน 
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