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ระบบแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส (E-Form)
เริ่มตนเขาสูร ะบบแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส
เราสามารถเขาสูระบบงานโครงการอิเล็คทรอนิคสฟอรม โดย
1. ดับเบิ้ลคลิกที่ Shortcut

บน Desktop

2. คลิกที่ปุม Start จากนั้นเลือกที่เมนูยอย โปรแกรม และเลือกที่ E-Form

จากนัน้ จะปรากฏจอภาพ ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

ผูพัฒนาระบบงานอิเล็คทรอนิกสฟอรมจะเขียนมาโครบนฟอรมทุกฟอรม ดังนั้นเมื่อเปดโปรแกรม
หรือเปดฟอรม โปรแกรม Microsoft Excel จะไมรูวาฟอรมที่เปดอยูนั้นเปนมาโครของฟอรม หรือเปนไวรัส
มาโครจึงขึ้นกรอบโตตอบขางตนเพื่อเตือนวาอาจจะมีไวรัสมาโครอยู ใหเราเลือกที่ปุม Enable Macros
ดังนั้นเมื่อมีการเปดฟอรมที่ทําจากฟอรมของระบบอิเล็คทรอนิกสฟอรมเมื่อปรากฏจอภาพขางตน
ใหเลือกที่ Enable Macros
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เมื่อคลิกที่ Enable Macros จะเขาสูหนาจอของระบบงานอิเล็คทรอนิกสฟอรม ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

การเรียกใชฟอรมที่ตองการ
จากรูปที่ 2 เราสามารถเรียกใชฟอรมสําหรับกรอกขอมูลไดตามตองการโดยการคลิกที่ปุมคําสั่งที่
ระบุชื่อของฟอรมที่ตองการ เชน สมมุติ ตองการเปดฟอรมของแบบรายงานเดินทางไปราชการ (ชป.367)
ใหคลิกที่ปมุ
เมื่อคลิกแลวระบบจะเปดไฟล Template ของฟอรมแบบ
รายงานเดินทางไปราชการ และจะมีกรอบโตตอบเพื่อใหผูใชระบุเครื่องพิมพทจี่ ะใชในการพิมพฟอรม ดัง
รูปที่ 3 ใหใสตัวเลข 1 หรือ 2 หรือ 3 ตามเครื่องพิมพที่ตอ งการ จากนัน้ ใหคลิกที่ปุม OK

รูปที่ 3
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เมื่อเลือกเครื่องพิมพแลวจะปรากฏจอภาพดังรูปที่ 4 เราสามารถคียข อมูลไดโดยการคลิกที่ตําแหนงที่
ตองการหรือ ใชปุม Tab เพื่อเลื่อนไปในตําแหนงถัดไปทีต่ องการคีย หรือใชปุม Shift Tab เพื่อเลื่อนไป
ตําแหนงกอนหนาที่ Cursor อยู

รูปที่ 4
ในระบบ E-Form Version บน XP ผูใชงานสามารถกําหนดตัวอักษรใหเล็กลงไดเอง เพื่อใหเพียงพอสําหรับการ
กรอกขอมูล และผูใชสามารถเพิ่มฟอรมหนาตอไปไดโดยคลิกที่ปุม เพิ่มหนาใหม ซึ่งคุณสามารถกําหนดไดวาจะเพิ่มหนา
ใหมเปนฟอรมเปลา หรือจะเพิ่มหนาใหมโดยคัดลอกขอมูลจากหนาที่เราตองการก็ได และถาตองการลบหนาที่ไมใชแลว
คลิกที่ปุม ลบหนา (ชีต) หรือตองการเปลี่ยนชื่อชีต ก็ใหคลิกชีตที่ตองการเปลี่ยนชื่อ คลิกที่ปุม เปลี่ยนชื่อชีต และใสชื่อชีต
ใหมที่ตองการ โดยใชแถบเครื่องมือในรูปที่ 5

แถบสถานะ (Status)

สลับหนาตางการทํางาน
ระหวางไฟลที่เปดใชพรอมกัน
คลิกเพื่อสรางไฟลใหม กลับไป
จากแมแบบ E-Form หนาจอหลัก

เปลี่ยนชื่อ
ชีตที่เลือก

เพิ่มชีต

ลบหนาที่ไม
ตองการ

เลิกใชงาน
ระบบ E-Form
ปดฟอรม(ไฟล)
ที่กําลังใชงาน

รูปที่ 5
นอกจากนี้ ไม วา คุณ จะอยูที่ ฟ อรมใด คุณ ก็
สามารถสรางไฟลใหมจากแมแบบของ E-Form ไดโดย
ไม จํ า เป น ต อ งกลั บ ไปที่ ห น า จอหลั ก ซึ่ ง มี วิ ธี ดั ง นี้ ใน
แถบเครื่องมือในรูปที่ 5 ใหคลิกที่ปุม สรางไฟลใหม จะ
มี เ มนู ย อ ยแสดงชื่ อ ฟอร ม ทั้ ง หมดที่ มี อ ยู ใ นระบบ EForm (ดูรูปที่ 6) ใหคลิกเลือกชื่อฟอรมที่ตองการ
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ถาตองการกลับไปทํางานที่ฟอรม (ไฟล) อื่นที่เปดใชงานคางไว ใหคลิกที่ปุม ไปที่ บนแถบเครื่องมือในรูปที่ 5 จะมี
เมนูยอยแสดงชื่อไฟลที่กําลังเปดใชงานอยู ใหคลิกที่ชื่อ ไฟลที่ตองการ
ตองการกลับไปที่หนาจอหลัก คลิกที่ ปุม หนาจอหลัก

หมายเหตุ ถาใชแถบเครื่องมือในรูปที่ 5 หรือแถบเครื่องมือของ Excel แลวไมสามารถจะใชได ใหดูที่แถบ
รูปที่ 6ที่จะทํางานไหม ถาแถบ
สถานะดานลางสุดของจอภาพ (ดูรูปที่ 4 ประกอบ) วาระบบพรอม (Ready)
สถานะไมมีคําวา “Ready” หรือ “พรอม” ใหกดปุม TAB 1 ครั้ง ถายังไมพรอม ใหกดปุม Esc บนคียบอรด
อีก 1 ครั้ง จึงจะสามารถใชแถบเครื่องมือตาง ๆ ได

การบันทึก (Save)
เมื่อคียขอมูลลงบนฟอรมที่ตองการแลว ตองการบันทึกขอมูล วิธีการ Save ขอมูลจะใชวิธีการ
Save เหมือนกับการใชโปรแกรม Microsoft Office ทั่วไป คือ ใหคลิกที่ปุม
Save
บน Standard Toolbar หรือ คลิกที่เมนู File ( ไฟล ) จากนั้นเลือกเมนูยอย Save ( บันทึก ) และใส
Location ที่จะเก็บไฟล และใสชื่อไฟลที่ตองการ Save (ถาไมไดระบุ Location และผูใชไมไดเปลี่ยน
Default Location ระบบจะบันทึกที่ Default Location = My Documents และถาไมไดระบุชื่อแฟม ระบบ
จะบันทึกเปนแฟมชื่อของรหัสแบบฟอรมตามดวย 1 เชน จากตัวอยางในรูปที่ 4 ระบบจะเก็บเปนชื่อ ชป
3671)

การเปดแฟมขอมูล (Open)
แฟมขอมูลเกาที่ Save แลวจะเก็บเปนอิสระจากระบบ E-Form ถาตองการเปดแฟมขอมูลเกามาแกไขไม
ตองเขาสูระบบ E-Form (ดังในรูปที่ 2) ใหเปดโปรแกรม Ms. Excel หรือ Ms. Word (กรณีที่เปนฟอรมที่
สรางจาก Word เชน ฟอรมครุฑหรือบันทึกขอความ) และใชวิธีการเปดแฟมขอมูลเหมือนกับการเปด
แฟมขอมูลใน Ms. Excel หรือ Ms. Word โดยคลิกที่เมนู File ( ไฟล) เลือก Open (เปด) หรือ คลิกที่ปุม
Open บน Standard Toolbar ก็ได จากนั้นจึงใสชื่อแฟมขอมูลของฟอรมที่ตองการเปด เชน ชป3671

การแกไขลบขอมูลบนฟอรม
ฟอรมทุกฟอรมจะจัดทําโดยใชโปรแกรม Ms. Excel มีอยู 2 ฟอรม คือ ฟอรมครุฑ และฟอรมบันทึก
ขอความเทานั้นที่จัดทําโดยใชโปรแกรม Ms. Word เพราะฉะนั้น การแกไขหรือลบขอมูลบนฟอรมที่จัดทํา
บน Ms. Excel จะมีวิธีการใชงานเหมือนการใชโปรแกรม Ms. Excel สวนฟอรมที่จัดทําโดยโปรแกรม Ms.
Word จะมีวิธีการใชงานเหมือนการใชงานของโปรแกรม Ms. Word

การขีดฆาหัวขอที่ไมตองการในฟอรม
ฟอรมบางฟอรม เชน ชป. 318 จะมีขอความใหเลือกขีดฆาหัวขอที่ไมตองการออก วิธกี ารขีดฆาคํา
ที่ไมตองการออก คือ ใหเราคลิกทีห่ ัวขอที่เราตองการเลือก ระบบจะทําการขีดฆาหัวขอทีเ่ ราไมไดเลือกให
เชน จากตัวอยางดานลาง ตองการ เลือก นางสาว ใหคลิกที่ นางสาว ระบบจะขีดฆาคําวา นาย กับ นาง ให
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การพิมพฟอรมออกทางเครื่องพิมพ
เราสามารถพิมพฟอรมออกทางเครื่องพิมพไดโดยการ คลิกที่ปุม
บน Standard
Toolbar หรือคลิกที่เมนู File แลวเลือก Print ไดเลย ไดไมตอง Setup คาตาง ๆ ในการพิมพเพราะระบบ
Set ใหแลว
ยกเวน การพิมพสําเนาของหนังสือครุฑและบันทึกขอความ ใหดหู ัวขอวิธีการพิมพหนังสือครุฑออกทาง
เครื่องพิมพ และ วิธกี ารพิมพบันทึกขอความออกทางเครื่องพิมพ

การทํางานกับฟอรมครุฑ
การพิมพงานกับฟอรมครุฑจะตองพิมพใหถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณดวย เชน ตองมีการ
เวนบรรทัดใหไดชองวางระหวางบรรทัดตรงตามกฎเกณฑดวย เชน การปด 1 บิดขึ้น 1 หรือ ปด 2 บิดขึ้น 1
เมื่อเราพิมพจากคอมพิวเตอรไมสามารถปดแครไดเหมือนเครื่องพิมพดีด ดังนั้นผูจัดทําจึง พยายามกําหนด
รูปแบบของชองวางระหวางบรรทัดใหตรงหรือใกลเคียงกับที่กําหนดไวในกฎเกณฑดวย (ขึ้นกับการบีบระยะ
บรรทัดของเครื่องพิมพดวย) ชนิดของตัวอักษรที่ใชปกติสําหรับฟอรมครุฑ คือ AngsanaUpc ขนาด = 16
ซึ่งระบบจะกําหนดใหอัตโนมัติอยูแลว สวนการกําหนดระยะบรรทัดนั้น ผูพัฒนาไดพัฒนาใหมี เมนูที่ใชใน
การเพิ่มระยะบรรทัดตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาในการกําหนดระยะบรรทัด (ดูรูปที่ 7) ซึ่งผูใชสามารถเลือกใช
งานจากเมนูบาร หรือเลือกใชจาก Hot Key ก็ได เชน การปด 1 บิด 1 เพื่อขึ้นยอหนาใหม สามารถคลิกที่
เมนู ครุฑ เลือกที่เมนูยอย ปด 1 บิด 1 ไดเลย หรืออาจใช Hot Key โดย กดแปนพิมพ Ctrl คางไวแลวกด
แปนตัวเลข “1” และถาตองการพิมพคําวา ขอแสดงความนับถือ เมื่อเราพิมพเนื้อหาบรรทัดสุดทายเสร็จ
แลว ใหกดแปนพิมพ Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม จากนั้นคลิกที่เมนู สนับสนุนการพิมพ แลวเลือก เมนูยอย
ขอแสดงความนับถือ หรือ ขอแสดงความนับถือ (ใชตรายาง…) ระบบจะพิมพคําวา ขอแสดงความนับถือ
ใหเอง จากนั้นจะ ปด 2 บิด 1 ใหและวางศูนยใหเราสามารถพิมพชื่อผูลงนามไดเลย

Hot Key
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การพิมพหนังสือครุฑออกทางเครื่องพิมพ

รูปที่ 7

จากเมนู สนั บ สนุ น การพิ ม พ ในรู ป ที่ 7 ข า งต น ถ า เราต อ งการพิ ม พ ต น ฉบั บ ครุ ฑ ออกทาง
เครื่องพิมพ เราสามารถสั่งพิมพโดยการเลือกที่เมนูยอย พิมพตนฉบับ หรืออาจกดปุมบนคียบอรด Ctrl+P ก็
ได แตถาเราตองการ
พิมพสําเนาของหนังสือครุฑ ใหเราเลือกที่เมนู สนับสนุนการพิมพ แลวเลือกเมนูยอย พิมพสําเนา
(หรืออาจแปนพิมพ Alt+P ก็ได) จากนั้นจะปรากฏกรอบโตตอบดังรูปที่ 8 เพื่อถามจํานวนหนาทั้งหมดของ
เอกสารวามีกี่หนา ใหระบุจํานวนหนาทั้งหมดของเอกสารจากนั้นคลิกที่ปุม OK

รูปที่ 8

เมื่อใสจํานวนหนาของเอกสารเสร็จแลว คลิกที่ปุม OK จะปรากฏกรอบโตตอบดังรูปที่ 9 ใหใส
ชื่อผูพิมพ ซึ่งจะปรากฏเปนผูพิมพในหนังสือสําเนาครุฑ

รูปที่ 9

เมื่อใสชื่อผูพิมพแลวจากนั้นจะปรากฏกรอบโตตอบดังรูปที่ 10 ใหใสจํานวนชุดของสําเนาที่
ตองการพิมพ ซึ่งระบบจะใสคาเริ่มตน ใหเทากับ 3 ถาตองการ 3 ชุด สามารถกดปุม Enter หรือคลิกที่
ปุม OK ไดเลย (ตามระเบียบงานสารบรรณ จะพิมพตนฉบับ 1 ชุด สําเนา = 3 ชุด )

รูปที่ 10
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ระบบจะพิมพสําเนาใหโดยหนาแรก ไมมรี ูปครุฑ และมีคําวา ราง พิมพ ตรวจ ที่หนาสุดทาย
ของเอกสาร ใหผูใชระบบประทับคําวา สําเนา ทีห่ ัวกระดาษ
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การพิมพหนังสือราชการภาษาไทย มีหลักเกณฑการพิมพดังนี้
1. การพิมพหนังสือราชการที่ตอ งใชกระดาษตราครุฑ ถามีขอความมากกวา 1 หนา หนาตอไปใหใชกระดาษไม
ตองมีตราครุฑ 1 แตใหมีคุณภาพเชนเดียวหรือใกลเคียงกับแผนแรก
2. การพิมพหัวขอตาง ๆ ใหเปนไปตามแบบหนังสือทีก่ ําหนดไวในระเบียบ
3. การพิมพ 1 หนากระดาษขนาด เอ 4 โดยปกติใหพมิ พ 25 บรรทัด บรรทัดแรกของกระดาษควรอยูหางจาก
ขอบกระดาษดานบนประมาณ 5 เซนติเมตร 1
4. การกั้นระยะในการพิมพ
4.1 ในบรรทัดหนึ่งใหตั้งจังหวะเคาะของพิมพดีดไว 70 จังหวะเคาะ 1
4.2 ใหกั้นระยะหางจากขอบกระดาษดานซายมือประมาณ 3 เซนติเมตร เพื่อความสะดวกในการเก็บเขา
แฟม 1
4.3 ตัวอักษรสุดทายควรหางจากขอบกระดาษดานขวาไมนอยกวา 2 เซนติเมตร 1
5. ถาคําสุดทายของบรรทัดมีหลายพยางคไมสามารถพิมพจบคําในบรรทัดเดียวกันไดใหใชเครื่องหมายยัติภังค
( - ) ระหวางพยางค
6. การยอหนาซึ่งใชในกรณีที่จบประเด็นแลว จะมีการขึน้ ขอความใหม ใหเวนหางจากระยะกัน้ หนา 10 จังหวะ
เคาะ 2
7. การเวนบรรทัดโดยทั่วไปจะตองเวนบรรทัดใหสวนสูงสุดของตัวพิมพและสวนต่ําสุดของตัวพิมพไมทับกัน 3
8. การเวนวรรค
8.1 การเวนวรรคโดยทั่วไปเวน 2 จังหวะเคาะ
8.2 การเวนวรรคระหวางหัวขอเรื่องกับเรื่อง ใหเวน 2 จังหวะเคาะ
8.3 การเวนวรรคในเนื้อหา เรื่องที่พิมพมีเนื้อหาเดียวกัน ใหเวน 1 จังหวะเคาะ ถาเนื้อหาตางกันใหเวน 2
จังหวะเคาะ
9. การพิมพหนังสือที่มีหลายหนา ตองพิมพเลขหนา โดยใหพิมพตัวเลขหนากระดาษไวระหวางเครื่องหมาย
ยัติภังค ( - ) ที่กึ่งกลางดานบนของกระดาษ หางจากขอบกระดาษดานบนลงมาประมาณ 3 เซนติเมตร 1
10. การพิมพหนังสือที่มีความสําคัญ และมีจาํ นวนหลายหนา ใหพิมพคาํ ตอเนื่องของขอความที่จะยกไปพิมพหนา
ใหมไวดานลางทางมุมขวาของหนานั้น ๆ และตามดวย … ( จุด 3 จุด ) โดยปกติใหเวนระยะหางจากบรรทัด

1
2
3

ระบบ E-Form กําหนดใหอัตโนมัติ ผูใชไมตองกําหนด
ในระบบ E-Form กําหนดให กดปุม Tab บนคียบอรด 1 ครั้ง เมื่อตองการยอหนา
ระบบ E-Form กําหนดใหแลว โดยใหผูใชกดปุม Enter เพื่อเวนบรรทัด
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สุดทาย 3 ระยะบรรทัดพิมพ และควรจะตองมีขอความของหนังสือเหลือไปพิมพในหนาสุดทายอยางนอย 2
บรรทัด กอนพิมพคาํ ลงทาย
หมายเหตุ เรื่อง การพิมพหนังสือราชการภาษาไทย ขางตน คัดลอกมาจากหนังสือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2536
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ที่%นร%1204/

( ปด 1 = Enter )

สํานักนายกรัฐมนตรี

ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10100

( ปด 1 บิดขึ้น 1 )

19 มกราคม 2533
( ปด 1 บิดขึ้น 1 )

เรื่อง%%กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
( ปด 1 บิดขึ้น 1 )

เรียน%%กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
( ปด 1 บิดขึ้น 1 )

อางถึง%%กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(ถามี)
( ปด 1 บิดขึ้น 1 )

สิ่งที่สงมาดวย%%กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(ถามี)
( ปด 1 บิดขึ้น 1 )

ภาคเหตุกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
( ปด 1 = Enter )
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
( ปด 1 = Enter )
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
( ปด 1 บิดขึ้น 1 )

ภาคความประสงคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
( ปด 1 = Enter )
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
( ปด 1 = Enter )
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
( ปด 1 บิดขึ้น 1 )

ภาคสรุปกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
( ปด 2 )

ขอแสดงความนับถือ
( ปด 2 บิดขึ้น 1 )

(

)

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
( ปด 1 = Enter )
กองกฎหมายและระเบียบกลาง
( ปด 1 = Enter )
โทร. 0-2282-7094
( ปด 1 = Enter )
โทร. 0-2282-7896
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ที่%นร%1204/

สํานักนายกรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10100
19 มกราคม 2533

เรื่อง%%กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
เรียน%%กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
อางถึง%%กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(ถามี)
สิ่งที่สงมาดวย%%กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(ถามี)
ภาคเหตุกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ภาคความประสงคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ภาคสรุปกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ขอแสดงความนับถือ
(

)

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กองกฎหมายและระเบียบกลาง
โทร. 0-2282-7094
โทร. 0-2282-7896

/ราง
เพชรี//พิมพ
/ตรวจ
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การพิมพบันทึกขอความ
แบบฟอรมบันทึกขอความ ในระบบ E-Form ไดพัฒนาให มีเมนูเหมือนกับ หนังสือครุฑ คือ เมนู
สนับสนุนการพิมพ (ดูรูปที่ 11) วิธีใชงานก็เหมือนกัน จะตางกันตรงในเมนูสนับสนุนการพิมพของบันทึก
ขอความ จะมี เมนูยอย พิมพเรียน ใชสําหรับใหระบบ พิมพคําวา เรียน ใหอัตโนมัติ โดยระบบกําหนดระยะ
บรรทัดใหเปนปด 1 บิด 1 และพิมพคําวา เรียน ใหดวย ซึ่งจะสะดวกและสวยงามกวาการคียคําวา “เรียน”
เอง
การพิมพ สวนราชการ สามารถเลือกทําได 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 สามารถคลิก ตรงตําแหนงที่จะพิมพของสวนราชการไดเลย
วิธีที่ 2 กดปุม Tab 3 ครั้ง เคอรเซอรจะไปที่ตําแหนงเริ่มตนเพื่อพิมพสว นราชการ
การพิมพ เลขที่ออกหนังสือ สามารถเลือกทําได 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 สามารถคลิก ตรงตําแหนงที่จะพิมพของที่ในบรรทัดที่ 2 ไดเลย
วิธีที่ 2 เมื่อพิมพสวนราชการเสร็จแลวกดปุม Enter จากนั้นใหกดปุม Tab 1 ครั้ง เคอรเซอรจะไปที่ตําแหนง
เริ่มตนเพื่อพิมพเลขที่ออกหนังสือ
การพิมพ วันที่ ออกหนังสือ
เมื่อพิมพเลขที่ออกหนังสือแลว ใหกดปุม Tab 2 ครั้ง เคอรเซอรจะไปที่ ตําแหนงเริ่มตนเพื่อพิมพวันที่
ออกหนังสือ
หมายเหตุ
1. กรณีไมไดพิมพเลขที่ออกหนังสือ ใหกดปุม Tab 2 ครั้งเพื่อไปที่ตําแหนงเริ่มตนเพื่อพิมพวันที่ออก
หนังสือเลย
2. กรณีที่ไมไดพมิ พวนั ที่ พิมพเฉพาะเดือนและปที่ออกหนังสือใหกดปุม Tab เพิ่มอีก 1 ครั้งเพื่อเวนที่
วางสําหรับเขียนวันที่
การพิมพ เรื่อง ที่ออกหนังสือ สามารถเลือกทําได 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 สามารถคลิก ตรงตําแหนงที่จะพิมพ เรื่อง ในบรรทัดที่ 3 ไดเลย
วิธีที่ 2 เมื่อพิมพวนั ที่เสร็จแลวกดปุม Enter จากนัน้ ใหกดปุม Tab 2 ครั้ง เคอรเซอรจะไปที่ตําแหนงเริ่มตน
เพื่อพิมพหัวขอ เรื่อง
กรณีทหี่ ัวขอ เรื่อง ยาวกวา 1 บรรทัด สามารถพิมพยาวไปไดเลยเครื่องถาเกิน 1 บรรทัด ระบบจัดตัด
ลงมาบรรทัดที่ 2 เอง
หมายเหตุ ไมจําเปนตองจําก็ไดวาจะตองกดปุม Tab กี่ครั้งในแตละสวนที่จะพิมพ เพียงกดปุม Tab และดู
ที่เคอรเซอรวาอยูในตําแหนงที่ตองการพิมพแลวจึงพิมพก็ได
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วิธีการพิมพคําวาเรียน
เมื่อพิมพ เรื่อง เสร็จแลว ใหกดปุม Enter 2 ครั้ง จากนัน้ คลิกทีเ่ มนู สนับสนุนการพิมพ คลิกที่เมนูยอย
พิมพเรียน (อาจกดแปนพิมพ Alt คางไว แลวกดแปนพิมพตัวอักษร I (ตัวอักษรไอ) หรือ แปนพิมพ ร (ยอ
จากเรียน) ก็ได
การพิมพเนื้อหาของบันทึกขอความ
เมื่อตองการขึน้ ยอหนาใหม ใหคลิกที่เมนู สนับสนุนการพิมพ เลือก เมนูยอย ปด 1 บิด 1 (หรือ อาจกด
แปนพิมพ Ctrl คางไว แลวกดแปนพิมพตัวเลข 1)
ใหระบบกําหนด
ระยะบรรทัด = ปด 1
บิด 1 และพิมพคําวา
“เรียน” ใหอัตโนมัติ

เมื่อตองการพิมพชื่อผูลงนามใน บันทึกขอความ ใหเลือกเมนูยอยปด 2 บิด 1 (หรือ อาจกดแปนพิมพ
Ctrl คางไว แลวกดแปนพิมพตัวเลข 3) หรืออาจใช เมนูยอย ปด 2 บิด 1 ใชตรายางแทนการพิมพชื่อผูลง
นาม (Ctrl+4) ก็ได
การพิมพตนฉบับบันทึกขอความออกเครื่องพิมพ
กรณีที่เราตองการพิมพตนฉบับบันทึกขอความเราสามารถสั่งพิมพไดโดย คลิกที่เมนู สนับสนุนการ
พิมพ เลือก เมนูยอย พิมพตนฉบับออกทางเครื่องพิมพ อาจกดปุม Ctrl คางไว แลวกดปุม P
การพิมพสําเนาบันทึกขอความออกเครื่องพิมพ
กรณีที่เราตองการพิมพสําเนาบันทึกขอความ เราสามารถสั่งพิมพไดโดย คลิกที่เมนู สนับสนุนการ
พิมพ เลือก เมนูยอย พิมพสําเนาออกทางเครื่องพิมพ จากนั้นระบบจะใหใส จํานวนหนาทั้งหมดของเอกสาร
รูปที่ 11
และใสชื่อผูพิมพเอกสาร และใสจํานวนชุ
ดของสําเนาที่ตองการ (วิธีการเหมือนพิมพสําเนาครุฑ)
ระบบจะพิมพสําเนาใหโดยหนาแรก ไมมรี ูปครุฑ และมีคําวา ราง พิมพ ตรวจ ที่หนาสุดทาย ของ
เอกสาร ใหผใู ชระบบประทับคําวา สําเนา ทีห่ ัวกระดาษสําเนาบันทึกขอความ ในหนาแรก
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การปดฟอรม ตาง ๆ ทีเ่ ลิกใชงานแลว
ถาเปนฟอรมครุฑหรือบันทึกขอความ ใหคลิกที่ปุมปด เลือก ปดฟอรม
ฟอรมอื่นนอกเหนือจากฟอรมครุฑและบันทึกขอความ ถาตองการปดฟอรมใหคลิกที่ปุม
บนทูลบาร (รูปที่ 5) ไดเลย

การออกจากระบบโครงการอิเล็คทรอนิกสฟอรม
- ถาผูใชอยูท หี่ นาจอหลักของระบบ คือหนาจอในรูปที่ 2 ตองการออกจากระบบ E-Form ใหคลิกที่
ปุม

- ถาผูใชอยูท ฟี่ อรมใดๆ แลวตองการออกจากระบบ ให
ทําดังนี้
ถาเปนฟอรมครุฑหรือบันทึกขอความ ใหคลิกที่ปุมปด
เลือก ออกจากระบบ E-Form จะกลับมาที่ หนาจอหลัก ใหคลิกที่ปุม เลิกการทํางาน อีกครั้ง
ปุม

ฟอรมอื่นนอกเหนือจากฟอรมครุฑและบันทึกขอความ ถาตองการออกจากระบบ E-Form ใหคลิกที่
บนทูลบาร (รูปที่ 5) ไดเลย

การแกปญหาสําหรับเครือ่ งรุนเกา
สวนปญหาสําหรับเครื่องที่เปนเครื่องรุนเกา เชน อาจจะใช ไมโครซอฟตออฟฟต เวอรชั่น ที่ทํางาน
ภายใต วินโดสเวอรชั่น 3.x นั้น ถาทรัพยากรของเครื่องมีจํากัด ใหเรา คัดลอกมาเฉพาะฟอรมที่ตองการใช
งานเทานั้น คือ ใหติดตั้งโปรแกรม E-Form กอน เมื่อติดตั้งเสร็จจะไดโฟลเดอร E-Form1 (ใชผานติดตั้ง EForm บน Office 97) ซึ่งมีไฟลแมแบบ (Template) ของโปรแกรม E-Form อยู ใหเขาไปที่ โฟลเดอร EForm และเลือกเฉพาะไฟลแมแบบของฟอรมที่เราจะใชเทานั้น จากนั้นคัดลอกไฟลทั้งหมดที่ตองการใชมา
เก็บไวที่ โฟลเดอรที่เก็บไฟล Template ของโปรแกรมไมโครซอฟตออฟฟต โดยปกติ ถาใช Office 97 จะอยู
ที่โฟลเดอร “C:\Program Files\Microsoft Office\Templates” ถาใช Office 2000 หรือ Office XP ปกติจะ
อยูที่โฟลเดอร โฟลเดอร “C:\Windows\Application Data\Microsoft\Templates” แตถาไมแนใจวาอยูที่
โฟลเดอรใด ใหเปดโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด เลือกเมนู Tool เลือกเมนู ยอย Options คลิกที่ แท็บ File
Location ดูที่หัวขอ User Template ดานขวาจะแสดงชื่อโฟลเดอรที่เก็บแมแบบ (Template) ของ
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โปรแกรม Microsoft Office ซึ่งบางครั้งจะแสดงเปนชื่อยอไว เราสามารถดับเบิ้ลคลิกที่ User Template จะ
แสดงใหเห็นโฟลเดอรที่เก็บ ไฟล Template แบบเต็ม (ดูรูปที่ 12 ประกอบ)
ดับเบิ้ลคลิกเพื่อแสดง
ชื่อโฟลเดอรทั้งหมดที่
เก็บไฟล Templates
ของโปรแกรม
Microsoft Office

รูปที่ 12

สวนวิธีการเรียกใชฟอรมตาง ๆ ที่เรา คัดลอกไปไวที่โฟลเดอร Template นั้นเราสามารถ เรียกใชโดยถาเปน
ฟอรมที่สรางจาก Word คือ ครุฑ และ บันทึกขอความ ใหเขาไปที่โปรแกรม Word จากนั้นคลิกที่เมนู File
เลือก New จะเห็นชื่อไฟลแมแบบของฟอรมที่เราคัดลอกมาไวที่ Template ของออฟฟต จากนั้นใหคลิก
เลือกชื่อฟอรมที่ตองการ ถาเปนฟอรมที่สรางจาก Excel วิธีการเรียกใชฟอรมก็ทําเหมือนกัน
สําหรับทานทีม่ ีขอสงสัยเกีย่ วกับวิธีใชระบบงาน E-Form สามารถดูหรือพิมพวิธีใชงาน E-Form ได
โดยคลิกที่ปุม
บนหนาจอหลัก หรือคลิกทีป่ ุม
บนแถบ เครื่องมือของทุกฟอรม จากนัน้ คลิกที่เมนูยอย
และถาผูอานมีขอเสนอแนะหรือปญหาเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรม E-Form สามารถ สง E-mail
มาที่ petchc@mail.rid.go.th หรือ โทร. 0-2669-5035 (สายตรง) หรือ 2779 (เบอรภายใน)
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