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การตั้งค่า E-mail ขององค์กรที่จะใช้ในการส่งอีเมล์ให้กับพนักงานในการขออนุมัติเอกสารต่าง ๆ ภายในระบบ ทั้งผู้ขอ
อนุมัติเอกสาร, ผู้มีสิทธิ์อนุมัติเอกสาร รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการขอเอกสารต่าง ๆ  ส าหรับการก าหนดการตั้งค่า E-mail 
จะต้องก าหนดที่ 4 ส่วน คือ 

1. การตัง้ค่าที่ Tools 
2. การตั้งค่าที่ Organization  
3. การก าหนด E-mail ให้พนักงาน 
4. การก าหนดการส่ง E-mail กรณีเอกสารมีผู้อนุมัติเป็นล าดับขั้น 
 

1. การตั้งค่าที่ Tools 
1.1. เลือก “Tools” > “Option” 

 
1.2. เลือก “E-mail Setting” 
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Email Account Information 

 Display Name :  ระบุชื่อ Email ที่จะใช้ในการทดสอบการส่งอีเมล์ 

 Email Address :  ระบุ Email Address ที่จะใช้ในการทดสอบการส่งอีเมล์ 

 Reply Address :  ยืนยัน Email Address ที่จะใช้ในการทดสอบการส่งอีเมล์ 

Mail Server Information 

 SMTP Server :  ระบุ SMTP Server ของอีเมล์แตล่ะบริษัท 

 Port   :  ระบุ Port ที่ใช้ในร่วมกับ SMTP 

   :  Click  เพ่ือใช้ Default Port คือ Port 25 

 Encoding :  เลือก Encoding ส าหรับ Email ที่จะใช้ส่งโดยการ Click   

 Use Secure Sockets Layer (SSL) :  เลือก   เพ่ือใช้ SSL  

 SMTP Server Require Authentication : เลือก   เพ่ือให้ SMTP Server Require Authentication 

  Username :  ระบุ Username ส าหรับใช้ส่ง Email 

  Password :  ระบุ Password ส าหรับใช้ส่ง Email 

Test Email Setting 

 Test Account Setting by send email another   :  เลือก  เพ่ือใช้อีเมล์อ่ืนในการทดสอบส่งอีเมล์ 

 Update Mail Server Information to All User Email Setting :  เลือก  เพ่ือให้ Update Mail Server ทุก  

   User ที่ใช้ Email  

   : Click  เพ่ือ Test Email ว่าสามารถส่งผ่านหรือไม่ 
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ตัวอย่าง E-mail ที่ได้จากการ Test Account Setting 

 
  

2. การตั้งค่าท่ี Organization 
1. เลือก “Organization” > “บันทึกข้อก าหนดองค์กร” > “ก าหนดรูปแบบการตั้งค่า E-mail” 

ก าหนด E-mail 
 

 
 
User Information 
 Your Name :  ระบุเพ่ือใช้ในการก าหนด Subject E-mail ของผู้ส่ง E-mail 
 E-Mail Address :  ระบุ E-mail ที่ใช้ในการส่ง E-mail (ระบุ E-mail เดียวกันกับการตั้งค่า Tools หรือไม่ ก็ได้) 
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ก าหนดการส่ง E-mail ยกเลิกเอกสาร 
 กรณีก าหนดการส่ง E-mail ยกเลิกเอกสาร หากต้องการให้ระบบส่ง E-mail แจ้งเตือนผู้ขอเอกสาร, ผู้อนุมัติ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง  สามารถก าหนดการส่งได้ดังนี้ 
 

 
 
ระบบแจ้งเตือนการส่ง E-mail ยกเลิกเอกสาร 
ใช้ระบบ E-mail แจ้งเตือนกรณียกเลิกเอกสาร :  เลือก   เมื่อต้องการก าหนดให้ส่ง E-mail หากมีการยกเลิกเอกสาร 
 แจ้งเตือนผู้ขอเอกสาร   :  เลือก   เมื่อต้องการให้ส่ง E-mail แจ้งเตือนผู้ขอเอกสาร 
 แจ้งเตือนผู้ขออนุมัติ   :  เลือก   เมื่อต้องการให้ส่ง E-mail แจ้งเตือนผู้ขออนุมัติ 
  ผู้อนุมัติทุกล าดับขั้น   :  เลือก  เมื่อต้องการให้ส่ง E-mail ให้ผู้อนุมัติทุกล าดับขั้น 
  เฉพาะผู้อนุมัติล าดับขั้นสุดท้าย  :  เลือก  เมื่อต้องการให้ส่ง E-mail ให้ผู้อนุมัติล าดับขั้นสุดท้าย 
  CC E-mail Address   :  ระบุ E-mail ของผู้ที่ต้องการให้ส่งส าเนา E-mail  
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ก าหนดการส่ง E-mail ไม่ไดเ้ข้าล าดับขั้นการอนุมัติ 
 

 
 
ระบบแจ้งเตือนการส่ง E-mail กรณีที่ไม่ได้ก าหนดล าดับขั้นการอนุมัติ 
ใช้ระบบ E-mail แจ้งเตือนกรณีที่ไม่ได้ก าหนดล าดับขั้นการอนุมัติ 

เลือก  เมื่อต้องการก าหนดให้ส่งอีเมล์แจ้งเตือน  
ส่งอีเมล์แจ้งเตือนผู้อนุมัติ 
 เลือก   เมื่อต้องการส่งอีเมล์แจ้งเตือนผู้อนุมัติแทน : ส่ง E-mail เอกสารขออนุมัติให้ผู้อนุมัติแทนทราบ 
ส่งอีเมล์แจ้งเตือนผลการอนุมัติ 
 เลือก   เมื่อต้องการให้ส่ง E-mail แจ้งเตือนผลการอนุมัติให้ผู้ขอเอกสารและผู้อนุมัติเอกสารทราบ 
ส่งอีเมล์แจ้งเตือนผลการไม่อนุมัติ 
 เลือก   เมื่อต้องการให้ส่ง E-mail แจ้งเตือนผลการไม่อนุมัติให้ผู้ขอเอกสารและผู้อนุมัติเอกสารทราบ 
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ก าหนดการส่ง CC E-mail เอกสาร 
 

 
 
แจ้งเตือนการส่ง CC E-mail กรณีขอเอกสารหรืออนุมัติเอกสาร 
 เลือก   ใช้ระบบแจ้งเตือนการส่ง CC E-mail กรณีท่ีไม่ได้ก าหนดล าดับขั้นอนุมัติ 
 เลือก   ใช้ระบบแจ้งเตือนการส่ง CC E-mail กรณีท่ีก าหนดล าดับขั้นอนุมัติ 

CC E-mail Address : ระบุ E-mail ที่ต้องการส่งส าเนา 
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3. การก าหนด E-mail ให้พนักงาน 
เลือก “Personnel” > “บันทึกข้อมูลพนักงาน” > เลือกพนักงานที่ต้องการก าหนด E-mail > “ที่อยู่ปัจจุบัน” 

  
 
Email 1- 3  :  กรณีขอเอกสารต่าง ๆ ในระบบ เช่น ขออนุมัติลา, ขออนุมัติท างานล่วงเวลา เป็นต้น 
E-mail 3 :  กรณีส่ง Username และ Password เข้าระบบ และการส่ง E-Pay Slip  
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4. การก าหนดการส่ง E-mail กรณีเอกสารมีล าดับขั้นการอนุมัติ 
ใช้ส าหรับก าหนดสิทธิ์การอนุมัติเอกสารที่ให้มีผู้อนุมัติได้มากกว่า 1 ล าดับขั้น  สามารถก าหนดได้ว่าหน้าจอไหนที่มีการ

อนุมัติแบบมีล าดับขั้น  และในล าดับขั้นนั้น ๆ มีผู้อนุมัติเป็นใครได้บ้าง  ซึ่งล าดับขั้นการอนุมัติก าหนดได้สูงสุด 5 ล าดับขั้น 
 

 
 
ก าหนดการส่งอีเมล์แจ้งเตือน ให้เลือก  ในหัวข้อการส่งอีเมล์ท่ีต้องการ โดยหัวข้อมีดังนี้ 

- ส่งอีเมล์แจ้งเตือนให้ผู้อนุมัติล าดับขั้นถัดไปทุกครั้งเมื่อมีเอกสารรออนุมัติ 

- กรณีมีผู้อนุมัติแทน  ส่งอีเมล์แจ้งผลการอนุมัติให้ผู้อนุมัติทราบ 

- ส่งอีเมล์แจ้งผลการอนุมัติให้ผู้ขออนุมัติทราบ (กรณีผู้ขออนุมัติมีที่อยู่อีเมล์) 

ส่งอีเมล์แจ้งผลการไม่อนุมัติ 

- ส่งอีเมล์แจ้งผลการไม่อนุมัติให้ผู้อนุมัติในล าดับขั้นก่อนหน้าทั้งหมดทราบเมื่อมีการไม่อนุมัติในล าดับขั้นสุดท้าย 

- ส่งอีเมล์แจ้งผลการไม่อนุมัติให้ผู้อนุมัติล าดับขั้นสุดท้ายทราบเมื่อมีการไม่อนุมัติในล าดับขั้นสุดท้าย 

ส่งอีเมล์แจ้งผลการอนุมัติ 

- ส่งอีเมล์แจ้งผลการอนุมัติให้ผู้อนุมัติในล าดับขั้นก่อนหน้าทั้งหมดทราบเมื่อมีการอนุมัติในล าดับขั้นสุดท้าย 

- ส่งอีเมล์แจ้งผลการอนุมัติให้ผู้อนุมัติล าดับขั้นสุดท้ายทราบเมื่อมีการอนุมัติในล าดับขั้นสุดท้าย 

 
 
 

 

 


