
การต้ังค่าอุปกรณ์ Smart Phone เพ่ือใช้ระบบ e-Office                                                                                                 หน้าที่ 1 

โดย บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

การใช้งานระบบ e-Office ผ่านอุปกรณ์ Tablet 
1. ระบบปฏิบัติการ iOS version ต้ังแต่ 8.0 ขึ้นไป 

 
มีขั้นตอนการใชง้านดังนี ้
 
1.1  การตรวจสอบการเชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ต  

 
ก่อนที่จะใช้งานระบบ e-Office ผ่านอุปกรณ์ Tablet ประเภท iPad จะต้องกําหนดค่าต่างๆ ให้พร้อม
เสียก่อน จากน้ันจึงจะสามารถสร้าง-ส่ง-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
 

1.) ให้ไปที่เมนนู การตั้งค่า หรือ Setting โดยแตะที่ไอคอน  ดังภาพที่ 1.1-1 
 

 
 

ภาพ 1.1-1 แสดงการเลือกเมน ูSetting 
 

2.) สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ได้เป็น 2 วิธี คือ ใช้ Wi-Fi ที่ให้บริการของสํานักงานฯ และใช้
บริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายส่ือสาร 
 กรณีผู้ใช้งานใช้ Wi-Fi ที่ให้บริการของสํานักงานฯ มีขั้นตอนดังนี้ 

- เลือกเมนู Wi-Fi และตั้งค่า Wi-Fi ให้มีสถานะเป็น ON และ “ถามเพื่อร่วม
เครือข่าย” หรือ “Ask to Join Networks” เป็น ON  

- เครื่อง iPad จะค้นหาสัญญาณเพ่ือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ทแบบอัตโนมัติ สังเกตุ
ได้ที่ช่อง “เลือกเครือข่าย” หรือ “Choose Network” จะแจ้งเครือข่ายที่ค้น
เจอขึ้นมา หากเครือข่ายที่ lock สัญญาณก็จะมีรูปกุญแจขึ้นมาด้วย 
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- เลือกที่เครือข่ายของสํานักงานฯ ที่ให้บริการและกรอก Username และ 
Password ที่ถูกต้อง ก็จะสามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ทันที 

 

           
 

ภาพ 1.1-2 แสดงการเลือกช่องทางการเช่ือมต่ออินเทอรเ์น็ต 
 

 กรณีผู้ใช้งานใช้บริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายส่ือสาร 
- หากใช้บริการ GPRS/EDGE/3G เลือก “ข้อมูลเซลลูลาร์” หรือ “Cellular 

Data” ให้เป็น On หรือหากใช้บริการ 4G ให้เลือก เปิดใช้ 4G หรือ Enable 
4G เป็น On ดังภาพที่ 1.1-3 
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ภาพ 1.1-3 แสดงการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย Cellular Data 
 

3)  การตั้งค่า VPN มีขั้นตอนดังนี้ 
เลือก “ทั่วไป” หรือ “General” จากน้ันเลือก VPN หลังจากน้ันแตะที่ “เพิ่มการกําหนดค่า 
VPN” หรือ “Add VPN Configuration…” 
 

 
 

ภาพ 1.1-4 แสดงการเช่ือมต่อVPN 
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โดย บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

1.2 การตรวจสอบการ Block Popup-ups ของ Safari  
 

มีขั้นตอนดังนี้ 
 

1.) ไปที่เมนู Setting และเลือก Safari 
2.) ถ้า “กั้นหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น” หรือ “Block Popup-ups” ยังอยู่ที่สถานะ On ให้เปล่ียนเป็น

สถานะเป็น Off และ “JavaScript” ต้องอยู่ในสถานะ On ดังภาพที่ 1.2-1 
 

  
   

 
                                     

ภาพ 1.2-1 แสดงการต้ังค่า Block Pop-ups และ JavaScript ของ Safari 
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3.) ให้ตั้งค่าเพิ่มเติมคือ “ตั้งค่ากั้นคุกกี้” หรือ “Block Cookies” ให้เลือกเป็น “ไม่รับ” หรือ 
“Always Block” 
 

 
 

ภาพ 1.2-2 แสดงการต้ังค่ากั้นคุกกี้ หรือ Block Cookies 
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2. ระบบปฏิบัติการ Android ต้ังแต่ version 3.1 ขึ้นไป 
 
มีขั้นตอนการใชง้านดังนี ้
 

2.1  การตรวจสอบการเชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ต  
ก่อนที่จะใช้งานระบบ e-Office ผ่านอุปกรณ์ Tablet ประเภท ระบบปฏิบัติการ Android จะต้อง
กําหนดค่าต่างๆ ให้พร้อมเสียก่อน จากนั้นจึงจะสามารถสร้าง-ส่ง-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้ 

3.) ให้ไปที่เมนนู Setting โดยแตะที่ไอคอน  ดังภาพที่ 2.1-1 
 

 
 

ภาพ 2.1-1 แสดงการเลือกเมน ูSetting  
 

4.) เลือก Settings จากน้ันเลือกเมนู Wireless and networks ทั้งนี้ สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
ได้ดังนี้ คือ ใช้ Wi-Fi ที่ให้บริการของสํานักงานฯ และใช้บริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายส่ือสาร 
 กรณีผู้ใช้งานใช้ Wi-Fi ที่ให้บริการของสํานักงานฯ มีขั้นตอนดังนี้ 

- เลือกเมนู Wi-Fi settings และตั้งค่า Wi-Fi ให้มีสถานะเป็น ON  
- จะค้นหาสัญญาณเพื่อเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ทแบบอัตโนมัติ สังเกตุได้ที่ช่อง Wi-Fi 

network จะแจ้งเครือข่ายที่ค้นเจอขึ้นมา หากเครือข่ายที่ lock สัญญาณก็จะมี
รูปกุญแจขึ้นมาด้วย 

- เลือกที่เครือข่ายของสํานักงานฯ ที่ให้บริการและกรอก Username และ 
Password ที่ถูกต้อง ก็จะสามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ทันที 
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ภาพ 2.1-2 แสดงการเลือกช่องทางการเช่ือมต่ออินเทอรเ์น็ต  
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1.3 การตรวจสอบการ Enable JavaScript และ Block pop-ups ของเว็บบราวเซอร์  
 
มีขั้นตอนดังนี้ 

1.) แตะที่ Browser   ดังภาพที่ 2.2-1 
 

 
 

ภาพ 2.2-1 แสดงการเลือกบราวเซอร์  
 

2.) แตะที่เมนู Tools ดังภาพที่ 2.2-2 
 

 
 

ภาพ 2.2-2 แสดงการเลือกเมน ูTools 
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3.) แตะที่เมนู Settings ดังภาพที่ 2.2-3 
 

 
 

ภาพ 2.2-3 แสดงการเลือกเมน ูSettings 
 
 

4.) แตะที่เมนู Advanced ดังภาพที่ 2.2-4 
 

 
   

ภาพ 2.2-4 แสดงการเลือกเมน ูAdvanced 
 
 

5.) กําหนด Enable JavaScript ให้อยู่ในสถานะ  และ Block pop-ups tabs ให้อยู่ในสถานะ  
 (ว่าง) 
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ภาพ 2.2-5 แสดงการต้ังค่า JavaScript และ Block pop-ups tabs ของเว็บบราวเซอร์ Chrome 


