
การส่งแฟกซ์ผ่านหน้าเวบ็ 

ท าการ Login เข้าระบบ และกดเลอืกเมน ูSend Fax > Send Fax   

 

หน้าตา่งด้านซ้ายมือจะมีรายการตา่งๆให้เราเลอืกดงันี ้

 
 
 

เราสามารถดคูิวการสง่แฟกซ์ได้ทีเ่มน ูFax Folder>OutBox  และถ้าอยากรู้วา่แฟกซ์ที่สง่ ผา่น
หรือไมผ่า่น ไปหรือไมไ่ป กดไปท่ี SentBox จะมีรายการสง่แฟกซ์ตา่งๆให้ด ู 

เราสามารถเลอืกสง่ไฟล์เอกสารพร้อมกนั3
ไฟล์  ถ้ามีไฟล์เดียวก็เลอืกไฟล์เดยีว 

ชื่อ บริษัท/ชื่อคนส่ง สามารถปล่อยว่างได้ 

ชื่อ บริษัท/ชื่อคนรับ สามารถปล่อยว่างได้ 

เบอร์แฟกซ์,,,,,,เบอร์ต่อ(ถ้าไม่มีเบอร์ต่อก็ใส่แค่เบอร์แฟกซ์) 

แตถ้่าเรามpีhone bookอยูแ่ล้ว ก็
สามารถเลอืกจากรายการได้เลย 

จ านวนครัง้ในการสง่ซ า้เมื่อสง่ไมผ่า่น 
เว้นระยะเวลาในการสง่แตล่ะรอบ  

ก าหนดใช้ได้ถงึ  

ล าดบัความส าคญัของแฟกซ์ 

ความละเอียด 

เบอร์แฟกซ์ทีเ่ลอืกให้สง่ 

เรียบร้อยแล้วกดปุ่ ม Send ได้เลย 



 
สงัเกตช่อง Result ถ้ารายการลา่สดุที่คณุสง่เป็น  แสดงความยินดด้ีวย แตถ้่าเป็น แสดงวา่ไมผ่า่น เรามาดู
กนัวา่ท าไมไมผ่า่นมนั จากโค๊ดในช่อง Failed Reason 

Common Failed 
Reason 

Resolut
ion Job aborted by request Job was canceled by fax users วธีิแกปั้ญหา 

No local dialtone; too 

many attempts to dial 

(ไม่มีสญัญาณโทรศพัท)์ 

กรุณาตรวจสอบสายโทรศพัท:์  

1. ตรวจสอบวา่มีสญัญาณโทรศพัทห์รือไม่ ลองโทรเขา้หรือหาโทรศพัท์
เสียบและโทรออกดู  

2. ดูการเสียบสายดา้นหลงัของแฟกซ์วา่เสียบถูกหรือไม่ ตอ้งเสียบช่องlineเท่านั้น 

No carrier detected; หาผู ้
ใหบ้ริการไม่พบ หรือไม่มีผูใ้หบ้ริการน้ี 

กรุณาตรวจสอบหมายเลขปลายทาง  

1.  หมายเลขปลายทางผิดหรือไม่มีหมายเลขน้ี 

2.  ปลายทางไม่มีระบบตอบรับอตัโนมติัหรือตั้งระบบเป็นแบบกดปุ่มตอบรับเท่านั้น ถา้ไม่มี
การกดตอบรับก็จะส่งไม่ได ้

Busy signal detected; 

สญัญาณโทรศพัทไ์ม่วา่ง 
กรุณาตรวจสอบปลายทางวา่  

1.  มีระบบตอบรับหรือส่งสญัญาณตอบกลบัหรือไม่ 

2. ปลดลอ็กตัง้คา่ ‘Dialtone Detect’ในหน้า ‘Server Setting’’Line’ 

และเร่ิมระบบใหม่(reboot) 
3. ปลดลอ็กตัง้คา่ ‘Error Correction Mode’ ในหน้า ‘Server 

Setting’’Line’ และเร่ิมระบบใหม่(reboot) 

Unknown problem; too 

many attempts to dial 

หาสาเหตุปัญหาไม่เจอ 

Reject ถูกปฏิเสธ กรุณาตรวจสอบ: ความระเอียดของไฟลเ์อกสารท่ีส่ง วา่ตั้งค่าความชดัสูงเกินหรือไม่  เพราะ
บางคร้ังเคร่ืองรับแฟกซ์ปลายทางความเร็วในการรับต ่าเกินไป จะไม่สามารถรับได ้

Job aborted by request หมายถึงแฟกซ์ถูกยกเลิกโดยผูใ้ชง้าน 

 
 
 
 
 
 

 



การส่งแฟกซ์ผ่านการปริน้(Print2fax) 
 

1. ท าการดาวโหลดไฟล์ไดร์เวอร์Print2faxออกมาจากตวัfax-serverก่อนโดยไปท่ีเมน ูDownload>Print 

Drivers 

 
2. ท าการแตกไฟล์ที่เราดาวโหลดมา 

 
 

3. ยกเลกิใช้งาน User Account Control(UAC)ในวิโดว์7 เสยีก่อนที่จะลงไดร์เวอร์Print2fax ง่ายๆเลย  
กดที่ Stat ในช่อง Search Programs and Files ให้พิมพ์ค าวา่ UAC แล้วปรับคา่มาต ่าสดุ 

 



4. ดบัเบิล้คลกิไปที่ไฟล์ PrintDriver.exe เลอืก Print2fax กดปุ่ ม Install  **ส าหรับการติดตัง้ ต้องติดตัง้บนuserที่
เป็น Admin Local เทา่นัน้ Admin Domain ตวัไดร์เวอร์จะฟ้องวา่ไมม่ีสทิธิ 

 
รอสกัครู่ให้ระบบติดตัง้ไฟล์ลงเคร่ือง เมื่อขึน้ Print2fax install success! แสดงวา่ลงเสร็จแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. ตัง้คา่ตา่งๆหลงัจากติดตัง้เสร็จ หรือสามารถตัง้คา่ในภายหลงัได้ 

 
6. ขัน้ตอนการสง่แฟกซ์ผา่น  Print2fax คณุสามารถสง่จากเอกสารใดๆได้เลย โดยไมต้่องแปลงไฟล์เป็น .tif/.pdf 

ขัน้ตอนการสง่ทกุอยา่งเหมือนตอนท่ีคณุสัง่ปริน้งานเอกสารทัว่ๆไป เพียงแตใ่ห้เลอืกปริน้เตอร์เป็น Print2fax 

แล้วกดปุ่ ม OK ดงัภาพ  

ใสไ่อพีของ Fax-server 

ช่ือLoginที่จะใช้สทิธิในการสง่ 

Pass Login เข้าfax-server 

ช่ือคนสง่แฟกซ์ 

เลอืกให้แฟกซ์ออกเบอร์ไหน 

เมื่อกดปุ่ ม OK  จะมีบ๊อบอพัขึน้มาให้เรายืนยนัทกุครัง้ ถ้าไมต้่องการให้โชว์ เอาเคร่ืองหมายถกูออก 

UserName & Password ต้องเป็นuserที่มีอยู่ในระบบของเคร่ืองFax-server 



 

 
 
 
 
 
 

คณุสามารถดคูวิการสง่แฟกซ์ได้ที่เมน ูFax Folder>OutBox  และถ้าอยากรู้วา่แฟกซ์ที่สง่ 
ผา่นหรือไมผ่า่น ไปหรือไมไ่ป กดไปท่ี SentBox จะมีรายการสง่แฟกซ์ตา่งๆให้ด ู 

 
 

7. จะมีไดรอะลอกบ๊อกซ์ขึน้มา
ให้คณุใสเ่บอร์แฟกซ์ปลายทาง 
หากปลายทางมีเบอร์ตอ่ ให้

คณุใช้ , คัน่ระหวา่งเบอร์แฟกซ์

กบัหมายเลขตอ่ คอมมา่(,)1
ตวัมีคา่เทา่กบักบั 1 วินาที  
***ใส่เพือ่หน่วงเวลาตัง้แต่
ปลายทางรับสายจนไปถึง
ขัน้ตอนทีใ่หใ้ส่เบอร์ต่อ ซ่ึงคณุ
สมมารถโทรไปฟังและกะเวลา
ได ้แต่โดยปกติแลว้จะใช้ 5-7 
ตวั 

เบอร์แฟกซ์ทีใ่ช้ในการ
สง่ออก 

ถ้าต้องการให้แจ้งเตือนทา่นทางเมล์ด้วย ให้ใสเ่มล์ช่องนี ้



การส่งแฟกซ์ผ่านเมล์ Mail2fax 
 

สามารถสง่ได้ 3 รูปแบบดงันี ้

A. validation code@fax number (รหสัส่งแฟกซ์@เบอร์แฟกซ์) 
B. validation code,sender loginID,sender,recipient@fax-number

(รหสัสง่แฟกซ์,IDของคนสง่,ช่ือคนสง่,ช่ือคนรับ@เบอร์แฟกซ์) 

C. ,,sender,recipient@fax number (,,ช่ือคนสง่,ช่ือคนรับ@เบอร์แฟกซ์) 

***ส าหรับรูปแบบbและc สามารถไมต้่องมีรหสัสง่แฟกซ์ในการสง่ได้ IDของคนสง่ไมมี่ได้เฉพาะกรณีตัง้

ให้แจ้งเตือนทางเมล์ และไมว่า่จะมีหรือไมมี่รหสัสง่แฟกซ์ IDของคนสง่ก็ตาม จ าเป็นต้องมีคอมมา่(,)คัน่
เสมอ  

กรณีมีเบอร์ต่อให้ใช้เคร่ืองหมาย #  เพ่ือหนว่งเวลาในการกดเบอร์ตอ่  1 ตวัแทน 1วินาที โดยปกตจิะ
ใช้5-7ตวั 

ตัวอย่างการส่งแบบ A

 
 
ตัวอย่างการส่งแบบ B  Validation Code, sender loginID, sender, 

ecipient1@number1,recipient2@number2,recipient3@number3...... 
กรณีต้องการสง่ให้หลายๆเบอร์พร้อมกนัสามารถคัน่ด้วย , และตามด้วย recipient@number 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Validation Code, ID Login, sender name, recipient@fax number  



ตัวอย่างการส่งแบบ  C: ,sender login ID, sender, recipient@number####Extension number 

(No verification code) การจะสง่แบบCได้นัน้  ในการตัง้คา่ช่อง Verification code ต้องไมม่เีช่นกนั 

 
 
 
 
 

การสง่แฟกซ์ผ่านฟอล์เดอร์ Folder2Fax 
 
 
 
 

คณุสามารถสง่ได้ 2 รูปแบบ ดงันี ้

1. ส่งแบบมีไฟล์ควบคมุการส่ง 
ตวัอยา่งเชน่ ถ้าต้องการสง่ไฟล์เอกสารช่ือ fax-test.pdf เราต้องท าการสร้างไฟล์ควบคมุ

การสง่ไว้ในfolderท่ีท าการแชร์เอาไว้ และน าไฟล์ท่ีจะสง่ไปไว้ท่ีเดียวกนัด้วย   

รูปแบบไฟล์ดงันี ้“Sender, Recipient, Destination Fax number”  

- เปิดnotepad ขึน้มา พิมพ์ช่ือ คนส่ง,ช่ือคนรับ,หมายเลขแฟกซ์ เชน่ 

sak,boy,026782000 และท าการบนัทกึไฟล์เป็นนามสกลุ.csv 

- ช่ือท่ีตัง้ต้องเป็น fax-test_contact.csv เพ่ือให้รู้วา่ไฟล์ท่ีเราต้องการให้ไฟล์

contact.csvสง่ช่ืออะไร ถ้าใสไ่มถ่กูหรือไมเ่หมือนกนัก็จะไมส่ง่ให้ เพราะหาไฟล์ไมเ่จอ(ไม่

ฉลาดพอ) และถ้าต้องการให้สง่แบบมีเบอร์ตอ่ให้ใช้เคร่ืองหมาย # ตอ่ท้ายเบอร์แฟกซ์แล้วตาม

ด้วยเบอร์ตอ่ 1 ตวัมีคา่เท่ากบั 1 วินาที (เฉล่ียอยูท่ี่5-7ตวั) 

 



 
และกรณีคณุต้องการสง่แฟกซ์ฉบบันีใ้ห้หลายๆคนหรือหลายๆเบอร์ สามารถท าได้ดงัรูป 

2. ส่งแบบไมมี่ไฟล์ควบคมุการส่ง เลือกส่งได้สองกรณี 

ให้น าไฟล์เอกสารท่ีต้องการส่งไปวางไว้ในFolderท่ีท าการแชร์ไว้ตัง้ช่ือดงันี ้ 

2.1 ช่ือไฟล์เอกสาร_ช่ือผู้ส่ง__ช่ือผู้รับ@เบอร์แฟกซ์ (ถ้ามีเบอร์ตอ่ให้ใช้ ,หรือ# ตอ่ท้าย

เบอร์แฟกซ์ 1ตวัเท่ากบั1วินาทีปกตจิะใช้5-7ตวั) นามสกลุไฟล์ต้องเป็น *.tif,*.tiff หรือ 

*.pdf  เทา่นัน้ 

2.2 ช่ือไฟล์เอกสาร_ช่ือผู้รับ@เบอร์แฟกซ์__ช่ือผู้ส่ง 

**ข้อสงัเกต filename_sender__(ตอ้งเป็น2ตวั)recv@faxnumber.tifฯ** 
If you want to send to multiple recipients, please rename file format as: 
 
e.g.: test_recv@08155704####123_recv1@08124578_recv2@08124588__sender.tif 

 

or test_sender__recv@08155704####123_recv1@08124578_recv2@08124588.tif 

 
***หมายเหตุ ทัง้นีก้ารสง่แฟกซ์รูปแบบนี ้ต้องดวูา่ admin ตัง้คา่ให้สง่รูปแบบไหน เลอืกได้แบบใดแบบหนึง่ ไมใ่ชว่า่
adminตัง้อกีแบบ แตเ่ลอืกสง่อีกแบบ แฟกซ์ก็จะไมไ่ปเช่นกนั 

Adminสามารถดกูารตัง้คา่ได้ในเมน ู Server Setting > Folder2Fax 

  
 


