
ศูนย์บริการวีซ่า และใบอนุญาตท างาน
ฉบับที ่59 ประจ าเดือนพฤศจกิายน – ธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพนัธ์

สวสัดีค่ะ / สวสัดีครับ พบกนัในจดหมายข่าวเดือนสุดทา้ยของปี พ.ศ. 2561 อีกไม่ก่ีวนักจ็ะเขา้สู่ปี
ใหม่แลว้ กลุ่มพิจารณาอนุญาตผูช้  านาญการต่างประเทศ (กชต.) ขอโอกาสน้ี อวยพรปีใหม่ถึงผูอ่้านทุก
ท่าน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบนัดาลให้ท่านผูอ่้านมีความสุขสมปรารถนา มีสุขภาพร่างกาย
แขง็แรงตลอดไปนะคะ / นะครับ

ในปีท่ีผ่านมา กชต. ด าเนินการปรับปรุงระบบ Single Window for Visa and Work Permit ให้
ตอบสนองต่อการใชง้านของผูรั้บบริการใหม้ากท่ีสุด โดยหวงัว่า ผูรั้บบริการจะไดรั้บความสะดวกในการ
ด าเนินการขอวีซ่าและใบอนุญาตท างานให้กบัช่างฝีมือท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากบีโอไอ ทั้งน้ี หากในปีท่ี
ผ่านมา ท่านผูอ่้าน และผูรั้บบริการไดรั้บความไม่สะดวกในระหว่างการปรับปรุงระบบ กชต. ขออภยัมา 
ณ ท่ีน้ี และยงัคงมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะใหผู้รั้บบริการไดรั้บความสะดวกในการด าเนินการในปีต่อ ๆ ไป

ส าหรับ eNews ฉบบัน้ีขอแจง้ประกาศ และสาระน่ารู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้งานระบบ Single 
Window for Visa and Work Permit ดงัน้ี

1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี ง.1/2561 ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561
เร่ือง การงดส่งเสริมการลงทุนในประเภทกิจการ 7.5 และประเภทกิจการ 7.6

2. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี ส.6/2561 ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 
เร่ือง การใหก้ารส่งเสริมกิจการศูนยก์ลางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
ไดรั้บระยะเวลาต าแหน่ง 4 ปี

ข่าวการจัดสัมมนาฝึกอบรมเร่ือง วิธีการยื่นขออนุญาตน าช่างฝีมือผู ้ช านาญการต่างชาติ              
เขา้มาท างานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit 
ณ อาคารจตุัรัสจามจุรี ชั้น 18 กรุงเทพฯ ในวนัท่ี 16 และ 23 มกราคม 2562 จ านวน 2 รอบ ๆ ละ 70 คน 
เวลา 8.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. ส าหรับการเปิดลงทะเบียนจะแจง้ใหท้ราบต่อไป

กองบรรณาธิการ : นาย วรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์ก์ลุ
คณะท างาน : น.ส. พอจิต อินทวงศ์ น.ส. พรชนก ธีระเทพ          น.ส. ดวงพร ชฎาธารธรรม          น.ส. อภิสรา นอ้ยรักษฐา



ส่ิงที่ควรค านึงก่อนการย่ืนค าขอในระบบ Single Window for Visa and Work Permit
1. ต่างชาติท่ีไดรั้บสิทธิบีโอไออยูแ่ลว้ ในขั้นตอนของการอพัเดทขอ้มูลต่างชาติ หากเปล่ียนเล่มหนงัสือเดินทาง 

ขอใหด้ าเนินการยา้ยตราประทบัวซ่ีาล่าสุดใหอ้ยูใ่นเล่มหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ให้เรียบร้อย พร้อมกรอกขอ้มูล
ใหเ้ป็นปัจจุบนั โดยเขา้ไปท่ี ข้อมูลบริษัท > คนต่างด้าวและครอบครัว

2. ต่างชาติมีการเปล่ียนช่ือ-สกุลหรือไม่ หากมีขอใหติ้ดต่อเจา้หนา้ท่ีบีโอไอ ก่อนการด าเนินการใดๆ กบัต่างชาติ
ท่านนั้น

3. กรณีต่างชาติใชสิ้ทธิ Non-O (Thai Spouse) ขอใหส้อบถามต่างชาติถึงการเลือกใชสิ้ทธิ เม่ือเลือกประเภทวซ่ีา
เป็น Non-O (Thai Spouse) แลว้ จะมีช่องดา้นขวาเพื่อใหเ้ลือกใชสิ้ทธิ ซ่ึงมี สิทธิภายใต ้BOI กบั สิทธิ Non-O 
(Thai Spouse) ดงัภาพดา้นล่าง

4. บริษฐทัใดท่ีครบเปิดด าเนินการตามเง่ือนไขเฉพาะโครงการในบตัรส่งเสริม ขอใหติ้ดต่อเจา้หนา้ท่ีใหเ้รียบร้อย
ก่อนการยืน่ขออนุมติัต าแหน่งใหม่ หรือการขอขยายระยะเวลาคนต่างดา้วและครอบครัว

5. ตรวจสอบสถานภาพรายงานความคืบหนา้โครงการผา่น e-Monitoring โดยเขา้ไปท่ี 
https://emonitoring.boi.go.th/ น าเลขนิติบุคคล 13 หลกักรอกในช่องช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผา่น หากไม่สามารถ
เขา้สู่ระบบได ้ขอใหด้ าเนินการตามท่ีแจง้ไวด้า้นหนา้

ช่อง “ได้รับอนญุาตให้อยู่ถึงวนัท่ี” = วนัท่ีวีซา่ล่าสดุ

https://emonitoring.boi.go.th/


ข้อมูลทีส่อบถามเข้ามาบ่อย ๆ เกีย่วกบัการย่ืนค าขอผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit

1. เม่ือต่างชาติมีการเปล่ียนเล่มหนงัสือเดินทาง ขอใหน้ าหนงัสืออนุมติัเดิมภายใตสิ้ทธิของ BOI ไปติดต่อ
ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง ตามทอ้งท่ีของวซ่ีาท่ีไดรั้บการประทบัตรามา พร้อมกบัหนงัสือเดินทางเล่ม
ใหม่ และเล่มเก่า เพื่อท าการยา้ยตราวซ่ีา โดยจะตอ้งยืน่ฟอร์ม ตม.7 และ ตม.8 (Re-Entry) 

2. ปรับแกไ้ขขอ้มูลการเดินทางของต่างชาติไดท่ี้
- ขอ้มูลบริษฐทั >> ขอ้มูลคนต่างดา้วและครอบครัว

3. การเลือกท า ตม.8 หรือ Re-Entry (Single / Multiple) ผา่นระบบ Single Window สามารถด าเนินการได ้
ดงัน้ี

เม่ือเลือก และได้รับอนมุตัิครบทัง้ 3 หน่วยงานแล้ว 
จะไม่สามารถแก้ไขใด ๆ ได้



4. การเปล่ียนแปลงอีเมลของต่างชาติสามารถท าไดด้งัน้ี

5. การ Reset : User Name and Password ของ DWP ดงัน้ี

6. การพิมพใ์บอนุญาตท างานของรูปแบบ DWP ดงัน้ี

7. ช่อง “ตอบกลบัเจา้หนา้ท่ี” เป็นการแจง้ขอ้มูลแก่เจา้หนา้ท่ี

แต่ไม่ใช่ “ช่องเหตุผลประกอบการพิจารณา” และ “ช่องขอบเขตงาน” นะคะ



รวบรวมหลกัเกณฑ์การพจิารณา และวธีิการย่ืนค าขอ
ผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit

1. การยืน่บรรจุคนต่างดา้วและครอบครัว จะตอ้งมีระยะเวลาวซ่ีาเหลือไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั
2. การบรรจุคนต่างดา้วในต าแหน่งระดบั EXPATRIATE LEVEL ตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์

▪ จบการศึกษฐาตรงหรือสอดคล้องกบัต าแหน่ง ตอ้งมีประสบการณ์ท างานตรงหรือสอดคลอ้งกบัต าแหน่งอยา่ง
นอ้ย 2 ปี

▪ จบการศึกษฐาไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกบัต าแหน่ง ตอ้งมีประสบการณ์ท างานตรงหรือสอดคลอ้งกบั
ต าแหน่งอยา่งนอ้ย 5 ปี

3. การบรรจุคนต่างดา้วในต าแหน่งระดบั MANAGEMENT LEVEL ตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์
▪ จบการศึกษฐาตรงกบัต าแหน่ง ตอ้งมีประสบการณ์ท างานตรงหรือสอดคลอ้งกบัต าแหน่งอยา่งนอ้ย 5 ปี
▪ จบการศึกษฐาไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกบัต าแหน่ง ตอ้งมีประสบการณ์ท างานตรงหรือสอดคลอ้งกบั

ต าแหน่งอยา่งนอ้ย 5 ปี
4. การบรรจุคนต่างดา้วในต าแหน่งดา้น ENGINEER จะตอ้งจบการศึกษฐาดา้น ENGINEER หรือ ENGINEERING 

มาโดยตรง
5. การบรรจุคนต่างดา้วในต าแหน่งดา้นซอฟตแ์วร์ โปรแกรม หรือไอทีเฉพาะดา้น ตอ้งแนบเอกสารอา้งอิงถึง

องคค์วามรู้ในดา้นดงักล่าวเพิ่มเติมในส่วนของประวติัการศึกษฐา
6. การยืน่ขอขยายระยะเวลาต าแหน่ง และต่ออายกุารอยูต่่อในประเทศสามารถยืน่ไดล่้วงหนา้ 15-90 วนัก่อนครบ

ก าหนดระยะเวลาวซ่ีาเดิม
7. การยืน่ใชสิ้ทธิท่ีกรุงเทพฯ จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัภูเก็ต เก่ียวกบัต่างชาติและครอบครัว ตอ้งไดรั้บอนุมติัทั้ง 

3 หน่วยงาน และไดรั้บสถานะเป็น “รอนดัหมาย” จึงจะสามารถท าการนดัหมายวนัแสดงตวัได้
8. กรณีต่างชาติแจ้งพ้นจากบริษฐทัอ่ืนภายใต้สิทธิกฎหมายพเิศษ ท่ีกรุงเทพฯ จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัภูเก็ต 

ยกเวน้ธุรกิจ แนะน าใหแ้นบหนา้วซ่ีาท่ีไดรั้บการยกเลิกจาก ตม. ใหอ้ยูใ่นไฟลเ์ดียวกบัส าเนาหนงัสือเดินทาง
9. กรณีต่างชาติตอ้งการยา้ยจากวซ่ีาธุรกิจ มาใชสิ้ทธิภายใตส้ านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ีกรุงเทพฯ 

จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัภูเก็ต ณ ปัจจุบนั ขอใหแ้จง้หมายเหตุถึงการวางแผนในการพน้หนา้ท่ีจากธุรกิจ
10. การแสดงตวัของครอบครัวผูติ้ดตามต่อส านกังานตรวจคนเขา้เมืองจะตอ้งน าทะเบียนสมรส สูติบตัร หรือหนงัสือ

แสดงความสัมพนัธ์ฉบบัจริงมาดว้ยทุกคร้ัง
11. ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นตน้ไป การยืน่ขอบรรจุคนต่างดา้วและอนุญาตใหค้รอบครัวเขา้มาในประเทศ 

(นกับิน) ***ตอ้งมีระยะเวลาวซ่ีาเหลือไม่นอ้ยกวา่ 5 วนั***
12. กรณีไดรั้บการคืนค าขอ บริษฐทัจะตอ้งแกไ้ขค าขอ และส่งกลบัเขา้มาใหพ้ิจารณาภายใน 7 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีคืนค า

ขอ หากไม่ด าเนินการแกไ้ขค าขอและส่งคืนค าขอ ค าขอนั้น ๆ จะถูกยกเลิกโดยอตัโนมติั บริษฐทัจะตอ้งด าเนินการ
ยืน่ค  าขอดงักล่าวใหม่อีกคร้ัง

13. กรณีการยืน่บรรจุช่างฯ และการขอขยายระยะเวลาต าแหน่ง โดยเลือกท าประเภท Re-entry
***ขอใหผู้ย้ืน่ตกลงกบัคนต่างดา้วใหช้ดัเจน หากเลือกประเภท Re-entry มาแลว้จะไม่สามารถ ด าเนินการแก้ไข
ใด ๆ ได ้เม่ือค าขอนั้นไดรั้บการอนุมติัจากบีโอไอแลว้

14. กรณีบรรจุครอบครัวผูติ้ดตามเพียงอยา่งเดียว 
- หากช่างฝีมือ (คนต่างดา้ว) ไดรั้บ Digital Work Permit (DWP) ยื่นค าขอบรรจุครอบครัวผูติ้ดตามทีหลงัจะ
สามารถเลือกท า Re-entry ผา่นระบบได ้
- หากช่างฝีมือยงัไม่ไดเ้ปล่ียนใบอนุญาตท างานเป็น DWP การยืน่ค าขอบรรจุครอบครัวผูติ้ดตามทีหลงัจะ     
ไม่สามารถเลือกท า Re-Entry ผ่านระบบได้ โดยบริษฐทัจะตอ้งยืน่ฟอร์ม ตม. 8 เพิ่มเติมหลงัจากไดน้ดั



การแจ้งพ้นคนต่างด้าวและครอบครัว กรณไีด้รับอนุมัตผ่ิานระบบ e-Expert System แล้ว และ
ใช้สิทธิกรุงเทพฯ จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัภูเกต็
หลงัจากกรอกข้อมูลคนต่างด้าวและครอบครัวให้เป็นปัจจุบันแล้ว ด าเนินการตามตัวอย่างต่อไปนี้

ย่ืนค าขอ >> คนต่างด้าวและครอบครัว >> ข้อ 4 ขอแจ้งพ้นคนต่างด้าวและครอบครัว

เลือกคนต่างดา้วท่ีตอ้งการแจง้พน้หนา้ท่ี โดยตรวจสอบช่ือ-
นามสกลุ และต าแหน่งใหถู้กตอ้ง

กรณีมีผูติ้ดตาม ระบบจะแสดงใหแ้จง้พน้พร้อมกบัคนต่างดา้ว
ทนัที โดยระบบก าหนดวนัท่ีพน้ล่วงหนา้ 15 วนัไวแ้ลว้

หากมีระยะเวลาวซ่ีาเหลือมากกวา่ 15 วนั ระบบจะก าหนดวนัท่ี
เพิ่มเติมใหอี้ก 6 วนั

***ทั้งนี ้ทางบริษทัต้องพมิพ์หนังสืออนุมตัิการแจ้งพ้น 
ติดต่อทีส่ านักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน***

1

2

จงัหวดัอ่ืน ๆ (เป็นการยืน่ค าขอ Online ถึงส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น)

วนัท่ีเขา้ยืน่ค  าขอคือ 23 สิงหาคม 2018



การพมิพ์ใบนัด ใบช าระค่าธรรมเนียมดงันี้

1. เลือก “รายการค าขอ” เพ่ือเลือกรายการท่ีตอ้งการนดัหมาย

2. เลือก “สถานที่รับบริการ” ซ่ึงมี 3 ท่ี คือ กรุงเทพฯ จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัภูเกต็

3. กดท่ี “ค้นหา”

4. เลือกกล่องส่ีเหล่ียมดา้นหนา้ช่ือต่างชาติ

5. กดท่ี “พมิพ์ใบนัด”

***กรณทีี่ไม่แสดงเอกสารให้พมิพ์ ต้องอนุญาต POP-UPS ก่อน

- ส าหรับการใช้ Google Chrome : เปิดหนา้ต่างข้ึน > เลือกไปท่ีจุด 3 จุด ขวามือสุดของ
บรรทดัเดียวกบัส าหรับการกรอก www > ตวัเลือก/ตั้งค่า > ขั้นสูง > ตั้งค่าขอ้ความ
> ป๊อปอปั > เลือกอนุญาต

- ส าหรับการใช้ FireFox : เปิดหนา้ต่างข้ึน > เลือกไปท่ีขีด 3 ขีดขวามือสุดของบรรทดั
เดียวกบัส าหรับการกรอก www > ตวัเลือก/ตั้งค่า > ความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยั > 
การอนุญาต > เลือกการปิดกั้นหนา้ต่างป๊อปอปั

***ส่วนกรณกีารเลือกด าเนินการที ่“จังหวดัอ่ืน ๆ” จะไม่มขีั้นตอน

การนัดหมายเม่ือได้รับอนุมตัิจากบโีอไอแล้ว

บริษทัต้องพมิพ์หนังสืออนุมตัิ เพ่ือน าไปใช้ติดต่อกบัส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

และจัดหางานจังหวดัน้ัน ๆ
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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่ ง. ๑ / ๒๕๖1 

เรื่อง  การงดให้การส่งเสริมการลงทุนในประเภทกิจการ 7.5 และประเภทกิจการ 7.6 
--------------------------------------------------- 

   

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้พิจารณาเห็นสมควรงดให้การส่งเสริมการลงทุนใน
กิจการประเภท 7.5 กิจการส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ) และกิจการ
ประเภท 7.6 กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers: ITC) 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 จึงงดให้การส่งเสริมกิจการส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ  (International Headquarters: IHQ)  
และกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers: ITC) 

ทั้งนี ้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
       

                พลเอก    ประยุทธ์  จันทร์โอชา   

                      (ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
             ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน   
 



 
 
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที ่ ส. ๖ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  การให้การส่งเสริมกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ 
 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้น เพ่ือประกอบกิจการให้บริการด้านบริหารและด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจ าเป็นแก่วิสาหกิจในเครือ 
หรือประกอบกิจการการค้าระหว่างประเทศ อันจะท าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนทางธุรกิจในระดับภูมิภาค
และในระดับโลก และเพ่ือเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศให้เพ่ิมความในหมวด ๗ ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗  โดยก าหนดประเภท เงื่อนไข สิทธิและประโยชน์ ดังนี้ 
 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
ประโยชน์ 

๗.๓๔ กิจการศูนย์กลาง 
        ธุรกิจระหว่างประเทศ 
        (International  
         Business Center :  
         IBC) 

1. ต้องมีแผนการด าเนินการให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือโดยมีขอบข่าย
ธุรกิจ ดังนี้ 
1.1  การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการ  
       ประสานงานทางธุรกิจ 
1.2  การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน  
1.3  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
1.4  การสนับสนุนด้านเทคนิค 
1.5  การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย 
1.6  การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรม 
1.7  การให้ค าปรึกษาด้านการเงิน 
1.8  การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 
1.9  การจัดการและควบคุมสินเชื่อ 
1.10 การให้บริการด้านการบริหารเงินของศูนย์บริหารเงิน  

(Treasury Center) 
1.11 กิจการการค้าระหว่างประเทศ  
1.12 การให้บริการสนับสนุนอ่ืนๆ ตามที่กรมสรรพากรประกาศ

ก าหนด 
 

B 1 
(เฉพาะ

เครื่องจักร
ที่ใช้วิจัย

และพัฒนา 
และ

ฝึกอบรม) 
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ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
ประโยชน์ 

 2. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท 
3. ต้องมีการจ้างพนักงานประจ าที่มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ 

IBC ไม่น้อยกว่า 10 คน เว้นแต่กรณี IBC ที่มีเฉพาะการให้บริการ
ด้านการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือ ต้องมีการจ้างพนักงานประจ า
ที่มีความรู้และทักษะไม่น้อยกว่า  5 คน 

4. กรณีเป็นการด าเนินกิจการการค้าระหว่างประเทศ จะต้องมีขอบข่าย
ธุรกิจในข้อ 1.1 – 1.10 ร่วมด้วยไม่น้อยกว่า 1 ข้อ 

5. ไม่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นส าหรับส่วนที่ผลิต
เพ่ือการส่งออก  

6. ไม่สามารถขอรับสิทธิและประประโยชน์เพ่ิมเติมตามคุณค่าของ
โครงการได ้         

 

 

 

ทั้งนี ้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑     
   

                พลเอก       ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
                         (ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
               ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
 
 



 

Page 1 

วิธี Allow การเปด Pop up ใน Google Chrome 
1. กดเมนูตามภาพท่ี 1 ในหนาท่ี Browser block pop-up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Browser จะเปด Tab ใหมข้ึนมา ตามภาพท่ี 2 ใหเลื่อนลงมาลางสุดของหนา เลือกคําวา advanced หรือ 

ข้ันสูง  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 2 

3. เม่ือกดแลว Browser จะแสดงเมนูเพ่ิมตามภาพท่ี 3 ใหเลือกตามท่ีวงไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 3 

4. เม่ือเลือกแลว Browser จะแสดงเมนเูพ่ิมตามภาพท่ี 4 ใหเลือก pop up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 4 

5. ระบบจะมาท่ีหนาตั้งคาการ Allow Pop-up ใหเลือกปุมตามภาพใหเปนสีน้ําเงิน เม่ือเรียบรอยแลว บริษัท

จะสามารถกลับพิมพหนังสือออกไดตามปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


