ขั้นตอนวิธีการใชโปรแกรมรับ-สงขอมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ระหวางบริษทั ประกันภัยกับสํานักงาน คปภ.
โดยวิธีการแบบปลอดภัยตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544
แบบที่ 1 การรับ-สงจดหมาย (e-Mail) โดยใชโปรแกรม MS Outlook Express บนเครือขาย Internet
ขั้นตอนวิธีการใชโปรแกรม
1.1 ผูสงตองติดตั้งโปรแกรม MS Outlook Express บนเครือ่ งไมโครคอมพิวเตอร
(ระบบปฏิบัติการ MS Windows XP) เพือ่ ใชรับสงจดหมาย โดยตองดําเนินการเพิม่ รายชื่อ
ผูรับ (Address Book) ไดแก สํานักงาน คปภ. E-Mail address : OIC@OIC.OR.TH
พรอมติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกสของบริษัทประกันภัยผูสง ( Digital Certificate)
1.2 จดหมายทั้งสองฝาย (บริษัทประกันภัยและสํานักงาน คปภ.) จะมีกระบวนการเขารหัสเพื่อรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลและลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสเสมอ โดยผูสงสามารถขอรับใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน คปภ. (Public Key) ไดจากเว็บไซตของสํานักงานฯ
(http://www.oic.or.th/comsys-proj.htm) เพื่อใชในการเขารหัสจดหมายสงถึงสํานักงานฯ
1.3 จดหมายที่บริษัทประกันภัยสงถึงสํานักงาน คปภ. ประกอบดวย
1.3.1 ไฟลหนังสือนําสง/จดหมายซึ่งสแกนจากหนังสือบริษัทฯ ฉบับจริงโดยมีการลงลายมือชื่อ
ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ในรูปแบบ PDF File
1.3.2 ไฟลเอกสารแนบ (ถามี) ขนาดไมเกิน 4 MB. ในรูปแบบ PDF File, TIF File, DOC File,
XLS File, MDB File, TXT File ฯลฯ ขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางผูรับกับผูสงขอมูล
นั้นๆ เปนรายกรณีไป หรือเปน ZIP File รวมเปนไฟลเดียวก็ได
1.4 เมื่อสํานักงาน คปภ. ไดรับจดหมาย (e-Mail) จากบริษัทประกันภัย เจาหนาที่ผูรับจะตอบจดหมาย
กลับไปยังผูสงในกรณีดังตอไปนี้
1.4.1 กรณีที่จดหมายบริษัทประกันภัยผูสง มีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสถูกตอง เจาหนาที่
ผูรับจะออกเลขที่หนังสือรับ และระบุเวลา/วัน/เดือน/ป ที่รับ ในรูปแบบ TXT File และ
ตอบจดหมายกลับถึงบริษัทประกันภัยผูสงในทันที ตาม e-Mail address ของจดหมายที่
บริษัทประกันภัยสงมา
1.4.2 กรณีที่จดหมายบริษัทประกันภัยผูสง ไมมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส เจาหนาทีผ่ ูรับ
จะแจงตอบกลับเปนขอความแจงขอขัดของ (Error Massage) ถึงบริษัทประกันภัยผูสงใน
ทันที ตาม e-Mail address ของจดหมายที่บริษัทประกันภัยสงมา
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-21.4.3 จดหมายรับ(ตนฉบับ)ทุกฉบับที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (SMIME.P7M) จะถูกเก็บ
รักษาไวในระบบสํารองขอมูล ศูนยสารสนเทศ สํานักงาน คปภ. สวนหนังสือนําสง/
จดหมาย และเอกสารแนบ เจาหนาที่ผูรับจะสงตอใหกับเจาของเรื่องผานระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสภายในองคกรตอไป
แบบที่ 2 การรับ-สงขอมูลประกันภัย ผานระบบงานรับ-สงขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ JAR File
บนเครือขาย VPN (Virtual Private Network) เชน การรับสงขอมูลทางการเงินของบริษัท
ประกันภัย งวดรายเดือน และงวดรายป การรับสงขอมูลประกันภัยรถยนต งวดรายเดือน เปนตน
ขั้นตอนวิธีการใชโปรแกรม
2.1 ผูสง ตองติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร (ระบบปฏิบัติการ MS Windows XP)
ดังนี้
2.1.1 สําหรับการลงลายมือชื่อ (Signing) ดําเนินการดังนี้
1. ติดตั้งโปรแกรมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
2. จัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Digital Certificate) ที่ออกโดย บริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน)
3. ติดตั้งโปรแกรม JRE 1.5.0_15 หรือสูงกวา (ไดรวมไวใหในโปรแกรมลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสแลว)
2.1.2 สําหรับการสงขอมูล (Data Upload) ดําเนินการดังนี้
1. ติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer 6
2. ติดตั้งโปรแกรม Jinitiator 1.3.1.13
3. ติดตั้งโปรแกรม VPN IPSec Client
4. ติดตั้งโปรแกรม MS Virtual Machine
2.2 การเตรียมขอมูลกอนสง ดําเนินการดังนี้
2.2.1 จัดทํา XML Files ที่มีรูปแบบการตั้งชื่อและจํานวนตามกฎเกณฑที่ไดตกลงไวแลวใน
แตละชุดขอมูล (ดูรายละเอียดจากคูมือการใชโปรแกรมระบบงานรับ-สงขอมูล)
2.2.2 รวม XML Files ใหเปนไฟลเดียว ในรูปแบบ . JAR File โดยตั้งชื่อไฟลตามที่กําหนด
2.2.3 ติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกสบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่ใชเตรียมขอมูล ไดแก
การทํา Certificate Manual Installation สําหรับ . P12 File (CD-ROM) หรือการ
ทํา Certificate Auto Installation สําหรับ USB Token
2.2.4 ทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ใน
ไฟล . Jar File ที่เตรียมการเรียบรอยแลว ( Signed Jar File) โดยใชโปรแกรมลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
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-32.3 การสงขอมูลผานระบบงาน (Data Upload) ดําเนินการดังนี้
2.3.1 เชือ่ มตอเครื่องไมโครคอมพิวเตอรกับเครือขาย Internet โดยผานสายโทรศัพทหรือ ADSL
2.3.2 เปดโปรแกรม VPN IPSec Client ทําการเชื่อมตอกับ VPN Host ของสํานักงาน คปภ.
2.3.3 เปดโปรแกรม Internet Explorer ปอน Address :
สําหรับทดสอบการสงขอมูล คือ
http://bronze.oic.or.th:7777/forms90/f90servlet?config=uploadtst
สําหรับการสงขอมูลจริง คือ
http://silver.oic.or.th:7777/forms90/f90servlet?config=upload
2.3.4 เมือ่ เขาระบบงานได ใหทําการ Upload ไฟลที่ลงลายมือชื่อฯ แลว ( Signed Jar File)
2.3.5 กรณีที่ผูสงไมไดลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่มิไดออก
โดยบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) หรือใบรับรองฯหมดอายุการใชงาน ระบบจะแจง
เตือน (Alert Message) ทันที
2.3.6 กรณีที่ผานการตรวจสอบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Jar Verified ) ระบบจะ
ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตามขั้นตอนปกติตอไป (Data Validation)
ซึ่งจะแจงผลการสงในรูปแบบ . Log file, . er1 File, . er2 File เพื่อผูสงขอมูลสามารถ
download ไฟลดังกลาวไดจากระบบงานโดยตรง ไมตองรอรับการตอบกลับทาง e-Mail
อีกตอไป
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