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การก าหนดค่า Proxy Server ส าหรับส่งไฟล์ XML ด้วยโปรแกรม DFTClientXMLUploader 

(Version.1.0.3.0) 

 

เอกสารชุดนีเ้ป็นการแนะน าการก าหนดค่า Proxy Server  ส าหรับผู้ประกอบการท่ีต้องเช่ือมต่ออนิเทอร์เน็ต 

ผ่าน Proxy Server เท่านัน้  หากใช้งานอนิเทอร์เน็ตแบบท่ัวไปไม่ต้องท าตามขัน้ตอนนี ้

 

1. กรณีเคยติดตัง้โปรแกรม DFTClientXMLUploader เวอร์ชัน่ก่อนหน้านี ้ ให้ท าการ Uninstall โปรแกรมออกให้

เรียบร้อยก่อน 

2. ท าการ download โปรแกรม DFTClientXMLUploader จากลิงค ์http://demo-

edi.dft.go.th/download/DFTXMLUploader_CO.zip  

3. ท าการ Extract ไฟล์ออกมา และท าการติดตัง้โปรแกรมโดยดบัเบิล้คลิกท่ีไฟล์ setup.exe  จากนัน้ท าการขัน้ตอนจน

เสร็จเรียบร้อย 

4. กรณีใช้งานแบบทัว่ไป ไมไ่ด้ใช้ Proxy Server ไมต้่องเลือกช่อง ใช้ Proxy Server เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต 

5. กรณีภายในบริษัทใช้  Proxy Server ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต  ให้เลือกช่อง ใช้ Proxy Server เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต 

ก่อนการลอ็กอิน และให้ท าการก าหนดคา่ Proxy Server ดงันี ้

 

5.1. ท าการเปิดโปรแกรม DFTClientXMLUploader ขึน้มา  เมื่อเข้าสูห่น้า Login ให้ตรวจสอบท่ีช่อง ใช้ Proxy 

Server เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต ถกูเลือกไว้หรือเปลา่  ถ้ายงัไมถ่กูเลือกให้คลิกเลือก  ท่ีช่อง 
 

 
 

http://demo-edi.dft.go.th/download/DFTXMLUploader_CO.zip
http://demo-edi.dft.go.th/download/DFTXMLUploader_CO.zip
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5.2. จะปรากฏหน้าตา่งขึน้มาถามยืนยนัเพ่ือ Restart Program  ให้คลิกท่ีปุ่ ม Cancel ไปก่อน 

 

 

5.3. จากนัน้จะกลบัมาท่ีหน้า Login อีกครัง้  ให้คลิกท่ีลิงค์ ก าหนดคา่ Proxy Server 
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5.4. จะปรากฏหน้าตา่ง Proxy Server Settings ขึน้มา  ให้ก าหนดคา่ 

 

ให้ท าการก าหนดคา่ตา่งๆ อย่างระมดัระวงั ให้ถกูต้อง ดงันี ้

 Proxy Server 

o หากคลิกท าเคร่ืองหมาย  เลือกช่อง ใช้ Proxy Server ตามท่ีก าหนดใน IE  โปรแกรมจะใช้ 

Proxy Address และ Port  ตามท่ีก าหนดไว้ใน IE 

o หากต้องการก าหนดคา่ Proxy Address และ Port เอง  ให้คลิกเอาเคร่ืองหมาย   ออกจาก

ช่อง ใช้ Proxy Server ตามท่ีก าหนดใน IE  โปรแกรมจึงจะให้ก าหนดคา่เอง 

o Address คือ IP หรือ Domain ของ Proxy server (ไมต้่องใส ่http://) ของ Proxy Server ท่ี

ใช้งาน (จะเหมือนกบัท่ีก าหนดใน Proxy Server ของโปรแกรม IE) 

o Port คือ หมายเลข Port ของ Proxy Server ท่ีใช้ (จะเหมือนกบัท่ีก าหนดใน Proxy Server 

ของโปรแกรม IE) 

 Authentication Settings  เป็นข้อมลูของ Username และ Password ส าหรับตรวจสอบตอนเข้าใช้

งานอินเทอร์เน็ต 

o User name คือ Username ส าหรับใสต่อนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งโดยปกติจะ popup ถาม

ตอนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตในครัง้แรก  เพ่ือตรวจสอบสิทธ์ิกบั Proxy Server 

o Password คือ Password ส าหรับใสต่อนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต 

o Domain คือ Damian name ของผู้ใช้งาน (ถ้าไมม่ีให้เว้นวา่งไว้) 

เมื่อใสข้่อมลูเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกท่ีปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกคา่เก็บไว้ใช้งาน 
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หากต้องการก าหนดคา่ Proxy Address และ Port เอง  ให้คลิกเอาเคร่ืองหมาย   ออกจากช่อง ใช้ Proxy 

Server ตามท่ีก าหนดใน IE  โปรแกรมจึงจะให้ก าหนดคา่เอง 

 

 

5.5. เมื่อบนัทึกข้อมลูเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะมีหน้าตา่งขึน้มา  ให้คลิกท่ีปุ่ ม OK  เพ่ือ Restart Program  ซึ่ง

โปรแกรมจะท าการอา่นข้อมลูท่ีก าหนดไว้ขึน้มาท างานใหม ่
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5.6. เมื่อโปรแกรมท าการ Restart Program จะกลบัมาท่ีหน้า Log in อีกครัง้  จะเห็นวา่ท่ีช่อง ใช้ Proxy Server 

เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต จะถกูเลือกไว้  ให้ท าการใส ่รหสับตัรผู้รับมอบอ านาจ และ รหสัผา่น เพ่ือท าการเข้าสู่

ระบบ  ถ้าการก าหนดข้อมลูถกูต้อง และการก าหนดคา่ Proxy Server ตามขัน้ตอนตา่งๆ ท่ีท ามาถกูต้อง ก็

จะเข้าสูร่ะบบได้ตามปกติ  หากยงัเข้าสูร่ะบบไมไ่ด้ ให้ตรวจสอบการก าหนดคา่ Proxy server ใหมอี่กครัง้  

หรือลองยกเลิก การใช้ Proxy Server เพ่ือเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตออก และ Restart Program เพ่ือลอง Log 

in ใหมอี่กครัง้ 
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การก าหนดค่า Proxy Server ส าหรับการส่งฟอร์มผ่านทางเว็บไซต์ EDI ด้วย Digital 

Signature 

 

เอกสารชุดนีเ้ป็นการแนะน าการก าหนดค่า Proxy Server  ส าหรับผู้ประกอบการท่ีต้องเช่ือมต่ออนิเทอร์เน็ต 

ผ่าน Proxy Server เท่านัน้  หากใช้งานอนิเทอร์เน็ตแบบท่ัวไปไม่ต้องท าตามขัน้ตอนนี ้

1. ดาวน์โหลด http://demo-edi.dft.go.th/download/SignNutCom.zip  จากลงิก์ http://demo-

edi.dft.go.th/download/SignNutCom.zip  

2. ท าการ Extract ไฟล์ SignNutCom.zip  ออกมา จากนัน้ท าการติดตัง้โปรแกรมโดย ดบัเบิล้คลกิที่ไฟล์ Setup.exe ที่อยู่ใน

โฟลเดอร์ SignNutCom  ให้ท าตามขัน้ตอนจนเสร็จเรียบร้อย  

 

เมื่อเร่ิมต้นติดตัง้โปรแกรม จะปรากฏหน้าจอขึน้มา ให้คลกิที่ปุ่ ม OK 

 
 

 

คลกิที่ปุ่ มรูปหน้าจอคอมพิวเตอร์  กรณีไม่มีการแก้ไขโฟลเดอร์  โปรแกรมจะติดตัง้ไว้ที่โฟลเดอร์ C:\Program Files\SignNutCom  

 

 
 

http://demo-edi.dft.go.th/download/SignNutCom.zip
http://demo-edi.dft.go.th/download/SignNutCom.zip
http://demo-edi.dft.go.th/download/SignNutCom.zip
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จากนัน้โปรแกรมจะท าการติดตัง้จนเสร็จเรียบร้อย จะแสดงหน้าต่างขึน้มาแจ้งข้อความตามรูปด้านลา่งนี ้  ให้คลกิ OK เพื่อปิด

หน้าต่างไป   การติดตัง้โปรแกรมก็จะเสร็จเรียบร้อย 

 
 

 

3. เมื่อติดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ติดตัง้โปรแกรม SignNutCom ไว้  โดยปกติติดตัง้ไว้ที่โฟลเดอร์ C:\Program 

Files\SignNutCom  ให้ดบัเบิล้คลกิที่ไฟล์ ProxyServer.exe เพื่อเปิดโปรแกรมส าหรับก าหนดค่า Proxy Server ขึน้มา 

 

4. จะปรากฏหน้าต่าง Proxy Server Settings ขึน้มา ตามรูปภาพด้านลา่งนี  ้

 
 

ให้ท าการก าหนดค่าต่างๆ อย่างระมดัระวงั ให้ถกูต้อง ดงันี ้ 

 Proxy Address คือ IP หรือ Domain (ไม่ต้องใส ่http://) ของ Proxy Server ที่ใช้งาน (จะเหมือนกบัที่ก าหนดใน 

Proxy Server ของโปรแกรม IE) 

 Port คือ หมายเลข Port ของ Proxy Server ที่ใช้ (จะเหมือนกบัที่ก าหนดใน Proxy Server ของโปรแกรม IE) 

 User name คือ Username ส าหรับใสต่อนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึง่โดยปกติจะ popup ถามตอนเข้าใช้งาน

อินเทอร์เน็ตในครัง้แรก  เพื่อตรวจสอบสทิธ์ิกบั Proxy Server 

 Password คือ Password ส าหรับใสต่อนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต 

 

ท าการตรวจสอบความถกูต้อง  จากนัน้คลกิที่ปุ่ ม บนัทกึ  เพื่อบนัทกึค่าเก็บไว้ใช้งานต่อไป 
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5.  หากไม่ต้องการใช้งาน Proxy Server  ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ติดตัง้โปรแกรม SignNutCom ไว้  โดยปกติติดตัง้ไว้ที่โฟลเดอร์ 

C:\Program Files\SignNutCom  ให้ดบัเบิล้คลกิที่ไฟล์ ProxyServer.exe เพื่อเปิดโปรแกรมส าหรับก าหนดค่า Proxy Server 

ขึน้มา 

6. จากนัน้คลกิที่ปุ่ ม ยกเลกิการใช้ Proxy Server (จะมีผลเฉพาะกบัระบบการสง่ฟอร์มผ่านทางเว็บ EDI เท่านัน้ )  ซึง่จะเป็นการลบ

ค่าที่ก าหนดไว้ออก 

 

 


