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ปญหาการใชงาน เวบ AMFICS : เปด/อาน จดหมาย 
 

Webpage : ไมสามารถ เปดอานจดหมายได หรือ ไมสามารถดาวนโหลดไฟลแนบได หรือไม
สามารถอัพโหลดไฟลได  
อาการ : เมื่อกดเปดอานจดหมาย หรือ กดดาวนโหลดไฟลแนบในจดหมาย หรือ กดอัพโหลดไฟล หนาจอจะ
นิ่งไป ไมทํางานใดๆ (กรณีกดไปแลวใหรอสักพักนึงกอน เน่ืองจากระบบอาจจะกําลังดาํเนินการ) 
แกไข : เปลี่ยนไปใชหนา webpage ของระบบ AMFICS แบบโหมด “สําหรับ IE เวอรชั่น 7.0 ลงมา” โดย
สามารถเลือกไดจาก  

1) หนา login 

 
 

2) หนา หลัก ท่ี header menu ดานบน 
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Webpage : หนาจอไมแสดงจดหมายเขา และเมนูดานขวา 
 

อาการ : เมื่อ login เขาหนาหลักของระบบแลว ไมพบจดหมายเขา และไมมีเมนูดานขวา  

 
 

แกไข : ลองเปลี่ยน browser ดูคะ หรือ ตอน login ใหเลือกแบบ IE7.0 ลงมา  
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ปญหาการใชงาน เวบ AMFICS : อัพโหลดไฟลตอบกลับจดหมาย 
 

อัพโหลดไฟลไมผาน : แสดงขอความ error : content not around prolog… 
 
สาเหตุ - ปญหาในการอานไฟล XML 
แกไข - 

1. ตรวจสอบไฟล original เปน XML หรือไม 

2. ตรวจสอบรูปแบบการสรางไฟล XML ตองเปนแบบ UTF-8 without BOM  
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ปญหาการใชงาน โปรแกรม AMFICS XML Security Converter 
 

Encrypted Error : ตรวจสอบเบือ้งตน กรณี ไมสามารถ encrypted ขอมลูได 
 

1. ตรวจสอบความสมบูรณของ folder \AmficsXmlSecurity_xxxxxx ตองประกอบดวย folder 
และ  file ตามรูป 

 

2. ตรวจสอบ token (กรณีเลือกเปนแบบ token) 
2.1 Token เสียบอยูที่เครื่องคอมพิวเตอรแลว 
2.2 ตรวจสอบวา Token ทํางานไดปกติ 

- เปดโปรแกรม “Token administration” หรือ โปรแกรมระบบจัดการโทเคน 

 
- Token มีสถานะ “ทํางาน” 
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3. ตรวจสอบคา config ท่ีกําหนด 
Private key passwords : รหัสลับที่ไดมาพรอม CA 
Public key File : Cert ของ ปปง. สามารถดาวนโหลดไดจากหนาเวบ AMFICS 
Input file : กด browse ไปที่ไฟลตนฉบับท่ีตองการสงหา ปปง. 
Encrypted Output file : กด browse ไปท่ี folder ที่ตองการบันทึกไฟลที่ encrypt แลว 
จากนั้นระบุชื่อไฟลที่ตองการ (ไมตองระบุ นามสกุลไฟล) 

*ชื่อไฟลท้ัง input และ output  ไมควรเปน ภาษาไทย 
3.1 กรณี เลือกแบบ Fix CA 

 
 

3.2 กรณี เลือกแบบ Token 
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Encrypted Error : แสดง ขอความ error : Private Key : Invalid Password 
 
Java.io.IOException : load failed : Sun.security.pkcs11.P11KeyStore 

 
 

 
 
การแกไข :  

ระบุ Private key passwords : รหัสลับที่ไดมาพรอม CA ไมถูกตอง 
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Encrypted Error : แสดง ขอความ error : Private Key : Cannot Load Dll path 
 
Java.security.ProviderException: Library ……aetpkss1.dll 
 

 
 
การแกไข :  
รบกวนดู properties ในไฟล config สําหรับ token ถาไมสะดวก ใหแจงสวน IT ใหชวยเปดใหนะคะ) 

(1) ไปท่ี folder :  \AmficsXmlSecurity_xxxxxx\FileProperties 

 
 

(2) ที่ไฟล keyDllPath.properties เปดดู path ของ token .dll วาถูกหรือไม 

 
 
Default จะเปน “C:/Windows/system32/aetpkss1.dll”   
ใหเปลี่ยนเปน path ที่ถูกตองตามที่มีไฟล aetpkss1.dll ในเครื่องของตนเอง แลวบันทึก 
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กรณี windows 32bit ปกติจะอยูใน folder “C:/Windows/system32/aetpkss1.dll”  
กรณี windows 64bit ปกติจะอยูใน folder “C:/Windows/SysWOW64/aetpkss1.dll”  
*ชื่อ path ตัวอักษรพิมพใหญ-พิมพเล็ก ตองตรงตาม path จริง 
ถาไมใช ใหเปลี่ยนเปน path ที่ถูกตองตามในเคร่ือง แลวบันทึก 

(3) จากนั้น ปด/เปดโปรแกรม ลองเปดโปรแกรมใหมอีกที 
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Encrypted Error : แสดง ขอความ error : Certificate : Invalid DER-encoded 
certificate data 
 
Java.security.cert.CertificatiePasingException:invalid DER-encoded…. 
 

 
 
การแกไข :  
ตรวจสอบ certificate (public key) ของสํานักงาน ปปง. ท่ีนํามาใช 

 
 
 
กรณี ตรวจสอบเบ้ืองตนเองตาม FAQ แลว ไมพบปญหา หรือยังไมสามารถใชงานได 
รบกวนแจง error อีกคร้ัง และชื่อผูใหบริการ token  
หรือ สอบถามไปยังผูใหบริการ CA เพื่อแจงวา จะนาํ CA น้ีไปใชงานกับระบบ AMFICS ดวย แตติดปญหาใน
การอาน tokenคะ  
 


