
      
 

            
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          - CONFIDENTIAL - 

ใบสมคัร / ต่ออายุใบรับรองอเิลก็ทรอนิกส์ 
(TOT CA - Application Form) 

 

No.  ……………….. 

รายละเอยีดใบรับรองอเิลก็ทรอนกิส์ 

        รายละเอยีดโครงการ : 

        โครงการ Paperless กรมศุลกากร 
        โครงการ ฯ คปภ. 
        โครงการ ฯ สปส. 
        อ่ืนๆ................................................... 
               ................................................... 

หมายเลขใบรับรองท่ีหมดอายุ ( CA Serial No.) : 

 1. .……………………………  วนัหมดอาย ุ: ..................................... 
 2. .……………………………  วนัหมดอาย ุ: ..................................... 

จ านวนใบรับรองท่ีหมดอายุ : ............   ใบ 

        สมคัรใหม่            ต่ออาย ุ  ขอเพ่ิม               อ่ืนๆ 

       

       

ก าหนดวันเร่ิมใช้งานใบรับรอง ฯ : ………………………………………………………….……………….  

รูปแบบใบรับรองอเิลก็ทรอนิกส์ทีข่อใช้บริการ 

รูปแบบท่ีขอใช้บริการ :       

            แผน่  CD                Smartcard             USB Token 

อายุการใช้งานท่ีต้องการ :           1  ปี                 2  ปี            3  ปี 

   ประเภทใบรับรองฯ :           

        TOTCA STANDARD (ส าหรับบุคคลธรรมดา / นิติบุคคล) 
        TOTCA SSL  (ส าหรับ Web Server) 
        Domain Name:………………………………….…………….           
                                          

รายละเอยีดผู้ขอใช้บริการใบรับรองอเิลก็ทรอนิกส์ 

          บุคคลธรรมดา                                 นิติบุคคล                              ราชการ / รัฐวสิาหกิจ                              อ่ืนๆ ................................... 

ช่ือ  (ภาษาไทย) : ............................................................................................................................................................................................ 

ช่ือ (ภาษาองักฤษ) :   

ช่ือภาษาองักฤษแผนก (นิติบุคคล)  :  ………………………………………………………………………………..……..…………………… 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร  :      

เลขท่ีบตัรประชาชน :             วนัหมดอาย ุ............../................./................ 

ท่ีอยู ่(ตามทะเบียนบา้น/ภ.พ.20) เลขท่ี....................หมู่ท่ี..............หมู่บา้น...............................ซอย...............................................  

ถนน.........................................แขวง/ต าบล..........................................เขต/อ าเภอ.....................................จงัหวดั.........................  

รหสัไปรษณีย.์...............................โทรศพัท ์...........................................โทรสาร........................................... 

E-mail (ส าหรับใบรับรองฯ) : ……………………………..………………………………………………… 

E-mail (ส าหรับเตือนหมดอาย)ุ : ………………………………………………………………………..…… 

 

ช่ือผูป้ระสานงาน (ส าหรับนิติบุคคล)............................................................................................................... 

โทรศพัท.์............................................................... โทรศพัทมื์อถือ............................................................. 

ประทบัตราบริษทั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     - CONFIDENTIAL - 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ออกใบรับรองฯ   

เอกสารในการสมัครขอใช้บริการใบรับรองอเิลก็ทรอนิกส์  
 (ส าหรับลูกค้าใหม่) 
บคุคลธรรมดา       นิติบคุคล 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือเอกสารทางราชการท่ีมีรูปถ่ายของผูส้มคัร  - ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของบริษทั (ภ.พ.20)  
- ส าเนาทะเบียนบา้น -  ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ท่ีมีอายไุม่เกิน 180 วนั 
- ระเบียบและเง่ือนไขในการใชใ้บรับรองอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีลงนามแลว้             - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
             - กรณีมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 10  บาท  พร้อมส าเนาบตัรของผูรั้บมอบอ านาจ 
 - กรณีท่ีเป็นชาวต่างชาติใหแ้นบใบส าคญับุคคลต่างดา้ว หรือใบอนุญาตการท างาน 
   (Work Permit)  หรือหนงัสือเดินทาง (Passport) 
                -  กรณีราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ใหใ้ชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
              - กรณี CA SSL  ใหน้ า  CSR File มาดว้ยในวนัมายืน่ 
              - ระเบียบและเง่ือนไขในการใชใ้บรับรองอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีลงนามแลว้ 

(ส าหรับลูกค้าต่ออายุ) 
       ( เอกสารเช่นเดียวกบัสมคัรใหม่ )     -  ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ท่ีมีอายไุม่เกิน 180 วนั 
 -  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาหนงัสือเดินทางของผูมี้อ  านาจของนิติบุคคล 
              -  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 

 

 
 
 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้และหลกัฐานท่ีใหไ้วถู้กตอ้งตามความเป็นจริงทุกประการ  และจะปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการใชใ้บรับรอง
อิเลก็ทรอนิกส์โดยเคร่งครัด  หากปรากฏภายหลงัวา่ขอ้ความหรือหลกัฐานท่ีแจง้หรือใหไ้วไ้ม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง  หรือหากปรากฏวา่ขา้พเจา้ฝ่าฝืน
ขอ้ตกลงในการใชใ้บรับรองอิเลก็ทรอนิกส์  ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้พิกถอนใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์ในทนัทีและยอมรับความผกูพนัอนัเกิดข้ึนทุกประการ 

               ลงช่ือ…….…………………………….………..ผูข้อใชบ้ริการ (ผูมี้อ  านาจลงนาม)                                          
         (……..……….…….………………….…) ประทบัตราบริษทั (ถา้ม)ี 

               ........... / .......... /............ 

ส าหรับเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน 

         หลกัฐานครบ                 หลกัฐานไม่ครบ 

…………………………………………………… 
 

ลงช่ือ……………………………… 
(…………….………….………) 

………./………../……… 
 

            ออกใบรับรองฯ แลว้ 
 

   หมายเลข CA Serial No. :....................……...……  
   Start:………..…..………Expire:………..….….… 
   Transaction ID: ……………………………..…… 
   หมายเหตุ : ……………………………….…….… 

 

เจา้หนา้ท่ีออกใบรับรองฯ 
 

ลงช่ือ……………………………… 
(…………….………….………………) 

………./………../……… 

กรณีมอบอ านาจให้ผู้อืน่มาด าเนนิการแทน 

        ขา้พเจา้………………………………………………..…… บตัรประชาชน/หนงัสือเดินทางเลขท่ี…………………….…………..………….………… 
ผูมี้อ  านาจด าเนินการแทน  นิติบุคคล………….…………….………………………ขอมอบอ านาจให้…..…..………………..………………………………
บตัรประชาชนหมายเลข……………………………………….….…..เป็นผูด้  าเนินการยืน่ขอใชบ้ริการใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์แทนขา้พเจา้จนเสร็จการ 
            กิจการใดท่ีผูรั้บมอบอ านาจไดก้ระท าไปตามการมอบอ านาจนั้น  ขา้พเจา้ขอรับผดิชอบโดยเสมือนวา่ขา้พเจา้เป็นผูก้ระท าดว้ยตนเองทั้งส้ิน  เพื่อเป็น
หลกัฐานขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือ / ประทบัตราไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน  
 

ลงช่ือ………………………………………..ผูม้อบอ านาจ                ลงช่ือ………………………………………..ผูรั้บมอบอ านาจ 

            (…………….…….……………….…………..)                                        (…………….…….……………………..) 
 

ลงช่ือ………………………………………..พยาน   ลงช่ือ………………………………………..พยาน 

      (…………….…….…………………..………..)                                        (…………….…….……………………...) 
 
        

 



  

ระเบียบและเงือ่นไขการใช้ใบรับรองอเิลก็ทรอนิกส์  (TOTCA) 
 
  โดยท่ี ผูข้อใชใ้บรับรองอิเลก็ทรอนิกส์ ไดย้ืน่ค  าขอไวก้บั บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน)  (ผูอ้อกใบรับรองฯ) 
เพื่อขอให้ผูอ้อกใบรับรองฯ ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผูถื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์   (ผูถื้อใบรับรองฯ) โดยผูถื้อ
ใบรับรอง ยนิยอมผกูพนัตามเง่ือนไขการใชใ้บรับรองอิเลก็ทรอนิกส์ ขา้งล่างน้ีทุกประการ 

1.  ผูข้อใชบ้ริการ / ผูถื้อใบรับรองฯ ไดท้ราบ และเขา้ใจวธีิการใชใ้บรับรองอิเล็กทรอนิกส์เป็นอยา่งดีแลว้
ทุกประการ และจะไม่น าใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์ไปใชใ้นทางท่ีขดัต่อกฎหมาย และความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน 

2. ผูอ้อกใบรับรองฯ จะออกใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์ ใหแ้ก่ ผูข้อใชบ้ริการ /  ผูถื้อใบรับรองฯ ในรูปแบบ    
ของ CD , Smart Card  หรือ USB Token ตามค าขอของ ผูข้อใชบ้ริการ / ผูถื้อใบรับรองฯ เพ่ือใชร่้วมกบัโปรแกรมประยกุตท่ี์ผู ้
ออกใบรับรองฯ พฒันาและจดัท าข้ึนเพ่ือประโยชน์ในการใชง้านของ ผูข้อใชบ้ริการ / ผูถื้อใบรับรองฯ 

3. ผูข้อใชบ้ริการ / ผูถื้อใบรับรองฯ ตกลงและยอมรับวา่ในกรณีท่ีมีการใชว้ิธีการถอดรหัสขอ้มูลส่วนตวั 
(Private Key) ท่ีบนัทึกอยู่ใน CD , Smart Card หรือ USB Token เพื่อสร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ และบนัทึกขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือก่อใหเ้กิดนิติสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ผูข้อใชบ้ริการ /  ผูถื้อ
ใบรับรองฯ ตกลง และยินยอมให้ถือเสมือนวา่ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีบนัทึกลงบนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์มีความผูกพนัตาม
กฎหมายเสมือนเป็นการลงลายมือช่ือของ ผูข้อใชบ้ริการ / ผูถื้อใบรับรองฯ ในเอกสารนิติกรรม หรือสัญญา และยินยอมผูกพนั
ตามเน้ือหาหรือขอ้มูลนั้นทุกประการ ทั้งน้ีโดยรวมถึงกรณีท่ีมีการสร้าง หรือน าลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ไปใชผ้ิดวตัถุประสงค์
ของ ผูข้อใชบ้ริการ / ผูถื้อใบรับรองฯ และ/หรือใชโ้ดยผิดเง่ือนไขการใชใ้บรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และการใชน้ั้นไดก่้อให้เกิด
ความเสียหายต่อบุคคลหน่ึงบุคคลใด ผูข้อใชบ้ริการ / ผูถื้อใบรับรองฯ จะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทุกประการ
ดว้ยตนเอง 

4. ผูข้อใชบ้ริการ / ผูถื้อใบรับรองฯ ตกลงและเขา้ใจดีวา่ การใช ้วิธีการเขา้ หรือถอดรหัสขอ้มูลส่วนตวั
(Private Key) ท่ีบนัทึกอยูใ่น CD , Smart Card หรือ USB Token เพื่อสร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งเป็นการใชร่้วมกบั
รหสัลบั ซ่ึงผูข้อใชบ้ริการ / ผูใ้ชใ้บรับรองฯ เป็นผูก้  าหนดดว้ยตนเอง ในกรณีท่ีผูถื้อใบรับรองไม่สามารถจ ารหสัลบัท่ีตนก าหนด
ได ้ผูข้อใชบ้ริการ / ผูถื้อใบรับรองฯ จะตอ้งแจง้ต่อผูอ้อกใบรับรองเพ่ือขอใหเ้พิกถอนการใช ้CD , Smart Card หรือ USB Token 
ดงักล่าวแก่ผูอ้อกใบรับรองฯ เพื่อขอรับ CD , Smart Card หรือ USB Token ใหม่ ทดแทน CD , Smart Card หรือ USB Token 
เดิม โดยมีค่าใชจ่้ายตามอตัราท่ีผูอ้อกใบรับรองฯ ก าหนด 

5. ในกรณีท่ี CD , Smart Card หรือ USB Token ท่ีอยูใ่นความครอบครองของ ผูข้อใชบ้ริการ / ผูถื้อ
ใบรับรองฯช ารุด เสียหาย หรือถูกท าลาย หรือเม่ือปรากฏเหตุอนัควรสงสัยวา่ รหัสลบัส าหรับเรียกใชว้ิธีการเขา้หรือถอดรหัส
ขอ้มูลส่วนตวั (Private Key) ท่ีบนัทึกอยูใ่น CD , Smart Card หรือ USB Token ล่วงรู้ไปถึงบุคคลอ่ืนซ่ึงไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ผู ้
ขอใชบ้ริการ/ ผูถื้อใบรับรองฯ มีหนา้ท่ีตอ้งแจง้ใหผู้อ้อกใบรับรองเพิกถอนการใช ้CD , Smart Card  หรือ USB Token โดยทนัที
ทางโทรศพัท ์และตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรส่งถึงผูอ้อกใบรับรองฯ ภายใน 48 ชัว่โมง  นอกจากน้ีหากมีผูอ่ื้นน าใบรับรอง ฯ 
ไปใชแ้ละก่อใหเ้กิดผลเสียหายและ / หรือค่าใชจ่้าย  ผูข้อใชบ้ริการ / ผูถื้อใบรับรอง ฯตอ้งรับผิดชอบการกระท าดงักล่าวดว้ย 
 การขอรับใบรับรองฯ ใหม่ ตามค าขอ ผูข้อใชบ้ริการ / ผูถื้อใบรับรองฯ ทดแทนอนัเดิม มีค่าใชจ่้ายตาม
อตัราท่ีผูอ้อกใบรับรองฯ ก าหนด 
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6. ในกรณีท่ี ผูข้อใชบ้ริการ / ผูถื้อใบรับรองฯ มีความประสงคจ์ะขอให้ผูอ้อกใบรับรองด าเนินการหยุด

การใช ้CD , Smart Card หรือ USB Token เป็นการชัว่คราว ผูถื้อใบรับรองฯ สามารถแจง้การขอหยดุใชใ้บรับรองอิเลก็ทรอนิกส์
ดงักล่าวได ้โดยการแจง้ใหบ้ริษทัผูอ้อกใบรับรองฯ ทราบทางโทรศพัท์ และท าเป็นหนงัสือส่งถือผูอ้อกใบรับรองฯ  ภายใน 48 
ชัว่โมง นบัแต่การแจง้ทางโทรศพัท์ และเม่ือผูถื้อใบรับรองฯ มีความประสงคจ์ะขอยกเลิกการหยดุใช้ CD , Smart Card  หรือ 
USB Token ดงักล่าว ผูถื้อใบรับรองฯ ตอ้งแจง้ขอยกเลิกการหยดุใชเ้ป็นหนงัสือ ต่อผูอ้อกใบรับรองฯ 

7. ผูอ้อกใบรับรองฯ จะด าเนินการแจง้ให้ ผูข้อใชบ้ริการ /  ผูถื้อใบรับรองฯ ทราบล่วงหนา้ โดยวิธีการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ในลกัษณะขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัครบก าหนดอายกุารใชง้านของ CD , Smart Card 
หรือ USB Token เพื่อให ้ผูข้อใชบ้ริการ / ผูถื้อใบรับรองฯ สามารถด าเนินการขอต่ออาย ุCD , Smart Card หรือ USB Token ได้
ก่อนหมดอาย ุ

8. ผูข้อใชบ้ริการ / ผูถื้อใบรับรองฯ ตกลงและยินยอมให้ผูอ้อกใบรับรองฯ เรียกเก็บค่าบริการในการใช้
ใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์เป็นรายปี และสามารถเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

9. ผูข้อใชบ้ริการ / ผูถื้อใบรับรองฯ ตกลงและยอมรับวา่ผูอ้อกใบรับรองฯ มีสิทธิท่ีจะแกไ้ข เปล่ียนแปลง
หรือยกเลิกเง่ือนไขการใชใ้บรับรองอิเล็กทรอนิกส์น้ีได ้ตามท่ีผูอ้อกใบรับรองฯ เห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการพฒันาหรือ
ปรับปรุงการใหบ้ริการของผูอ้อกใบรับรองฯ หรือเพ่ือปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งท่ีใชบ้งัคบั
อยู่และท่ีจะออกใช้บงัคบัในอนาคต หรือในกรณีท่ีผูอ้อกใบรับรองฯ เห็นสมควรท่ีจะแก้ไข เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกตาม
ขอ้ตกลง  

10. หากขอ้มูลใน ใบสมคัร/ต่ออายใุบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์ ผิดพลาดอนัเกิดจาก ผูข้อใชบ้ริการ / ผูถื้อ
ใบรับรองฯ ไม่วา่กรณีใด ทาง บมจ. ทีโอที จะไม่รับผิดชอบในใบรับรองฯ นั้นๆ ผูข้อใชบ้ริการ / ผูถื้อใบรับรองฯ จะตอ้งท าการ
ออกใบรับรองฯ ใหม่ เพื่อทดแทนอนัเดิม โดยมีค่าใชจ่้ายตามอตัราราคาของใบรับรองฯ ตามประเภทนั้นๆ 

11. ในกรณีผูข้อใชบ้ริการ / ผูถื้อใบรับรองฯ ไดท้ าใบรับรองฯ สูญหาย และ/หรือ ลืมรหสัผา่นในการใช้
ใบรับรองฯ ผูข้อใชบ้ริการ / ผูถื้อใบรับรองฯ สามารถท าการออกใบรับรองฯ ใหม่ เพื่อทดแทนอนัเดิม โดยมีค่าใชจ่้ายตามอตัรา
ราคาของใบรับรองฯ ตามประเภทนั้นๆ 

12. ในกรณีผูข้อใชบ้ริการ / ผูถื้อใบรับรองฯ ขอยกเลิกการใชใ้บรับรองฯ ไม่วา่กรณีใด ก็ตาม บริษทัทีโอที  
จ ากดั (มหาชน)  จะไม่คืนเงินค่าใบรับรองฯ ดงักล่าว 

13. ผูข้อใชบ้ริการ / ผูถื้อใบรับรองฯ  ตอ้งยอมรับเง่ือนไขและปฏิบติัตาม  CPS (Certification Practices 
Statement) ซ่ึงระบุไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 
 
 
                                                                    ลงช่ือ...................................................................ผูข้อใชบ้ริการ (ผูมี้อ  านาจลงนาม) 

                                (..................................................................)  ประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 

                                             วนัท่ีขอใชบ้ริการ............/............./................ 

 
 
 
 
 

บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน)      ศูนย์พาณชิย์อเิล็กทรอนิกส์   ส่วนพฒันาบริการอเิลก็ทรอนิกส์ (อาคาร 4 ชั้น 7) 
89/2 หมู่ 3 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 โทรศพัท:์ 02 574 8912, 02 505 6168 โทรสาร: 02 574 8913 
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