No. ………………..

ใบสมัคร / ต่ ออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
(TOT CA - Application Form)
รายละเอียดใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
สมัครใหม่

ต่ออายุ

รายละเอียดโครงการ :

ขอเพิ่ม

อื่นๆ

หมายเลขใบรับรองที่หมดอายุ ( CA Serial No.) :

โครงการ Paperless กรมศุลกากร
โครงการ ฯ คปภ.
โครงการ ฯ สปส.
อื่นๆ...................................................
...................................................

1. .……………………………
2. .……………………………

วันหมดอายุ : .....................................
วันหมดอายุ : .....................................

จานวนใบรับรองที่หมดอายุ : ............ ใบ
กาหนดวันเริ่มใช้ งานใบรับรอง ฯ : ………………………………………………………….……………….

รู ปแบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ทขี่ อใช้ บริการ
ประเภทใบรับรองฯ :

รู ปแบบที่ขอใช้ บริการ :
แผ่น CD

Smartcard

อายุการใช้ งานที่ต้องการ :

1 ปี

TOTCA STANDARD (สาหรับบุคคลธรรมดา / นิติบุคคล)
TOTCA SSL (สาหรับ Web Server)
Domain Name:………………………………….…………….

USB Token
2 ปี

3 ปี

รายละเอียดผู้ขอใช้ บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

ราชการ / รัฐวิสาหกิจ

อื่นๆ ...................................

ชื่อ (ภาษาไทย) : ............................................................................................................................................................................................
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อภาษาอังกฤษแผนก (นิติบุคคล) : ………………………………………………………………………………..……..……………………
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร :
เลขที่บตั รประชาชน :

วันหมดอายุ ............../................./................

ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน/ภ.พ.20) เลขที่....................หมู่ที่..............หมู่บา้ น...............................ซอย...............................................
ถนน.........................................แขวง/ตาบล..........................................เขต/อาเภอ.....................................จังหวัด.........................
รหัสไปรษณี ย.์ ...............................โทรศัพท์ ...........................................โทรสาร...........................................
E-mail (สาหรับใบรับรองฯ) : ……………………………..…………………………………………………
E-mail (สาหรับเตือนหมดอายุ) : ………………………………………………………………………..……
ชื่อผูป้ ระสานงาน (สาหรับนิติบุคคล)...............................................................................................................
โทรศัพท์................................................................ โทรศัพท์มือถือ.............................................................
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ประทับตราบริ ษทั

กรณีมอบอานาจให้ ผ้อู นื่ มาดาเนินการแทน
ข้าพเจ้า………………………………………………..…… บัตรประชาชน/หนังสื อเดินทางเลขที่…………………….…………..………….…………
ผูม้ ีอานาจดาเนินการแทน นิติบุคคล………….…………….………………………ขอมอบอานาจให้…..…..………………..………………………………
บัตรประชาชนหมายเลข……………………………………….….…..เป็ นผูด้ าเนินการยืน่ ขอใช้บริ การใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แทนข้าพเจ้าจนเสร็ จการ
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบอานาจได้กระทาไปตามการมอบอานาจนั้น ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็ นผูก้ ระทาด้วยตนเองทั้งสิ้ น เพื่อเป็ น
หลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ / ประทับตราไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ………………………………………..ผูม้ อบอานาจ

ลงชื่อ………………………………………..ผูร้ ับมอบอานาจ

(…………….…….……………….…………..)

(…………….…….……………………..)

ลงชื่อ………………………………………..พยาน

ลงชื่อ………………………………………..พยาน

(…………….…….…………………..………..)

(…………….…….……………………...)

เอกสารในการสมัครขอใช้ บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
(สาหรับลูกค้ าใหม่ )
นิติบคุ คล

บุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อเอกสารทางราชการที่มีรูปถ่ายของผูส้ มัคร
- สาเนาทะเบียนบ้าน - ระเบียบและเงื่อนไขในการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงนามแล้ว

-

( เอกสารเช่นเดียวกับสมัครใหม่ ) -

- สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของบริ ษทั (ภ.พ.20)
สาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 180 วัน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
- กรณีมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสาเนาบัตรของผูร้ ับมอบอานาจ
- กรณี ที่เป็ นชาวต่างชาติให้แนบใบสาคัญบุคคลต่างด้าว หรื อใบอนุญาตการทางาน
(Work Permit) หรื อหนังสื อเดินทาง (Passport)
กรณีราชการ/รัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กรณี CA SSL ให้นา CSR File มาด้วยในวันมายืน่
- ระเบียบและเงื่อนไขในการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงนามแล้ว

(สาหรับลูกค้ าต่ ออายุ)
สาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 180 วัน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อสาเนาหนังสื อเดินทางของผูม้ ีอานาจของนิติบุคคล
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจ)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นและหลักฐานที่ให้ไว้ถูกต้องตามความเป็ นจริ งทุกประการ และจะปฏิบตั ิตามข้อตกลงในการใช้ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์โดยเคร่ งครัด หากปรากฏภายหลังว่าข้อความหรื อหลักฐานที่แจ้งหรื อให้ไว้ไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง หรื อหากปรากฏว่าข้าพเจ้าฝ่ าฝื น
ข้อตกลงในการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมให้เพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในทันทีและยอมรับความผูกพันอันเกิดขึ้นทุกประการ
ลงชื่อ…….…………………………….………..ผูข้ อใช้บริ การ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
(……..……….…….………………….…) ประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
........... / .......... /............
สาหรับเจ้ าหน้ าที่รับลงทะเบียน
หลักฐานครบ

หลักฐานไม่ครบ

……………………………………………………
ลงชื่อ………………………………
(…………….………….………)
………./………../………

สาหรับเจ้ าหน้ าที่ออกใบรับรองฯ
ออกใบรับรองฯ แล้ว
หมายเลข CA Serial No. :....................……...……
Start:………..…..………Expire:………..….….…
Transaction ID: ……………………………..……
หมายเหตุ : ……………………………….…….…
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เจ้าหน้าที่ออกใบรับรองฯ
ลงชื่อ………………………………
(…………….………….………………)
………./………../………
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ระเบียบและเงือ่ นไขการใช้ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (TOTCA)
โดยที่ ผูข้ อใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ได้ยนื่ คาขอไว้กบั บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) (ผูอ้ อกใบรับรองฯ)
เพื่อขอให้ผูอ้ อกใบรับรองฯ ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิ กส์ให้แก่ผูถ้ ือใบรับรองอิเล็กทรอนิ กส์ (ผูถ้ ือใบรับรองฯ) โดยผูถ้ ือ
ใบรับรอง ยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ข้างล่างนี้ทุกประการ
1. ผูข้ อใช้บริ การ / ผูถ้ ือใบรับรองฯ ได้ทราบ และเข้าใจวิธีการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นอย่างดีแล้ว
ทุกประการ และจะไม่นาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในทางที่ขดั ต่อกฎหมาย และความสงบเรี ยบร้อย หรื อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
2. ผูอ้ อกใบรับรองฯ จะออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ ผูข้ อใช้บริ การ / ผูถ้ ือใบรับรองฯ ในรู ปแบบ
ของ CD , Smart Card หรื อ USB Token ตามคาขอของ ผูข้ อใช้บริ การ / ผูถ้ ือใบรับรองฯ เพื่อใช้ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ที่ผู ้
ออกใบรับรองฯ พัฒนาและจัดทาขึ้นเพื่อประโยชน์ในการใช้งานของ ผูข้ อใช้บริ การ / ผูถ้ ือใบรับรองฯ
3. ผูข้ อใช้บริ การ / ผูถ้ ือใบรับรองฯ ตกลงและยอมรับว่าในกรณี ที่มีการใช้วิธีการถอดรหัสข้อมูลส่ วนตัว
(Private Key) ที่ บนั ทึ กอยู่ใน CD , Smart Card หรื อ USB Token เพื่อสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิ กส์ และบันทึ กข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารบนเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อก่อให้เกิดนิติสมั พันธ์ระหว่างบุคคล ผูข้ อใช้บริ การ / ผูถ้ ือ
ใบรับรองฯ ตกลง และยินยอมให้ถือเสมือนว่าลายมือชื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ที่บนั ทึกลงบนข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์มีความผูกพันตาม
กฎหมายเสมือนเป็ นการลงลายมือชื่อของ ผูข้ อใช้บริ การ / ผูถ้ ือใบรับรองฯ ในเอกสารนิ ติกรรม หรื อสัญญา และยินยอมผูกพัน
ตามเนื้อหาหรื อข้อมูลนั้นทุกประการ ทั้งนี้โดยรวมถึงกรณี ที่มีการสร้าง หรื อนาลายมือชื่ออิเล็กทรอนิ กส์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
ของ ผูข้ อใช้บริ การ / ผูถ้ ือใบรับรองฯ และ/หรื อใช้โดยผิดเงื่อนไขการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิ กส์ และการใช้น้ นั ได้ก่อให้เกิ ด
ความเสี ยหายต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ผูข้ อใช้บริ การ / ผูถ้ ือใบรับรองฯ จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นทุกประการ
ด้วยตนเอง
4. ผูข้ อใช้บริ การ / ผูถ้ ือใบรับรองฯ ตกลงและเข้าใจดีวา่ การใช้ วิธีการเข้า หรื อถอดรหัสข้อมูลส่ วนตัว
(Private Key) ที่บนั ทึกอยูใ่ น CD , Smart Card หรื อ USB Token เพื่อสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิ กส์ จะต้องเป็ นการใช้ร่วมกับ
รหัสลับ ซึ่งผูข้ อใช้บริ การ / ผูใ้ ช้ใบรับรองฯ เป็ นผูก้ าหนดด้วยตนเอง ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบรับรองไม่สามารถจารหัสลับที่ตนกาหนด
ได้ ผูข้ อใช้บริ การ / ผูถ้ ือใบรับรองฯ จะต้องแจ้งต่อผูอ้ อกใบรับรองเพื่อขอให้เพิกถอนการใช้ CD , Smart Card หรื อ USB Token
ดังกล่าวแก่ผอู ้ อกใบรับรองฯ เพื่อขอรับ CD , Smart Card หรื อ USB Token ใหม่ ทดแทน CD , Smart Card หรื อ USB Token
เดิม โดยมีค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ผอู ้ อกใบรับรองฯ กาหนด
5. ในกรณี ที่ CD , Smart Card หรื อ USB Token ที่อยูใ่ นความครอบครองของ ผูข้ อใช้บริ การ / ผูถ้ ือ
ใบรับรองฯชารุ ด เสี ยหาย หรื อถูกทาลาย หรื อเมื่อปรากฏเหตุอนั ควรสงสัยว่า รหัสลับสาหรับเรี ยกใช้วิธีการเข้าหรื อถอดรหัส
ข้อมูลส่ วนตัว (Private Key) ที่บนั ทึกอยูใ่ น CD , Smart Card หรื อ USB Token ล่วงรู ้ไปถึงบุคคลอื่นซึ่ งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ผู ้
ขอใช้บริ การ/ ผูถ้ ือใบรับรองฯ มีหน้าที่ตอ้ งแจ้งให้ผอู ้ อกใบรับรองเพิกถอนการใช้ CD , Smart Card หรื อ USB Token โดยทันที
ทางโทรศัพท์ และต้องทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรส่ งถึงผูอ้ อกใบรับรองฯ ภายใน 48 ชัว่ โมง นอกจากนี้ หากมีผอู ้ ื่นนาใบรับรอง ฯ
ไปใช้และก่อให้เกิดผลเสี ยหายและ / หรื อค่าใช้จ่าย ผูข้ อใช้บริ การ / ผูถ้ ือใบรับรอง ฯต้องรับผิดชอบการกระทาดังกล่าวด้วย
การขอรับใบรับรองฯ ใหม่ ตามคาขอ ผูข้ อใช้บริ การ / ผูถ้ ือใบรับรองฯ ทดแทนอันเดิม มีค่าใช้จ่ายตาม
อัตราที่ผอู ้ อกใบรับรองฯ กาหนด
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6. ในกรณี ที่ ผูข้ อใช้บริ การ / ผูถ้ ือใบรับรองฯ มีความประสงค์จะขอให้ผูอ้ อกใบรับรองดาเนิ นการหยุด
การใช้ CD , Smart Card หรื อ USB Token เป็ นการชัว่ คราว ผูถ้ ือใบรับรองฯ สามารถแจ้งการขอหยุดใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวได้ โดยการแจ้งให้บริ ษทั ผูอ้ อกใบรับรองฯ ทราบทางโทรศัพท์ และทาเป็ นหนังสื อส่ งถือผูอ้ อกใบรับรองฯ ภายใน 48
ชัว่ โมง นับแต่การแจ้งทางโทรศัพท์ และเมื่อผูถ้ ือใบรับรองฯ มีความประสงค์จะขอยกเลิกการหยุดใช้ CD , Smart Card หรื อ
USB Token ดังกล่าว ผูถ้ ือใบรับรองฯ ต้องแจ้งขอยกเลิกการหยุดใช้เป็ นหนังสื อ ต่อผูอ้ อกใบรับรองฯ
7. ผูอ้ อกใบรับรองฯ จะดาเนิ นการแจ้งให้ ผูข้ อใช้บริ การ / ผูถ้ ือใบรับรองฯ ทราบล่วงหน้า โดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนวันครบกาหนดอายุการใช้งานของ CD , Smart Card
หรื อ USB Token เพื่อให้ ผูข้ อใช้บริ การ / ผูถ้ ือใบรับรองฯ สามารถดาเนิ นการขอต่ออายุ CD , Smart Card หรื อ USB Token ได้
ก่อนหมดอายุ
8. ผูข้ อใช้บริ การ / ผูถ้ ือใบรับรองฯ ตกลงและยินยอมให้ผอู ้ อกใบรับรองฯ เรี ยกเก็บค่าบริ การในการใช้
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เป็ นรายปี และสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การได้ตามที่เห็นสมควร
9. ผูข้ อใช้บริ การ / ผูถ้ ือใบรับรองฯ ตกลงและยอมรับว่าผูอ้ อกใบรับรองฯ มีสิทธิ ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง
หรื อยกเลิกเงื่อนไขการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิ กส์น้ ี ได้ ตามที่ผอู ้ อกใบรับรองฯ เห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรื อ
ปรับปรุ งการให้บริ การของผูอ้ อกใบรับรองฯ หรื อเพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งที่ใช้บงั คับ
อยู่และที่ จะออกใช้บงั คับในอนาคต หรื อในกรณี ที่ผูอ้ อกใบรั บรองฯ เห็ นสมควรที่ จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิ ก ตาม
ข้อตกลง
10. หากข้อมูลใน ใบสมัคร/ต่ออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ผิดพลาดอันเกิดจาก ผูข้ อใช้บริ การ / ผูถ้ ือ
ใบรับรองฯ ไม่วา่ กรณี ใด ทาง บมจ. ทีโอที จะไม่รับผิดชอบในใบรับรองฯ นั้นๆ ผูข้ อใช้บริ การ / ผูถ้ ือใบรับรองฯ จะต้องทาการ
ออกใบรับรองฯ ใหม่ เพื่อทดแทนอันเดิม โดยมีค่าใช้จ่ายตามอัตราราคาของใบรับรองฯ ตามประเภทนั้นๆ
11. ในกรณี ผขู ้ อใช้บริ การ / ผูถ้ ือใบรับรองฯ ได้ทาใบรับรองฯ สูญหาย และ/หรื อ ลืมรหัสผ่านในการใช้
ใบรับรองฯ ผูข้ อใช้บริ การ / ผูถ้ ือใบรับรองฯ สามารถทาการออกใบรับรองฯ ใหม่ เพื่อทดแทนอันเดิม โดยมีค่าใช้จ่ายตามอัตรา
ราคาของใบรับรองฯ ตามประเภทนั้นๆ
12. ในกรณี ผขู ้ อใช้บริ การ / ผูถ้ ือใบรับรองฯ ขอยกเลิกการใช้ใบรับรองฯ ไม่วา่ กรณี ใด ก็ตาม บริ ษทั ทีโอที
จากัด (มหาชน) จะไม่คืนเงินค่าใบรับรองฯ ดังกล่าว
13. ผูข้ อใช้บริ การ / ผูถ้ ือใบรับรองฯ ต้องยอมรับเงื่อนไขและปฏิบตั ิตาม CPS (Certification Practices
Statement) ซึ่งระบุไว้ในเว็บไซด์ของบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)

ลงชื่อ...................................................................ผูข้ อใช้บริ การ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
(..................................................................) ประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
วันที่ขอใช้บริ การ............/............./................

บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) ศูนย์พาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ส่ วนพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ (อาคาร 4 ชั้น 7)
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210 โทรศัพท์: 02 574 8912, 02 505 6168 โทรสาร: 02 574 8913

ขั้นตอนการขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส: TOTCA
(สํานักงานใหญ ทีโอที แจงวัฒนะ)
Download ใบสมัคร CA จากเว็บไซด
http://www.ca.tot.co.th

- กรอกใบสมัคร
- เตรียมหลักฐาน
ประเภทนิติบุคคล
1. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มของบริษัท (ภ.พ. 20)
2. สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคล
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
4. หนังสือมอบอํานาจ พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท ในกรณีมอบอํานาจ
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
5. กรณีที่เปนชาวตางชาติใหแนบใบสําคัญบุคคลตางดาว (Work permit
หรือ passport)
6. กรณี CA SSL ใหแนบ DUN Number และ Domain Name

ผูประสานงาน ชานิกา ,พรชนก ,ศิริบูรณ
โทร.02-5056168 , 02-5748912
Fax. 02-5748913

ยื่นใบสมัคร ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานดวยตนเองที่ อาคาร 4
ชั้น 7 ศูนยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หอง Develop
เวลา 8.30น – 17.00 น.

ชําระเงิน ณ
ศูนยบริการลูกคาทีโอทีแจงวัฒนะ
อาคาร 6 ชั้น 1
เวลา 8.30 - 16.30 น.

ตรวจเอกสาร

เจาหนาที่ทําการลงทะเบียนผาน WebRAO

CD / Smartcard / USB Token

กําหนดประเภท
ของ CAและอายุการใชงาน

ลูกคากําหนด Pin /password
เพื่อรักษาความปลอดภัยของ Private Key

สงมอบใบรับรองและใบแสดง
Serial ใหกับลูกคา

X.p12

Serial

