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                                 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
99 ถนนแจงวัฒนะ  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  10210-0298 

                                                                             Serial number……….………. 
                                                                                                                            คําขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส / แบบฟอรมการสมัคร 
  CAT CA/Application Form 

ขอมูลสําหรับสรางใบรับรองฯ                                                                                                                                               สมัครใหม             ตออายุ         
          นิติบุคคล            บุคคลธรรมดา                      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีอยูสําหรับแจงบริการและเอกสารอื่น ๆ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ช่ือนิติบุคคล(ภาษาไทย)                                                                                โดย                                                                                                      
ช่ือนิติบุคคล(ภาษาอังกฤษ)    
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร    
ช่ือหนวยงานยอย / Organizational Unit (ถามี)                                                                                                                                                       
ประเภทธุรกิจ                                                                                       ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่                                                                            
ที่อยู(ตาม ภพ.20)                                                                                                                                                                                                  -    
โทรศัพท                                                      โทรศัพทมือถือของเจาของผูใชบริการใบรับรองฯ (Mobile Phone)                                                     
 
ขอมูลสวนตัวของผูใชบริการใบรับรองฯ  (Personal Information)     
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)                                                                                                                                                                      

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)      
วันเดือนป (พ.ศ.)เกิด          /          /             เช้ือชาติ                        สัญชาติ                          
บัตรประชาชน (Identification Card)                                                                                                    
ออกโดย                                                                       วันออกบัตร                                          วันหมดอายุ                                                   
หนังสือเดินทางเลขที่       ประเทศ                                วันหมดอายุ                           
ที่อยูตามทะเบียนบาน(Address)                                                                                                                                                                      
โทรศัพทที่บาน(Home Phone)                                           โทรศัพทมือถือของผูใชบริการใบรับรองฯ (Mobile Phone)                                    
e-mail Address                                                                   

เลขที่                               หมูที่                                    อาคาร/หมูบาน                                       ตรอก/ซอย                                                   
ถนน                                             แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                               จังหวัด                                                
รหัสไปรษณีย                                        โทรศัพท                                         โทรสาร                                                

ประเภทใบรับรองฯ ที่ขอ  [    ]  Personal Certificate โปรดระบุ e-mail ที่ตองการใหปรากฏ และใชกับใบรับรอง......................................................
  อายุการใชบริการ   1 ป   2 ป  3 ป 
                                          [    ]   Web Server Certificate โปรดระบุขอมูลเครื่องใหบริการ    อายุการใชบริการ     1 ป   2 ป  
  Domain Name                                                                 Locality (จังหวัด)                                                
  Organization (ช่ือองคกร)                                                                                           
  Organizational Unit (ช่ือหนวยงานยอย)                                                                               
 

ประเภทลูกคาที่ขอใชบริการ (ดูรายละเอียด CP/CPS ของแตละประเภทไดทาง www.thaipki.com) 
[   ] ใชสําหรับโครงการ Paperless ของกรมศุลกากร  [  ] ปปง.  [  ] RDC Online  [  ] พรรคการเมือง / กกต.   [  ] กลุมสมาคมธนาคาร  [  ] อื่นๆ 
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ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนและหลักฐานที่ใหไวถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตาม 

ขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส CAT CA  รวมทั้งตองปฏิบัติตามนโยบายใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
Certificate Policy  (CP) และแนวทางปฏิบัติตามใบรับรองอิเล็กทรอนิกส Certification Practices Statement  (CPS)  ตามที่ระบุไวโดย
เครงครัด หากปรากฏภายหลังวาขอความหรือหลักฐานที่แจงหรือใหไวไมถูกตองแทจริง หรือหากปรากฏวาขาพเจาฝาฝนขอตกลงใน
การใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส CAT CA ขาพเจายินยอม ใหมีการยกเลิกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสในทันทีและยอมรับความผูกพันอัน
เกิดขึ้นทุกประการ 

 
                                                                                                                            
                                                ลงช่ือ                                                           ผูใชบริการ        
                                                  (                                                            ) ประทับตราหนวยงาน (ถามี) 
              วันที่             /              /              
 
 
กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาดําเนินการแทน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบคําขอใชบริการ (Additional Document for applicant) 

 
 
 

 
 
               
 
 
 
       

  

เอกสารที่ยื่นพรอมคําขอใชบริการ จํานวน.................ฉบบั (โปรดยื่นเอกสารตัวจริงพรอมสําเนาประกอบการสมัคร) 
กรณีขอใชบริการในนามบุคคลธรรมดา      กรณีขอใชบริการในนามนิติบุคคล  
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/เอกสารทางราชการที่มีรูปถายของผูใชบริการ   - สําเนาทะเบียนพาณิชยของบริษทัที่จดทะเบียน หรือ สําเนาหนังสือรับรองการเปน   - 
สําเนาทะเบยีนบาน    นิติบุคคล 
- กรณีที่เปนชาวตางชาติใหแนบใบสําคัญบุคคลตางดาว หรือ หนังสือเดินทาง     -  สําเนาทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่มของบริษัท (ภ.พ.20) 
  หรือใบอนุญาตทํางาน - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอฯ 
- เงื่อนไขการใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสของ CAT-CA ที่ลงนามแลว                - กรณีมอบอํานาจใหติดอากรแสตมป และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชานของผูมอบ 
      อํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชานของผูรับมอบอํานาจ 
         - กรณีที่เปนชาวตางชาติใหแนบใบสําคัญบุคคลตางดาว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ 

    ใบอนุญาตทํางาน 
    - เงื่อนไขการใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสของ CAT-CA ที่ลงนามแลว                      

                        

         ขาพเจา                                                                                     ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่                                        
ผูมีอํานาจกระทําการแทน นิติบุคคล                                                                 ขอมอบอํานาจให                                                                 ผูถือบัตร      
ประจําตัวประชาชนเลขที่                                                                    เปนผูกระทําการแทนขาพเจาในการยื่นคําขอใชบริการ และรับใบรับรอง 

 อิเล็กทรอนิกส  จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)   
                                 การใดๆ ที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้แลว ขาพเจาขอรับผิดชอบโดยเสมือนวาขาพเจาเปน
ผูกระทําดวยตนเองทั้งสิ้น เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจา จึงไดลงลายมือช่ือตอหนาพยาน พรอมประทับตรา (ถามี)ไวเปนสําคัญ 
                                                  
           ลงช่ือ                                             ผูมอบอํานาจ                                   ลงช่ือ                                             ผูรับมอบอํานาจ 
                   (                                           )  ประทับตราหนวยงาน (ถามี)                  (                                           ) 
           
          ลงช่ือ                                             พยาน                                               ลงช่ือ                                             พยาน 
                   (                                         )        (                                           ) 
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 …………………………………..           ……………………………………               
          
                                                                                                                                                                                                            

 
 
 
 

 
 
ขอตกลงและเงื่อนไขการใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  CAT CA (ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ฯ) 

                               ขอตกลงนี้ใชบังคับระหวาง  บมจ. กสท โทรคมนาคม (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูใหบริการ”) กับผูขอใชบริการที่ไดระบุ
ไวตามขอตกลงนี้ (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูใชบริการ”) โดยผูใชบริการตกลงและยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไข
ดังตอไปนี้ 
 

 

1. ผูใชบริการตองไมนําใบรับรองอิเล็กทรอนิกสฯ ไปใชในทางที่ขัดตอกฎหมายและความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 
 

2. ผูใชบริการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร หากบริษัทพบวาผูใชบริการมีการกระทํา
ความผิดตอกฎหมายดังกลาว บริษัทฯ มีสิทธิระงับ และ/หรือ หยุดการใหบริการโดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา              
และไมตองคืนคาใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกสฯ  ใหแกผูใชบริการ  
 

3. ผูใชบริการ ตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และเงื่อนไขตาง ๆ ของผูใหบริการ ที่เกี่ยวของกับการ
ใหบริการนี้ ซึ่งใชในบังคับอยูแลวในขณะนี้ หรือทั้งที่จะไดออกมาใชบังคับตอไปในภายหนา 
 

4. ในการใชบริการน้ี ผูใชบริการตกลงและยอมรับปฏิบัติตามนโยบายใบรับรองอิเล็กทรอนิกส Certificate Policy(CP)         
และ แนวทางปฏิบัติใบรับรองอิเล็กทรอนิกส Certification Practices Statement  (CPS) ซึ่งระบุไวในเว็บไซตของผูใหบริการ  
 

5. ผูใหบริการจะออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสฯ ใหแกผูใชบริการในนามของผูใชบริการในรูปแบบของ CD-ROM หรือ ตาม
คําขอของผูใชบริการ โดยผูใชบริการตองเก็บรักษารหัสขอมูลสวนตัว (Private Key) ที่บันทึกอยูใน CD-ROM     และบันทึก
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการติดตอสื่อสารบนเครือขายคอมพิวเตอรไวเปนความลับ ไมเปดใหผูอื่นที่ไมมีสวนเกี่ยวของ
ทราบโดยเด็ดขาด  
 

6. ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสฯ  ที่ผูใหบริการ ออกใหมีอายุการใชงานตามประเภทของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสฯ 
 
 

     สําหรับเจาหนาที่ 
    ขอรับรองวาไดตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอใชบริการจากตนฉบับจริงถูกตอง และหลักฐานครบถวนแลว 

       
            ลงช่ือ    
   (                                                               ) 
                                                       เจาหนาที่ฝายขาย สังกัด                                       เบอรโทร                               
                                                                วันที่                   /              /              
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7. ผูใชบริการ ตกลงและยอมรับวาในกรณีที่มีการใชวิธีการถอดรหัสขอมูลสวนตัว (Private Key) ที่บันทึกอยูใน CD-ROM   
เพื่อสรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสและบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการติดตอสื่อสารบนเครือขายคอมพิวเตอร       
เพื่อกอใหเกิดนิติสัมพันธระหวางบุคคล ผูใชบริการ ตกลงและยินยอมใหถือเสมือนวาลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสที่บันทึกลง
บนขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีความผูกพันตามกฎหมายเสมือนเปนการลงลายมือช่ือของผูใชบริการในเอกสารนิติกรรม         
หรือสัญญา และยินยอมผูกพันตามเนื้อหาหรือขอมูลนั้นทุกประการ ทั้งนี้ โดยรวมถึงกรณีที่มีการสราง หรือนําลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกสไปใชผิดวัตถุประสงคของผูใชบริการ และ/หรือ ใชโดยผิดเงื่อนไขการใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสฯ และการ
ใชนั้นไดกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลหนึ่งบุคคลใด ผูใชบริการ จะเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ
ดวยตนเอง ยกเวนกรณีความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของผูใหบริการ  
 

8. ผูใชบริการตกลงและเขาใจดีวา การใช วิธีการเขา หรือถอดรหัสขอมูลสวนตัว (Private Key) ที่บันทึกอยูใน CD-ROM เพื่อ
สรางลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส จะตองเปนการใชรวมกับรหัสลับ ซึ่งผูใชบริการเปนผูกําหนดดวยตนเอง ในกรณีที่
ผูใชบริการ ไมสามารถจํารหัสลับที่ตนกําหนดได ผูใชบริการ จะตองแจงตอผูใหบริการ เพื่อขอยกเลิกการใชบริการ และสง
มอบ CD-ROM ดังกลาวคืนแกผูใหบริการ เพื่อขอรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสฯ ใหม ตามคําขอของผูใชบริการ             โดย
มีคาใชจายตามอัตราราคาของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสฯ แตละประเภทนั้นๆ 
 

9. ในกรณีที่ CD-ROM ที่อยูในความครอบครองของผูใชบริการชํารุด เสียหาย หรือถูกทําลายหรือเมื่อปรากฏเหตุอันควรสงสัย
วา รหัสลับสําหรับเรียกใชวิธีการเขา หรือถอดรหัสขอมูลสวนตัว (Private Key) ที่บันทึกอยูในอุปกรณดังกลาว ลวงรูไปถึง
บุคคลอื่นซึ่งไมมีหนาที่เกี่ยวของ ผูใชบริการมีหนาที่ตองแจงใหผูใหบริการทราบ และเพิกถอนการใชโดยทันทีทาง             
E-mail , โทรศัพท หรือโทรสาร หรือแจงเจาหนาที่รับลงทะเบียน (Registration Authority ) และตองทําเปนลายลักษณอักษร
สงถึงผูใหบริการภายใน 48 ช่ัวโมงนับจากทราบถึงการชํารุดเสียหาย หรือถูกทําลาย หรือสงสัยวารหัสลับสําหรับเรียก        
ใชวิธีการเขาหรือถอดรหัสขอมูลสวนตัว (Private Key) ที่บันทึกอยูในอุปกรณดังกลาว ลวงรูไปถึงบุคคลอื่นซึ่งไมมีหนาที่
เกี่ยวของ 

การขอรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสฯ ใหม ตามคําขอของผูใชบริการ เพื่อทดแทนอันเดิม มีคาใชจายตามอัตราราคาของ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสฯ   แตละประเภทนั้นๆ  นอกจากนี้หากมีผูอื่นนําใบรับรองอิเล็กทรอนิกสฯ ไปใชและกอใหเกิดผล
เสียหายและ/หรือคาใชจาย ผูใชบริการตกลงและยอมรับผิดชอบตอเสียหาย         และ/หรือคาใชจายที่เกิดจากการการกระทํา
ดังกลาวดวยตนเองโดยตรง 

 
10. ในกรณีที่ผูใชบริการ มีความประสงคจะขอใหผูใหบริการฯ ดําเนินการพักใชเปนการชั่วคราว  

ผูใชบริการสามารถแจงการขอหยุดใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสฯ ดังกลาวได โดยการแจงใหผูใหบริการ ทราบทาง e-mail 
โทรศัพท หรือโทรสาร หรือแจงเจาหนาที่รับลงทะเบียน (Registration Authority ) และทําเปนหนังสือ 
สงถึงผูใหบริการ ภายใน 48 ช่ัวโมง นับ แตการแจงและเมื่อผูใชบริการ มีความประสงคจะขอยกเลิกการพักใชดังกลาว 
ผูใชบริการ  ตองแจงขอยกเลิกการพักใชเปนหนังสือตอ  ผูใหบริการโดยแจงกับ เจาหนาที่รับลงทะเบียน ของผูใหบริการ 
 

11. ผูใหบริการ จะดําเนินการแจงใหผูใชบริการ ทราบลวงหนา ถึงกําหนดวันหมดอายุการใชงานใบรับรองอิเล็กทรอนิกสฯ เปน
หนังสือ และ/หรือ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในลักษณะขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไมนอยกวา 30 วัน  
กอนวันครบกําหนดอายุการใช เพื่อใหผูใชบริการ สามารถดําเนินการขอตออายุไดกอนหมดอายุ 
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12. ผูใชบริการตกลงและยินยอมใหผูใหบริการ เรียกเก็บคาบริการในการใช ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสฯ เปนรายป และสามารถ
เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการสําหรับการเรียกเก็บในปถัดไปไดตามที่เห็นสมควร โดยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคาบริการ   
ผูใหบริการ จะแจงใหผูใชบริการ ทราบลวงหนาเปนหนังสือและ/หรือ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในลักษณะของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสไมนอยกวา 30 วัน กอนที่การเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการจะมีผลใชบังคับ 
 

13. ผูใชบริการ ตกลงและยอมรับวาผูใหบริการ มีสิทธิที่จะแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการใชใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสฯ นี้ได ตามที่ผูใหบริการ และผูใชบริการ  ไดพิจารณารวมกันแลวเห็นสมควร เพื่อประโยชนในการพัฒนา
หรือปรับปรุงการใหบริการของผูใหบริการ หรือเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งที่ใช
บังคับอยูและที่จะออกใชบังคับในอนาคต หรือในกรณีที่ผูใหบริการ และผูใชบริการ  ไดพิจารณารวมกันเห็นสมควรที่จะ
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอตกลง และหรือเงื่อนไขในขอตกลงฉบับนี้ ผูใหบริการ จะแจงใหผูใชบริการ              
ทราบลวงหนาเปนหนังสือ และ/หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในลักษณะขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไมนอยกวา 30 วัน กอน
วันที่การแกไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนด และหรือเงื่อนไขจะมีผลบังคับใช 
 

14. ในกรณีผูใชบริการ ยกเลิกการใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสฯ กอนครบ 1 ป  ผูใชบริการตองแจงใหผูใหบริการทราบ
ลวงหนาเปนหนังสือไมนอยกวา 30 วัน  โดยผูใหบริการไมตองคืนคาใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกสฯ ใหแก
ผูใชบริการ 

 
15. ในกรณีที่ ผูใหบริการ เปนผูขอยกเลิกการใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสฯ โดยมิใชความผิดของผูใชบริการ  ผูใหบริการ 

จะชดใชคาใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกสฯ คืนตามสัดสวนที่ยังมิไดใชบริการครบกําหนด เวนแต  ผูใหบริการ 
ไดรับคําสั่งของศาลหรือตองดําเนินการโดยชอบตามกฎหมายใหดําเนินการเพิกถอนใบรับรองฯ นั้น 

 
16. บริษัทฯ มีสิทธิระงับการใหบริการ และ/หรือ การบอกเลิกขอตกลงกับผูใชบริการไดทันที ถาปรากฏวาผูใชบริการปฏิบัติผิด

เงื่อนไขขอตกลงนี้แมขอใดขอหนึ่ง   หรือกรณีที่ผูใชบริการมีหนี้สินลนพนตัว หรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยไมวาช่ัวคราว หรือ
เด็ดขาด หรือถูกฟองลมละลาย โดยผูใชบริการยอมรับวาการกระทําใด ๆ อันเนื่องมาจากการระงับการใหบริการ และ/หรือการ
บอกเลิกสัญญานี้ไมเปนการลวงละเมิดตอผูใชบริการประการใด และผูใหบริการไมตองคืนคาใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกสฯ          
ใหแกผูใชบริการ  
 
 

 
          
                                                 ลงช่ือ                                                                 ผูใชบริการ                              
                                                          (                                                               ) ประทับตราหนวยงาน (ถามี)  
                                                        วันที่ยื่นขอใชบริการ             /              /              


