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1.บทนํา (INTRODUCTION)
1.1. ขอมูลเบื้องตนทั่วไป (Overview)
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งใหบริการแกองคกรภาครัฐ เอกชนและบุคคล
ทั่วไป โดยมีธุรกิจบริการที่สําคัญ ไดแก บริการโทรศัพทพื้นฐาน บริการโทรศัพทสาธารณะ บริการโทรศัพทเคลื่อนที่
บริการโทรศัพทระหวางประเทศ บริการสื่อสารขอมูล รวมทั้ง บริการเสริมพิเศษตาง ๆ นอกจากนั้น ยังเปนผูใหบริการ
โครงขายโทรคมนาคมที่มีความแข็งแกรงสูงสุดในประเทศดวยเครือขายเชื่อมโยงระหวางประเทศครอบคลุมภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟก และภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก สามารถใหบริการโทรคมนาคมครบวงจรทั้งในประเทศและระหวางประเทศ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไดมุงเขาสูธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Business) เพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนและความสําเร็จของธุรกิจยุคดิจิตอล โดยใหเปดใหบริการตาง ๆ ที่รองรับการเติบโตของธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส อาทิ บริการรับชําระคาบริการโทรศัพทผานอินเทอรเน็ต บริการศูนยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (eBusiness Center) การจัดการระบบการจัดซื้อจัดหาผานอินเทอรเน็ต (e-Procurement) และการเปดใหบริการออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (TOT Certification Authority: TOT CA) ซึ่งจะเรียกวา “TOT CA”
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ทําหนาที่ใหบริการเกี่ยวกับการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ซึ่งแบงใบรับรอง
ออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1) ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสสําหรับบุคคล โดยใบรับรองดังกลาวเปนขอมูลในรูปอิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมโยงกับ
บุคคล ซึ่งปรากฏอยูในใบรับรองอิเล็กทรอนิกสนั้น เพื่อยืนยันและรับรองวากุญแจสาธารณะเปนของบุคคลนั้น
2) ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสสําหรับเครื่องบริการเว็บ โดยใบรับรองดังกลาวเปนขอความในรูปอิเล็กทรอนิกสที่
เชื่อมโยงกับเว็บไซต ซึ่งปรากฏชื่ออยูในใบรับรองนั้น เพื่อยืนยันและรับรองวากุญแจสาธารณะเปนของเว็บไซตนั้น
เอกสารฉบั บ นี้ เ รี ย กว า "แนวนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ก ารให บ ริ ก ารใบรั บ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Certificate
Policy/Certification Practice Statement)” หรือเรียกวา “CP/CPS” ถูกจัดทําขึ้นตามมาตรฐาน Internet Engineering
Task Force (IETF) Public Key Infrastructure X.509 (IETF PKIX) Certificate Policy และ Certification Practices
Framework [RFC3647] โดยมีวัตถุประสงคในการชี้แจงแกบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เพื่อให
รับทราบถึง ขอความระบุในเอกสาร ตลอดจนทําความเขาใจและเปนแนวทางในการประยุกตใชงานใบรับรอง นอกจากนี้
ยังใชเปนเอกสารที่ผูกพันทางกฎหมาย ระหวางคูกรณีทุกฝายอีกดวย ทั้งนี้แนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสแตละประเภทสามารถดูไดจากเอกสารคําชี้แจงทางปฏิบัติในการประกอบการรับรองอิเล็กทรอนิกสจากผู
ใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (TOT Certification Authority:TOT CA) โดยผูใหบริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสหรือ TOT CA ไดยึดตามขอปฏิบัติตามมาตรฐาน ของ Baseline Requirements for the Issuance and
Management of Publicly-Trusted Certificates published ที่ถูกประกาศเปน Version ลาสุดอยูใน
http://www.cabforum.org หากเอกสารฉบับนี้มีขอปฏิบัติใดผิดไปจาก ขอปฏิบัติตามมาตรฐาน Baseline Requirements
for the Issuance and Management of Publicly-Trusted Certificates published ขอใหยึดตามขอปฏิบัติตาม
มาตรฐานฯ
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โครงสรางพื้นฐานกุญแจสาธารณะ(Public Key Infrastructure : PKI) จะประกอบดวย
1. ผูใชบริการ (End Entity) เปนผูซึ่งประสงคจะขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส โดยยื่นคําขอผานทาง
เจาหนาที่รับลงทะเบียน
2. เจา หนา ที่รับ ลงทะเบีย น (Registration Authority) เปน ผูซึ่ง ทํา หนา ที่รับ ลงทะเบีย น เมื่อ มีก ารยื่น ขอ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส แจงเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส โดยการตรวจสอบ
และยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ผูใชบริการใหไวตามแบบคําขอที่ผูใหบริการกําหนดขึ้น
3. ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certification Authority) เปนองคกรซึ่งทําหนาที่ในการใหบริการ
เกี่ยวกับการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เพื่อรับรองตัวตนที่แทจริงของบุคคล นิติบุคคล หรือเอ็นทิตี้ใดๆ
4. ที ่บ ัน ทึก ขอ มูล (Repository) เปน ระบบคอมพิว เตอรที ่เ ปด ใหบ ุค คลอื ่น สามารถสืบ คน ใบรับ รอง
อิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการเพื่อใชในการติดตอสื่อสารอยางปลอดภัย
1.2. ชื่อเอกสาร (Document Name and Identification)
เอกสารฉบับนี้เรียกวา “แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการใหบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Policy/
Certification Practice Statement)” ซึ่งเรียกวา “CP/CPS” โดยมีวัตถุประสงคในการชี้แจงแกบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของกับ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหทราบถึงขอความที่ระบุในเอกสารตลอดจนความเขาใจและเปนแนวทางในการดําเนินการ
เกี่ยวกับใบรับรอง นอกจากนี้ยังใชเปนเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหวางคูกรณีทุกฝายอีกดวย
เอกสารแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ฉบับนี้ เปนเอกสารที่อธิบายถึง
การประยุกตใชงานใบรับรองอิเล็กทรอนิกสประเภทตาง ๆ ที่ TOT มีใหบริการ โดยอางอิงตามมาตรฐาน RFC 3647 ซึ่ง
เปนมาตรฐานสากล และสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่มีการประกาศใชงาน
ทั้งนี้ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสไดกําหนด Object Identifier (OID) สําหรับแนวนโยบายการ
ใหบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้คือ
1.3.6.1.4.1.16350.200.1.1
ซึ่งแตละหมายเลขของ OID มีความหมายดังนี้
ISO assigned
1
ISO Identified Organization
3
US Department of Defense
6
Internet
1
Private
4
ANA registered private enterprises
1
TOT Public Company Limited
16350
TOT CA Service
200
Security Objects
1
Certificate Policy
1
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1.3. บุคคลที่เกี่ยวของ (PKI participants)
1.3.1 ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certification Authority : TOT CA)
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หมายความวา ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง สรางและออก
ใบรั บ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เพื่ อ รั บ รองกุ ญ แจสาธารณะให กั บ ผู ใ ช บ ริ ก าร รวมทั้ ง เผยแพร ส ถานะของใบรั บ รอง
อิเล็กทรอนิกสที่มีการเพิกถอนในรายการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Revocation List หรือมีชื่อยอวา
CRL) ตามความถี่ที่เหมาะสม
1.3.2. หนวยรับลงทะเบียน(Registration Authorities : TOT RA)
หนวยรับลงทะเบียน (Registration Authorities : TOT RA) คือ ผูซึ่งทําหนาที่รับลงทะเบียน เมื่อมีการยื่น
คําขอใชบริการ คําขอเพิกถอนใบรับรอง หรือตออายุใบรับรอง โดยการตรวจสอบและยืนยันความถูกตองสมบูรณของ
ขอมูลที่ผูใชบริการใหไวตามแบบคําขอที่ผูใหบริการกําหนดขึ้น
1.3.3. ผูใชบริการ (Subscribers)
ผูใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (End Entities) หมายความวา ผูที่ไดใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกสจาก
ผูใหบริการ โดยมีชื่อปรากฏในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และเปนเจาของกุญแจสวนตัวและกุญแจสาธารณะที่ปรากฏใน
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสนั้น
1) บุคคลธรรมดา ไดแก
- บุคคลทั่วไปที่ยื่นคําขอใชบริการใบรับรองแกผูใหบริการ เมื่อมีการออกใบรับรองจะมีการระบุชื่อผูใชบริการไวใน
ใบรับรอง
- บุคคลทั่วไปที่ยื่นคําขอใชบริการใบรับรองสําหรับเครื่องบริการเว็บแกผูใหบริการ เมื่อมีการออกใบรับรองจะมี
การระบุชื่อเว็บไซตของเครื่องบริการเว็บไวในใบรับรอง
2) นิติบุคคล ไดแก
- นิติบุคคลที่ยื่นคําขอใชบริการใบรับรองแกผูใหบริการ เมื่อมีการออกใบรับรองจะมีการระบุชื่อนิติบุคคลของ
ผูใชบริการไวในใบรับรอง
- นิติบุคคลที่ยืนคําขอใชบริการใบรับรองสําหรับเครื่องบริการเว็บแกผูใหบริการ เมื่อมีการออกใบรับรองจะมี
การระบุชื่อเว็บไซตของเครื่องบริการเว็บไวในใบรับรอง
1.3.4. คูกรณีที่เกี่ยวของ (Relying Parties)
คูกรณีที่เกี่ยวของ (Relying Party) คือ ผูซึ่งกระทําการหรืองดเวนกระทําการใด ๆ เพราะเชื่อถือใบรับรองหรือ
ลายมือชื่อดิจิตอล โดยการนํากุญแจสาธารณะที่อยูในใบรับรองไปใชในการตรวจสอบตัวตน ของผูใชบริการซึ่งเปน
เจาของลายมือชื่อดิจิตอล และมีชื่อปรากฏอยูในใบรับรอง
1.3.5. บุคคลซึ่งเกี่ยวของอื่น ๆ (Other Participants)
ไมมี
Certificate Policy / Certification Practice Statement_Version 2.0

18

1.4.การใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Usage)
1.4.1. การใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสม (Appropriate Certificate Uses)
ใบรับรองที่ผูใหบริการออกใหแกผูใชบริการนั้นไดมีการจํากัดการใชงานสําหรับใบรับรองแตละประเภทดังนี้
1. Personal Certificate คือ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ออกใหบุคคลหรือ ประชาชนทั่วไป เพื่อรักษาความ มั่นคง
ปลอดภัยใหกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส จะมีอายุการใชงานตั้งแต 1 ป 2 ปและ 3 ป
2. Enterprise Certificate คือ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ออกใหกับนิติบุคคล ที่มีความตองการใชงานใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัย ใหกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสโดยใบรับรองอิเล็กทรอนิกสประเภทนี้ จะมีอายุ
การใชงานตั้งแต 1 ป 2 ปและ 3 ป
3. Computer/Equipment Certificate คือ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ออกใหเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ ใช
ในการติดตอสื่อสารทางเครือขาย เชน เราทเตอร (Router) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหกับธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส
โดยใบรับรองอิเล็กทรอนิกสประเภทนี้ จะมีอายุการใชงานตั้งแต 1 ป 2 ปและ 3 ป
4. Web Server Certificate (SSL Certificate) คือ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ใชยืนยันตัวตนของ Web Server
โดยใบรับรองอิเล็กทรอนิกสประเภทนี้ จะมีอายุการใชงานตั้งแต 1 ป 2 ปและ 3 ป
1.4.2. ขอจํากัดในการใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Prohibited Certificate Uses)
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ TOT CA ออกใหแกผูใชงาน ไมอนุญาตใหนําไปใชในการอื่นใดที่นอกเหนือจาก
ขอ 1.4.1 ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอกําหนดของผูมีอาํ นาจในการกํากับดูแลการใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
1.5. การบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวนโยบาย (Policy Administration)
1.5.1. หนวยงานที่ทําหนาที่บริหารจัดการเอกสารฉบับนี้ (Organization Administering the Document)
หนวยงานที่บริหารจัดการเอกสารฉบับนี้ คือ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
1.5.2. ขอมูลสําหรับติดตอหนวยงาน (Contact person)
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการใหบริการ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส นี้ออกโดย บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
สอบถามหรือการติดตอใด ๆ อันเกี่ยวกับเอกสารนี้ ใหติดตอที่ :
ศูนยบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 89/2 หมู 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย
โทรศัพท 02 574 8912, 02 575 5221
โทรสาร 02 574 8913
Website: http://www.ca.tot.co.th
Email Address: info@ca.tot.co.th
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1.5.3. ผูมีหนาที่พิจารณาความเหมาะสมของแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติ (Person Determining CPS
Suitability for the Policy)
ผูใหบริการ มีหนาที่ตองยื่นเอกสาร แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการใหบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ไปยัง
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรนิกส (องคการมหาชน) ตั้งอยู ณ อาคารเดอะไนน ทาวเวอร แกรนด พระรามเกา
(อาคารบี) ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 มีอํานาจในการกํากับดูแล
การใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เพื่อดําเนินการตรวจสอบและรับรอง
1.5.4. กระบวนการอนุมัติแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติ (CPS Approval Procedures)
การสรางหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารฉบับนี้ จะตองไดรับอนุมัติจาก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)ทั้งนี้ โดยอยู
ภายใตกฎเกณฑหรือขอกําหนดทางกฎหมาย หากมี
1.6. คํานิยามและคํายอ (Definitions and Acronyms)
คํานิยาม (Definitions)
คําศัพท

บุคคล

ความหมาย
“The Internet Request For Comments” เปนชุดเอกสารที่เขียนเพื่อนิยามหรือ
บรรยายตามความเปนจริงปจจุบันและแนะนําแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเกณฑวิธี (Protocol)
และนโยบายของอินเทอรเน็ต เปนตน
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

เอนทิตี

บุคคลและรวมถึงเครื่องใหบริ การ (Server)

RFC

หรือเว็บไซต หรือหนวยปฏิบัติงาน

(Operating Unit/Site) หรือเครื่องมืออื่นใด (Device) ที่อยูภายใตการควบคุมของ
บุคคล
Certificate Revocation List
(CRL)

รายการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส คือ รายการใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ถูกเพิก

Online Certificate Status
Protocol (OCSP)

เกณฑวิธี (Protocol) สําหรับตรวจสอบสถานะของการเพิกถอนใบรับรอง หรือวันเวลา

Object Identifier (OID)

คาสัมพันธซึ่งบงบอกถึงขอมูลสารสนเทศของวัตถุ (Information Object) ใดๆ โดยเปน

ถอนการใชงาน
ที่เริ่มตนและสิ้นสุดการใชใบรับรอง
คาที่สามารถบงชี้ไดถึงความเปนหนึ่งเดียวของ Object นั้นๆ

กุญแจสาธารณะ Public Key

กุญแจที่ใชในการตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัล และสามารถนําไปใชในการเขารหัสลับ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อมิใหสามารถเขาใจความหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มี
การเขารหัสลับนั้นได เพื่อประโยชนในการรักษาความลับของขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น
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กุญแจสวนตัว Private Key

คูกุญแจ Key Pair

กุญแจที่ใชในการสรางลายมือชื่อดิจิตอล และสามารถนําไปใชในการถอดรหัสลับ
เมื่อมีการเขารหัสลับขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสามารถเขาใจความหมายของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่มีการเขารหัสลับนั้นได
กุญแจสวนตัวและกุญแจสาธารณะในระบบการเขารหัสลับแบบอสมมาตรที่ไดสราง
ขึ้ น โดยวิ ธี ก ารทํ า ให กุ ญ แจส ว นตั ว มี ค วามสั ม พั น ธ ใ นทางคณิ ต ศาสตร กั บ กุ ญ แจ
สาธารณะในลักษณะที่สามารถใชกุญแจสาธารณะตรวจสอบไดวาลายมือชื่อดิจิตอล
ไดสรางขึ้นโดยใชกุญแจสวนตัวนั้นหรือไม และสามารถนํากุญแจสาธารณะไปใชใน
การเขารหัสลับขอมูลอิเล็กทรอนิก ส ทําใหไมส ามารถเขาใจความหมายของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสไดเพื่อประโยชนในการรักษาความลับของขอมูลอิเล็กทรอนิกส เวนแต
บุคคลที่ถือกุญแจสวนตัวซึ่งสามารถนํากุญแจสวนตัวของตนใชในการถอดรหัสลับของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหเจาของกุญแจสวนตัวสามารถอานหรือเขาใจความหมาย
ของขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นได

เจาหนาที่รับลงทะเบียน
Registration Authority (RA)

ผูซึ่งทําหนาที่รับลงทะเบียนเมื่อมีการยื่นคําขอใชบริการ แจงเพิกถอนใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส หรือตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส โดยทําการตรวจสอบและยืนยัน
ความถูกตองของขอมูลที่ผูใชบริการใหไว

พฤติการณที่กระทบตอความ
มั่นคงปลอดภัยของขอมูล
(Compromise)

หมายถึง การที่ขอมูลสูญหาย ถูกทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรู
โดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการเก็บรักษาขอมูลนั้น รวมทั้งกรณีที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยวาจะมีพฤติการณดังกลาว
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คํายอ (Definitions)
คํายอ
CA
CN
CP
CRL
DN
ITU-T
LDAP
PKI
RA
OU
X.500
X.509

คําศัพท
Certification Authority
Common Name
Certification Practice
Certificate Revocation List
Distinguished Name
ITU Telecommunication Standardization Sector
Lightweight Directory Access Protocol
Public Key Infrastructure
Registration Authority
Organization Unit
The ITU-T standard for Directory: overview of concepts,
models and services
The ITU-T standard for Certificates and their
corresponding authentication framework
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2. การเผยแพรขอมูลและความรับผิดชอบในการเก็บรักษาขอมูล(Publication and Repository Responsibilities)
2.1. ที่บนั ทึกขอมูล (Repositories)
ผูใหบริการมีแหลงเก็บขอมูล 3 แหง ไดแก
1) ไดเรกทอรี(Directory) ซึ่งเปนระบบฐานขอมูลสําหรับบันทึกใบรับรอง และรายการเพิกถอนใบรับรอง
2) ฐานขอมูล (Database) ซึ่งเปนที่สําหรับเก็บขอมูลของผูใชบริการ
3) เว็บไซต (Website) ซึ่งเปนที่สําหรับเก็บหรือประกาศขอมูลเพื่อเผยแพร เชน แนวนโยบายและแนวปฏิบัติสู
สาธารณะ
2.2. การเผยแพรขอมูลของผูใชบริการ (Publication of Certification Information)
ผูใหบริการมีหนาที่เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและรายการเพิกถอนใบรับรองผานเว็บไซตของ
TOT CA เพื่อใหคูกรณีที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวกับการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือ ขอมูล
สถานะตางๆ ของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสได และเผยแพรโดยผานทาง X.500 Directory หรือ LDAP repository
2.3. เวลาและความถี่ในการเผยแพรขอมูล (Time or Frequency of Publication)
 ขอมูลใบรับรองอิเล็กทรอนิกสขอมูลอันไดแก ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส รายการใบเพิกถอนใบรับรอง
แนวนโยบายการใหบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (CP) และแนวปฏิบัติการใหบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส(CPS) มีการ
เผยแพรทางเว็บไซตของผูใหบริการ (http://www.ca.tot.co.th) ในลักษณะดังตอไปนี้และรายการเพิกถอนใบรับรองจะ
ไดรับการเผยแพรโดยเร็ว โดยผูใหบริการ จะนําใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและรายการเพิกถอนใบรับรองไปบันทึกไวใน
ไดเรกทอรี หลังจากมีการสรางรายการเหลานั้น
 ผูใหบริการจะทําการเผยแพรสําเนาของแนวนโยบายการใหบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (CP) และ
แนวปฏิบัติการใหบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (CPS) เวอรชั่นลาสุดผานทางเว็บไซตของผูใหบริการ
 ขอมูลที่ไดประกาศและเผยแพรทางเว็บไซตของผูใหบริการ จะถูกคงไวเพื่อใหมีการเขาถึงขอมูล
เหลานี้ไดจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือมีการทําเวอรชั่น (Version) ใหมของขอมูลดังกลาว
2.4. การควบคุมการเขาถึงที่บันทึกขอมูล (Access Controls on Repositories)
ในกรณีที่เห็นวาเหมาะสม ผูใหบริการอาจกําหนดการควบคุมการเขาถึงขอมูลที่ถูกเผยแพรบางประเภท เพื่อให
สิทธิแกผูใชบริการและนายทะเบียนเทานั้นในการเขาถึงขอมูลดังกลาว ผูใชบริการอาจกําหนดมาตรการเกี่ยวกับความ
มั่นคงและปลอดภัยในการกําหนดใหเฉพาะเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเทานั้นในการสราง แกไข และนําขอมูลไปใสใน
เว็บไซตสําหรับเผยแพร
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3. การระบุและยืนยันตัวบุคคล (Identification and Authentication (I&A))
3.1. การกําหนดรูปแบบของชื่อ (Naming)
3.1.1. ลักษณะของชื่อ (Types of Names)
ชื่อที่ปรากฏในใบรับรองของผูใชบริการแตละรายจะมีลักษณะเปนชื่อเฉพาะ (Distinguished Name: DN) และ
ไมซ้ํากัน เพื่อใหรับรองไดวาสามารถเชื่อมโยงใบรับรองเขากับผูใชบริการ ผูใหบริการ หรือเครื่องใหบริการได ทั้งนี้อางอิง
ตาม ISO/IEC 9594-1/ITU-T Recommendation X.500 The Directory: Overview of Concepts, Models, and
Services
3.1.2. ความหมายของชื่อที่ปรากฏในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Need for Names to be Meaningful)
ชื่อที่ปรากฏในใบรับรองจะตองสื่อถึงความหมาย ซึ่งเชื่อมโยงไปยังการระบุตัวตนของผูใชบริการที่มีชื่อปรากฏ
ในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เชน ชื่อของนิติบุคคล (Organization Unit: OU) จะเปนชื่อของนิติบุคคลที่ขอใชบริการ
เปนตน
3.1.3. การกําหนดชื่อของผูใหบริการ ในกรณีที่มีการใชชื่อนิรนามหรือนามแฝงหรือปดบังชื่อที่
แทจริง (Anonymity or Pseudonymity of Subscribers)
ไมมี
3.1.4. กฎในการแปลงชื่อในรูปแบบตาง ๆ (Rules for Interpreting Various Name Forms)
ไมมี
3.1.5. ความเปนเอกภาพของชื่อ (Uniqueness of Names)
ชื่อเฉพาะที่ปรากฏในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส จะไมซ้ํากัน และ ไมคลุมเครือ
3.1.6. Recognition, Authentication, and Role of Trademarks
จะตองไมใชชื่อในการสมัครที่ฝาฝนสิทธิตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา
3.2. ความสมบูรณในการระบุตัวตน (Initial Identity Validation)
3.2.1. วิธีการในการพิสูจนการครอบครองกุญแจสวนตัว (Method to Prove Possession of Private
Key)
ผูใชบริการจะตองแสดงวิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยเพื่อใหมั่นใจไดวาไดเปนเจาของกุญแจสวนตัวซึ่งสัมพันธ
กับกุญแจสาธารณะที่ปรากฏในขอมูลซีเอสอาร (CSR: Certificate Signing Request) ที่สงมายังผูใหบริการ สําหรับการ
ขอใบรับรองอิเล็กทรอนิ กส หรือจากใบสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิ กส ซึ่งประกอบไปดวยชื่อ เลขที่บัตรประจําตั ว
ประชาชน หรือ พาสปอรต ลายเซ็นตของผูใชบริการเอง และสําเนาบัตรประชาชน
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3.2.2. การยืนยันความมีตัวตนขององคกร (Authentication of Organization Identity)
การตรวจสอบยืนยันความมีตัวตนของนิติบุคคลเพื่อออกใบรับรองนั้น เปนหนาที่ของเจาหนาที่รับลงทะเบียน
โดยผูใชบริการตองกรอกแบบคําขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกสสําหรับนิติบุคคล เพื่อขอใชใบรับรองพรอมทั้งแนบ
หลักฐานที่ใชในการสมัครขอใชบริการซึ่งเจาหนาที่รับลงทะเบียน จะตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งจะตองมี อายุไม
เกินหกเดือนจากวันที่ออกและมีลายเซ็นตของกรรมการผูมีอํานาจที่ถูกตองและ ครบถวน หรือพระราชบัญญัติจัดตั้งนิติ
บุคคล
3.2.3. การยืนยันความมีตัวตนของบุคคล (Authentication of Individual Identity)
การตรวจสอบและยืนยันความมีตัวตนของบุคคลธรรมดาเพื่อออกใบรับรองนั้น เปนหนาที่ของเจาหนาที่รับ
ลงทะเบียน โดยผูใชบริการตองกรอกแบบคําขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกสสําหรับบุคคลธรรมดา เพื่อขอใชใบรับรอง
พร อ มทั้ ง แนบหลั ก ฐานที่ ใ ช ใ นการสมั ค รขอใช บ ริ ก ารแก เ จ า หน า ที่ รั บ ลงทะเบี ย นด ว ย ได แก สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว
ขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและหรือ พาสปอรต สําเนาทะเบียนบาน เปนตน
3.2.4. ขอมูลของผูใชงานที่ไมตองผานการตรวจสอบ (Non-Verified Subscriber Information)
ไมมี
3.2.5. การตรวจสอบผูมีอํานาจ (Validation of Authority)
เจ า หน า ที่ รั บ ลงทะเบี ย น จะตรวจสอบ และเก็ บ หนั ง สื อ มอบอํ า นาจที่ แ นบมาพร อ มกั บ ใบคํ า ขอใบรั บ รอง
อิเล็กทรอนิกสเพื่อยืนยันวาผูใชบริการนั้นไดรับมอบอํานาจมาจากนิติบุคคลและสามารถขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสในนาม
ของนิติบุคคลได
3.2.6. เกณฑการรวมมือกันระหวางกัน (Criteria for Interoperation)
ไมมี
3.3. การระบุยนื ยันตัวตนเมื่อมีการขอออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหม (I&A for Re-key Requests)
3.3.1. การขอออกกุญแจใหม (Identification and Authentication for Routine Re-key)
โดยปกติ แล ว การขอออกกุญแจใหมจ ะเกิ ด ขึ้น เมื่อใบรั บ รองอิ เล็ก ทรอนิก สใ บเดิม ได หมดอายุ แลว เพื่ อให
ผูใ ชบ ริก ารสามารถดํา เนิน การขอออกกุ ญแจใหมไ ด ทั้งนี้ เจ าหน าที่รับทะเบีย นกํ า หนดใหผูใ ชบ ริก ารกรอกใบสมัค ร
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสสําหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล สงใหกับเจาหนาที่รับลงทะเบียน โดยดําเนินการตามหัวขอ
4.1 ตอไป
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3.3.2. การขอออกกุญแจใหมหลังจากการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Identification and
Authentication for Re-key after Revocation)
กรณี ที่ ใ บรั บ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ถู ก เพิ ก ถอนแล ว ผู ใ ช บ ริ ก ารสามารถดํ า เนิ น การขอออกกุ ญ แจใหม ทั้ ง นี้
เจาหนาที่รับทะเบียนกําหนดใหผูใชบริการกรอกใบสมัครใบรับรองอิเล็กทรอนิกสสําหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล สง
ใหกับเจาหนาที่รับลงทะเบียน โดยดําเนินการตามหัวขอ 4.1 ตอไป
3.4. การระบุและยืนยันตัวตนเมื่อมีการขอเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (I&A for Revocation Requests)
ผูใชบริการที่ตองการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ตองแจงตอผูใหบริการโดยตรง เมื่อผูใหบริการไดรับแจง
ความตองการเพิก ถอนใบรั บรองอิเล็กทรอนิกส โดยตรวจสอบใบคํา ขอยกเลิก ใบรับ รองอิเ ล็ก ทรอนิ ก สและหลั ก ฐาน
ประกอบตามขั้นตอนแลว จะดําเนินการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตามที่แจงไวและประกาศในรายการเพิกถอน
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส โดยรายละเอียดอยูในหัวขอ 4.9
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4. ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินการตลอดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
(Certificate Life-Cycle Operational Requirements)
4.1. การยื่นคําขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Application)
4.1.1 ผูที่สามารถขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกสได(Who Can Submit a Certificate Application?)
บุคคลที่สมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสสามารถเปนไดทั้งบุคคลที่ขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสในนามบุคคล
ธรรมดา และบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากนิติบุคคลใหดําเนินการสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสในนามนิติบุคคล เพื่อใช
รักษาความมั่นคงปลอดภัยใหกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
4.1.2 กระบวนการยื่นคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Enrollment Process and Responsibilities)
ผูใชบริการควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
กรณีการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสประเภท Personal Certificate
ขั้นตอนดําเนินการ
1. กรอกใบคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
2. ยื่นใบคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสพรอมหลักฐานที่
หนวยงานรับลงทะเบียน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท 0-2574-8912, 0-2575-5221, 0-2505-6168 โทรสาร 0-2574-8913
3. เจาหนาที่รับลงทะเบียนตรวจสอบใบคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและหลักฐานประกอบ
4. เจาหนาที่รับลงทะเบียนจัดสงใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหผูใชบริการ
5. ผูใชบริการชําระคาบริการ
หลักฐานประกอบ
1. สําเนาบัตรประชาชนของผูใชบริการพรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง กรณีเปนชาวตางชาติ
ใหใชสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
2. สําเนาทะเบียนบานของผูใชบริการพรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง กรณีเปนชาวตางชาติ
ใหใชสําเนาหนังสืออนุญาตใหทํางานในประเทศไทย (Work Permit) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง
กรณีการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสประเภท Enterprise Certificate
ขั้นตอนดําเนินการ
1. กรอกใบคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
2. ยื่นใบคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสพรอมหลักฐานที่
หนวยงานรับลงทะเบียน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท 0-2574-8912, 0-2575-5221, 0-2505-6168 โทรสาร 0-2574-8913
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3. เจาหนาที่รับลงทะเบียนตรวจสอบใบคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และหลักฐานประกอบ
4. เจาหนาที่รับลงทะเบียนจัดสงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ใหผูใชบริการ
5. ผูใชบริการชําระคาบริการ
หลักฐานประกอบ
1. สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลที่มีอายุไมเกิน 90 วัน (3 เดือน) พรอมลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจตามหนังสือรับรอง พรอมประทับตราบริษัท (ถามี)
2. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง กรณีเปน
ชาวตางชาติ ใหใชสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
3. กรณีกรรมการผูมีอํานาจมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทน ใหเพิ่ม
3.1 หนังสือมอบอํานาจ พรอมปดอากรแสตมป 30 บาทตามจํานวนผูรับมอบอํานาจ
3.2 สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจพรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
กรณีการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสประเภท SSL Certificate
ขั้นตอนดําเนินการ
1. กรอกใบคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
2. ยื่นใบคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสพรอมหลักฐานที่
หนวยงานรับลงทะเบียน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท 0-2574-8912, 0-2575-5221, 0-2505-6168 โทรสาร 0-2574-8913
3. เจาหนาที่รับลงทะเบียนตรวจสอบใบคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และหลักฐานประกอบ
4. เจาหนาที่รับลงทะเบียนจัดสงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ใหผูใชบริการ
5. ผูใชบริการชําระคาบริการ
หลักฐานประกอบ
กรณีจดทะเบียน Domain Name ในนามบุคคล
1. สําเนาบัตรประชาชนของผูใชบริการ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง กรณีเปนชาวตางชาติ
ใหใชสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
2. สําเนาทะเบียนบานของผูใชบริการ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง กรณีเปนชาวตางชาติ
ใหใชสําเนาหนังสืออนุญาตใหทํางานในประเทศไทย (Work Permit) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง
3. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน Domain Name พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูใชบริการ

Certificate Policy / Certification Practice Statement_Version 2.0

28

กรณีจดทะเบียน Domain Name ในนามองคกร
1. สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลที่มีอายุไมเกิน 90 วัน (3 เดือน) พรอมลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจตามหนังสือรับรอง พรอมประทับตราบริษัท (ถามี)
2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน Domain Name พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดย
กรรมการผูมีอํานาจ
3. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง กรณีเปน
ชาวตางชาติ ใหใชสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
4. กรณีกรรมการผูมีอํานาจมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทน ใหเพิ่ม
4.1 หนังสือมอบอํานาจ พรอมปดอากรแสตมป 30 บาทตามจํานวนผูรับมอบอํานาจ
4.2 สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจพรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
4.2. การพิจารณาคําขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Application Processing)
4.2.1. การใชฟงกชั่นยืนยันและรับรองตัวบุคคล (Performing Identification and Authentication
Functions)
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส จะตรวจสอบใบสมัครและหลักฐานการสมัครกอนออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส โดยจะแจงใหผูใชบริการรับทราบ หากขอมูลในใบสมัครผิดพลาดหรือ เอกสารหลักฐานไมครบถวน
4.2.2. การพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธการสมัครขอใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Approval or Rejection
of Certificate Applications)
เจาหนาที่รับลงทะเบียนจะพิจารณาใบสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และหลักฐานตางๆที่ใชประกอบการ
พิจารณา ตองมีความครบถวนและถูกตอง จึงจะดําเนินการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหกับผูใชบริการ โดยหากสวนหนึ่ง
สวนใดหรือทั้งหมดของใบสมัครใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และ/หรือหลักฐานประกอบการสมัครใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ไม
ครบถวน ไมถูกตอง ก็จะสงเอกสารคืนใหแกผูใชบริการ
4.2.3. เวลาที่ใชในการดําเนินการสําหรับการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Time to Process
Certificate Applications)
เจาหนาที่รับลงทะเบียนจะดําเนินการตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาใบสมัครใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หาก
หลักฐานเอกสารครบถวน จะดําเนินการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหภายในวันเวลาทําการ เวลา 8.30 – 16.30 น.
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4.3. การออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Issuance)
4.3.1. การทํางานของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ในชวงของการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส (CA Actions During Certificate Issuance)
1. เจาหนาที่รับลงทะเบียนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และ CSR file(ถามี) ที่ไดรับจากผูใชบริการ โดยตองมี
ความถูกตองตรงกัน หากพบวาขอมูลไมตรงกันใหแจงผูใชบริการ
2. เมื่ อตรวจสอบพบขอมูล ถูก ตองแล ว เจาหน า ที่รั บ ลงทะเบีย นจะบันทึ กขอมูล ตามใบสมัครใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสจากผูใชบริการ และออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
3. เจ า หน า ที่ รั บ ลงทะเบี ย นจะตรวจสอบความถู ก ต อ งของข อ มู ล ในใบรั บ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละใบรั บ รอง
อิเล็กทรอนิกสที่ออกให
4. เจาหนาที่รับลงทะเบียนสงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ถึงผูใชบริการผานชองทางที่เหมาะสม
4.3.2. การแจงผลการพิจารณา สมัครบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Notification to Subscriber by
the CA of Issuance of Certificate)
ผูใหบริการจะดําเนินการแจงแกผูใชบริการดวยวิธีการที่เหมาะสม เมื่อมีการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสแลว
4.4. การยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Acceptance)
4.4.1. หลักปฏิบัติในการยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Conduct Constituting Certificate
Acceptance)
เมื่อไดรับใบรับรองที่ออกใหโดยผูใหบริการแลว ผูใชบริการตองตรวจขอมูลที่ปรากฏในใบรับรองและยืนยันความ
ถูกตองของขอมูลอันเปนสาระสําคัญซึ่งแสดงในใบรับรอง ตลอดอายุของใบรับรอง และตองแจงใหผูใชบริการทราบโดยมิ
ชักชา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลหรือมีการเพิ่มเติมขอมูลดังกลาว เมื่อไดตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูล
ดังกลาว และมิไดแจงปฏิเสธหรือไมยอมรับขอมูล ตามที่ปรากฏในเวลา 15 วัน ใหถือวาเปนการยอมรับใบรับรอง
4.4.2. การเผยแพรใบรับรองอิเล็กทรอนิกสโดยผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Publication
of the Certificate by the CA)
ผูใหบริการ จะดําเนินการเผยแพรใบรับรองอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการที่ไดสรางขึ้นไวใน Directory ของผู
ใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
4.4.3. การแจงใหหนวยงานอื่นทราบถึงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Notification of Certificate
Issuance by the CA to Other Entities)
การแจงใหบุคคลอื่นทราบถึงใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ไดออกใหผูสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เชน ผู
ใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส อาจสงใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ออกใหผูสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส แก
เจาหนาที่รับลงทะเบียน เปนตน
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4.5. การใชกุญแจคูและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Key Pair and Certificate Usage)
4.5.1. การใชกุญแจสวนตัวและใบรับรองอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการ ( Entities Private Key and
Certificate Usage)
การใชกุญแจสวนตัวและใบรับรองอิเล็กทรอนิกสจะมีความผูกพันเมื่อผูใชบริการไดยอมรับขอตกลงในการใชงาน
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสแลว ทั้งนี้การใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสจะตองสัมพันธกับ
คาที่ระบุไวในฟลด Key Usage ในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งผูใชงานจะตองปกปองกุญแจสวนตัวจากการเขาถึง
โดยไมไดรับอนุญาต และจะตองยุติการใชกุญแจสวนตัวในทันทีที่ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใบนั้นหมดอายุหรือถูกเพิกถอน
4.5.2. การใชกุญแจสาธารณะและใบรับรองอิเล็กทรอนิกสของคูกรณีที่เกี่ยวของ (Relying Party Public
Key and Certificate Usage)
คูกรณีที่เกี่ยวของจะตองปฏิบัติตามขอตกลงในการใชงานใบรับรองอิเล็กทรอนิกสสําหรับคูกรณีที่เกี่ยวของที่ระบุ
ไวในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งจะตองตรวจสอบเงื่อนไขบางประการกอนที่จะใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใบนั้น หากเงื่อนไขระบุ
วาจะจัดหาขอมูลเพิ่มเติมคูกรณีเกี่ยวของก็จําเปนตองดําเนินการอยางเหมาะสม กอนที่จะใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
คูกรณีที่เกี่ยวของจําเปนตองประเมินดังนี้
 ความเหมาะสมในการใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสอดคลองกับที่ไดระบุไวในฟลด Key Usage ใน
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และจะตองไมขัดตอขอจํากัดในการใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ระบุไวในเอกสาร
ฉบับนี้
 สถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสทกี่ ําลังตรวจสอบ หากใบรับรองอิเล็กทรอนิกสถูกเพิกถอน คูกรณี
เกี่ยวของจะตองปฏิเสธการใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใบนั้นทันที
4.6. การตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Renewal)
4.6.1. กรณีในการขอตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Circumstance for Certificate Renewal)
ปจจุบันผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสไมมีนโยบายในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหมใหผูใชบริการ
โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงกุญแจสาธารณะของผูใชบริการ หรือขอมูลอื่นใดที่ปรากฏในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
หากมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่กําลังจะหมดอายุลงใน 30 วันขางหนา ระบบจะสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสแจง
เตือนไปยังผูใชบริการใหรับทราบ เพื่อใหผูใชบริการดําเนินการขอใบรับรองใหมแทนใบรับรองเดิมที่ใกลหมดอายุ
ตามขอ 4.1
4.6.2. ผูที่สามารถขอตอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Who May Request Renewal)
ไมมีบริการ
4.6.3. กระบวนการขอตอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Processing Certificate Renewal Request)
ไมมีบริการ
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4.6.4. วิธีการแจงตอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสกับ Subordinate CA (Notification of New Certificate
Issuance to Subscriber)
ไมมีบริการ
4.6.5. วิธีการยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ไดมีการตออายุ (Conduct Constituting Acceptance of a
Renewal Certificate)
ไมมีบริการ
4.6.6.การเผยแพรใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ไดมีการตออายุ (Publication of the Renewal Certificate
by the CA)
ไมมีบริการ
4.6.7. การแจงเตือนไปยังหนวยงานอื่นเมื่อมีการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ไดมีการตออายุ
(Notification of Certificate Issuance by the CA to Other Entities)
ไมมีบริการ
4.7. การรับรองกุญแจคูใหม (Certificate Re-Key)
4.7.1. กรณีที่อนุญาตใหมีการรับรองกุญแจคูใ หม (Circumstance for Certificate Re-Key)
กอนที่ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการใบเดิมจะหมดอายุ ผูใ ชบริการหรือผูมีอํานาจแทนผูใชงานสามารถ
ติดตอผูใหบริการ โดยมีกระบวนการเชนเดียวกับการยื่นขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหม ตามขอ 4.1
4.7.2. ผูที่สามารถขอรับรองกุญแจคูใหม (Who May Request Certification of a New Public Key)
อางอิงตามขอ 4.1
4.7.3. กระบวนการขอรับรองกุญแจคูใหม (Processing Certificate Re-keying Requests)
อางอิงตามขอ 4.1
4.7.4. วิธีการแจงเตือนการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหมแกผูใชบริการ (Notification of New
Certificate Issuance to Subscriber)
อางอิงตามขอ 4.3 และ 4.4
4.7.5. การยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ไดมีการรับรองกุญแจคูใหม (Conduct Constituting
Acceptance of a Re-keyed Certificate)
อางอิงตามขอ 4.3 และ 4.4
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4.7.6. การเผยแพรใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ไดมีการรับรองกุญแจคูใหม (Publication of the ReKeyed Certificate by the CA)
อางอิงตามขอ 4.3 และ 4.4
4.7.7. การแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อมีการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ไดมีการรับรอง
กุญแจคูใหมโดยผูใหบริการออกใบรับรอง (Notification of Certificate Issuance by the CA to Other Entities)
อางอิงตามขอ 4.3 และ 4.4
4.8. การเปลี่ยนแปลงขอมูลใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Modification)
4.8.1. กรณีการขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Circumstance for Certificate
Modification)
การเปลี่ยนแปลงขอมูลใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเปนการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใบใหม เนื่องจากมีการ
เปลี่ย นแปลงขอมูล ในใบรั บรองอิเล็ ก ทรอนิ ก ส ทั้ งนี้ ตองทํ าการยื่ น เอกสารเพื่ อขอยกเลิก ใบเดิม พร อมทํ าการสมัค ร
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหม
4.8.2. ผูที่สามารถขอแกไข (Who May Request Certificate Modification)
อางอิงตามขอ 4.1
4.8.3. ขั้นตอนในการขอแกไขใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Processing Certificate Modification Request)
อางอิงตามขอ 4.1
4.8.4. การแจงเตือนผูใชบริการเกี่ยวกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหม (Notification of New Certificate
Issuance to Subscriber)
อางอิงตามขอ 4.3 และ 4.4
4.8.5. การดําเนินการเพื่อยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ถูกแกไข (Conduct Constituting
Acceptance of Modified Certificate)
อางอิงตามขอ 4.3 และ 4.4
4.8.6. การเผยแพรใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ถูกแกไขโดยผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
(Publication of the Modified Certificate by the CA)
อางอิงตามขอ 4.3 และ 4.4
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4.8.7. การแจงเตือนไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของโดยผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
(Notification of Certificate Issuance by the CA to Other Entities)
อางอิงตามขอ 4.3 และ 4.4
4.9. การเพิกถอนและพักใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Revocation and Suspension)
สําหรับบริการการเพิกถอนและพักใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสนั้น ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสจะ
ดําเนินการก็ตอเมื่อไดรับคําขอยกเลิกหรือพักใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสจากผูใชบริการ และเจาหนาที่ไดตรวจสอบเอกสาร
ดังกลาวเรียบรอยแลว หรือไดรับคําสั่งโดยชอบดวยกฎหมายใหดําเนินการดังกลาว
4.9.1. เหตุการณที่ตองเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Circumstances for Revocation)
การเพิกถอนใบรับรองใหทําไดดังกรณีตอไปนี้
 การเพิกถอนโดยผูใชบริการ
ผูใชบริการจะตองขอเพิกถอนใบรับรองทันทีเมื่อมีเหตุการณดังตอไปนี้
1) มีผูอื่นลวงรูกญ
ุ แจสวนตัวของผูใชบริการหรือผูอื่นสามารถเขาถึงหรือนํากุญแจสวนตัวของผูใชบริการไปใชงาน
2) มีผูอื่นลวงรูรหัสผาน (Password) ที่ใชในการเรียกใชกุญแจสวนตัวของผูใชบริการ
3) อุปกรณที่ใชในการเก็บกุญแจสวนตัวสูญหายหรือไมสามารถใชงานได
4) มีเหตุอื่นใดที่อาจจะทําใหผูอื่นนําใบรับรองไปใชโดยไมมีสิทธิ
5) ผูใชบริการตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลที่อยูในใบรับรอง เชน ชื่อหรือนามสกุล เปนตน
6) ผูใชบริการระงับหรือยกเลิกการใชบริการ
 การเพิกถอนโดยผูใหบริการ
1) ผูใชบริการไมไดชําระคาบริการ
2) ผูใชบริการไมปฏิบัติตามนโยบายการใหบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และแนวปฏิบัติการใหบริการ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสของผูใหบริการ หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงานของผูใหบริการ
3) มีผูอื่นลวงรูกญ
ุ แจสวนตัวของผูใหบริการ
4) มีคําสั่งของศาลหรือตองดําเนินการตามกฎหมาย
5) ผูใหบริการ ระงับหรือยกเลิกการใหบริการ
6) กรณีอื่น ๆ ที่ผูใหบริการ พิจารณาแลววาจะมีผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัยของการใหบริการใบรับรอง
4.9.2. ผูที่สามารถขอเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกสได (Who can Request Revocation)
ผูมีอํานาจหรือผูที่เปนเจาของใบรับรองอิเล็กทรอนิก สสามารถขอเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกสได ทั้งนี้ผู
ใหบริการสามารถขอเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกสไดเชนกัน หากตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไวในขอ 4.9.1
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4.9.3. ขั้นตอนการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Procedure for Revocation Request)
1. ผูเปนเจาของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสกรอกใบคําขอยกเลิกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งลงลายมือชื่อ
กํากับ
2. สงใบคําขอยกเลิกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและหลักฐานประกอบใหเจาหนาที่รับลงทะเบียน โดยหลักฐานมี
ดังตอไปนี้
- กรณีสมัครในนามบุคคล ใชสาํ เนาบัตรประชาชนของผูใชบริการ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง กรณี
เปนชาวตางชาติใหใชสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
- กรณีสมัครในนามนิติบุคคล ใชสําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคล ที่มีอายุไมเกิน 90 วัน พรอมลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจตามหนังสือรับรอง พรอมประทับตราบริษัท (ถามี) และสําเนาบัตร
ประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง กรณีเปนชาวตางชาติใหใชสําเนาหนังสือ
เดินทาง (Passport) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
- กรณีกรรมการผูมีอํานาจมอบอํานาจใหผูอื่นมาดําเนินการแทน ใหกรอกชื่อผูรับมอบอํานาจลงในใบคําขอ
พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท และเพิ่มสําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง
3. เจาหนาที่รับลงทะเบียนตรวจสอบใบคําขอยกเลิกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและหลักฐาน
4. หลังจากเจาหนาที่รับลงทะเบียนตรวจสอบใบคําขอยกเลิกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและหลักฐานเรียบรอย
เจาหนาที่รับลงทะเบียนจึงจะเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
4.9.4. ระยะเวลาที่ใชในการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Revocation Request Grace Period)
หลังจากผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ไดรับใบคําขอยกเลิกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และไดตรวจสอบ
ความถูกตองของใบคําขอยกเลิกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และเอกสารประกอบแลว โดยปกติผูใหบริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสจะเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกสในทันที
4.9.5. เวลาที่ใชในการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Time within Which CA Must Process the
Revocation Request)
อางอิงตามขอ 4.9.4
4.9.6. ตรวจสถานะเพิกถอนของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ (Revocation
Checking Requirement for Relying Parties)
ผูที่มีสวนเกีย่ วของสามารถเขาไปตรวจสอบ CRL ไดที่
http://crl.ca.tot.co.th/totca.crl
4.9.7. ความถี่ในการอัพเดตรายการเพิกถอนใบรับรอง (CRL Issuance Frequency)
ผูใหบริการจะทําการอัพเดตรายการเพิกถอนใบรับรองทุก 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีการเพิกถอนใบรับรอง
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4.9.8. ระยะเวลาที่ใชในขั้นตอนการประกาศรายการเพิกถอนใบรับรอง (Maximum Latency for CRLs)
ผูใหบริการจะทําการเพิกถอนใบรับรอง ประกาศไวในที่เว็บไซตของผูใหบริการโดยเร็วหลังจากทีไ่ ดสรางรายการ
4.9.9. การตรวจสอบสถานะการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกสแบบออนไลน (On-line
Revocation/status Checking Availability)
ผูที่มีสวนเกีย่ วของสามารถเขาไปตรวจสอบ OCSP ไดที่
http://ocsp.ca.tot.co.th:8080/ejbca/publicweb/status/ocsp
4.9.10. ความตองการตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกสแบบออนไลน (On-line
Revocation Checking Requirements)
อางอิงตามขอ 4.9.9
4.9.11. การประกาศสถานะการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบอื่น (Other Forms of
Revocation Advertisements Available)
ระบบใหบริการของ ผูใหบริการ ไมรองรับการประกาศรายการเพิกถอนใบรับรองในรูปแบบอื่น นอกเหนือจาก
การประกาศไวในรายการเพิกถอนใบรับรอง ซึ่งปรากฏอยูในเว็บไซตของผูใหบริการ
4.9.12. ความตองการพิเศษกรณีที่มีการขอใหรับรองกุญแจคูใหมเมื่อกุญแจเสียหาย (Special
Requirements Regarding Key Compromise)
หากผูใ ชบ ริก ารตรวจพบว ากุ ญแจสวนตั วไดถู กโจรกรรม ถู กล วงรู ถูก เข าถึ งหรือไมส ามารถใชงานได ให
ผูใชบริการดําเนินการเพื่อขอเพิกถอนใบรับรองตามกระบวนการดังกลาวแลวขางตน การเพิกถอนใบรับรองดังกลาวใหถือ
วาเปนการยกเลิกการใชงานกุญแจคูนั้นดวย
4.9.13 กรณีทอี่ นุญาตใหมีการพักใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Circumstances for Suspension)
ไมมีใหบริการการพักใชงานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
4.9.14. ผูที่สามารถขอพักใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Who can Request Suspension)
ไมมีใหบริการการพักใชงานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
4.9.15. กระบวนการขอพักใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Procedure for Suspension Request)
ไมมีใหบริการการพักใชงานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
4.9.16. ขอบเขตระยะเวลาในการพักใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Limits on Suspension Period)
ไมมีใหบริการการพักใชงานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
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4.10. บริการตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Status Services)
ผูใชบริการ และ/หรือ คูกรณีที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสไดทางเว็บไซตของ
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือสามารถโทรมาสอบถามไดที่หนวยงานรับลงทะเบียน
4.10.1. ลักษณะของบริการตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Operational
Characteristics)
ผูที่มีสวนเกีย่ วของสามารถเขาไปตรวจสอบ CRL ไดที่ http://crl.ca.tot.co.th/totca.crl
และสามารถเขาไปตรวจสอบ OCSP ไดที่ http://ocsp.ca.tot.co.th:8080/ejbca/publicweb/status/ocsp
4.10.2. สภาพพรอมใชงานของระบบบริการ (Service Availability)
บริการเผยแพรสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสจะสามารถใชบริการไดอยางตอเนื่องตลอด 24x7 อยางนอย
99% ยกเวนในกรณีที่มีการปรับปรุงระบบใหบริการ หรือเมื่อระบบมีปญหา จะมีการแจงผานหนาเว็บไซต/แจงผูใชบริการ
ที่สอบถามโดยตรง และมีการสํารองขอมูล (Backup) ไวแลว พรอมนําขอมูลที่สํารองไวมาใชเมื่อระบบขัดของ
4.10.3. ความสามารถอื่น ๆ (Optional Features)
ไมมี
4.11. การเลิกใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (End of Subscription)
ผูใชบริการสามารถเลิกใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกสได โดยดําเนินการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
ตามขอ 4.9.3
4.12. การเก็บรักษาและการกูคืนกุญแจ (Key Escrow and Recovery)
4.12.1. แนวนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการกูคืนกุญแจ (Key Escrow and
Recovery Policy and Practices)
ไมมีใหบริการ
4.12.2. การปองกัน Session Key รวมทั้งแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการกูคืนกุญแจ (Session Key
Encapsulation and Recovery policy and Practices)
ไมมีใหบริการ
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5. การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องมืออุปกรณ การบริหารจัดการและดําเนินงาน (Facility,
Management, and Operational Controls)
5.1. การควบคุมความปลอดภัยดานกายภาพ (Physical Controls)
5.1.1. สถานทีต่ ั้ง (Site Location and Construction)
สถานที่ตั้งของหนวยงานออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสของผูใหบริการออกใบรับรอง อิเล็กทรอนิกสตั้งอยูที่ บริษัท
ทีโอที จํากัด (มหาชน) เลขที่ 89/2 หมู 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. 10210 ซึ่งมีการปฎิบัติงานใน
สิ่งแวดลอมที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO27001 (Information Security Management System : ISMS) เพื่อประโยชน ในการ
รักษาความปลอดภัยทางดานกายภาพของระบบใหบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ผู ใหบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกสจึง
ไดติดตั้งอุปกรณรักษาความปลอดภัย ณ สถานที่ตั้งของ ระบบใหบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกสดังนี้
การรักษาความมั่นคงและปลอดภัยทางดานกายภาพของระบบผูใหบริการไดติดตั้งอุปกรณรักษาความมั่นคง
และปลอดภัย ณ สถานที่ตั้งของระบบใหบริการ ดังนี้
1) โทรทัศนวงจรปด เพื่อประโยชนในการบันทึกภาพเหตุการณภายในสถานที่ตั้ง
2) Door Hold Open Sounder ซึ่งจะสงเสียงรอนเตือนมีการเปดประตูทิ้งคางไวเพื่อความมั่นคงและปลอดภัย
ของสถานที่ตั้ง
3) ระบบ Motion Detection เพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวเมื่อมีการบุกรุกหรือลักลอบเขาในระบบ
4) ระบบ Smart Card Access Control ซึ่งเปนระบบการควบคุมการเปดใชประตูดวยบัตร Smart Card พรอม
กําหนดรหัสผาน
5) ระบบ Smoke Detector เพื่อตรวจจับควันไฟ
6) อุปกรณดับเพลิงแบบ FM-200 ซึ่งมี (กาซ) สารดับเพลิงที่ไมกอใหเกิดความเสียหายตอระบบคอมพิวเตอร
7) อุปกรณตรวจสอบความถี่ เพื่อสงสัญญาณเตือนภัยเมื่อกระจกประตูหรือหนาตางแตก
5.1.2. การเขาถึงทางกายภาพ (Physical Access)
การเขาถึงหรือเขาออกพื้นที่ซึ่งติดตั้งระบบใหบริการใบรับรองนั้นเฉพาะเจาหนาที่ของผูใหบริการหรือเจาหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายจาก ผูใหบริการเทานั้น ที่มีสิทธิเขาถึงหรือเขาออกบริเวณพื้นที่ซึ่งติดตั้งระบบ โดยควบคุมการเขาถึงหรือ
เขาออกดวยอุปกรณอานสมารตการด (Smart Card Access Control) พรอมการใชรหัสผานดวย
5.1.3. ระบบไฟฟาและระบบปรับอากาศ (Power and Air Conditioning)
ผูใหบริการ จัดใหมีเครื่องจายไฟฟาที่ไมขาดตอนและเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง เพื่อปองกันการทํางานของระบบ
ที่ไมเปนไปตามปกติในกรณีที่เกิดไฟฟาขัดของ พื้นที่ตาง ๆ มีระบบการปรับอากาศเพื่อควบคุมความรอนและความชื้น
ของหองใหคงที่ โดยแยกออกมาจากระบบการปรับอากาศในอาคาร
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5.1.4. การปองกันภัยจากน้ํา (Water Exposures)
ผูใ ห บ ริ ก าร จั ด ให มี ส ภาพแวดล อ มที่ เ หมาะสมเพื่ อ ป อ งกัน ภั ย จากน้ํ า อั น ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายกั บ ระบบ
ใหบริการ
5.1.5. การปองกันภัยอัคคีภัย (Fire Prevention and Protection)
บริเวณพื้นที่ซึ่งติดตั้งและจัดวางอุปกรณระบบการใหบริการใบรับรอง ไดมีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติโดย
ใชสารประเภท FM-200 ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการดับเพลิงไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยไมกอใหเกิดความ
เสียหายกับอุปกรณประเภทไฟฟา อิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอร สารประเภท FM-200 จะทํางานเมื่ออุปกรณตรวจจับ
ควันไฟ (Smoke Detector) ตรวจพบควันไฟหรือพบอุณหภูมิสูงเกินกวาปกติ
5.1.6. การเก็บรักษาสื่อที่ใชเก็บขอมูล (Media Storage)
สื่อแมเหล็กหรือสื่ออื่นซึ่งใชในการบันทึกขอมูลและสํารองขอมูลจะถูกจัดเก็บไวอยางปลอดภัย
5.1.7. การกําจัดสิ่งที่ไมใช (Waste Disposal)
สื่อแมเหล็กหรือสื่ออื่นซึ่งใชในการบันทึกหรือเก็บขอมูลที่ไมใชอีกตอไป จะถูกกําจัดหรือ ทําลาย เพื่อไมใหมี
การนําสื่อขางตนกลับมาใชหรือเรียกคนขอมูลไดอีก ทั้งนี้ การทําลายสื่อแมเหล็ก หมายถึงรวมถึงการเขียนขอมูลใหมทับ
(Overwrite) การทําลายดวยสนามแมเหล็ก (Degauss) หรือการทําลายทิ้ง (Destruct) ดวย
5.1.8. การสํารองขอมูลไวที่อื่น (Off-site backup)
ไดสํารองขอมูลที่สําคัญไวภายนอกสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งสํารองขอมูลที่ Information Data Center ที่
บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) สาขากรุงเกษม เพื่อปองกันการสูญหายของขอมูลตาง ๆ ทีส่ ําคัญในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่ง
มีการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยทางดานกายภาพ ตรงตามขอ 5.1.1
5.2.การควบคุมความปลอดภัยในการดําเนินงาน (Procedural Controls)
5.2.1. บทบาทที่นาเชื่อถือ (Trusted Roles)
ความไววางใจไดรับการกําหนดขึ้นโดยผูใหบริการ เพื่อรักษาการแบงแยกหนาที่ตาง ๆ ใหมีอยูเพื่อรับประกัน
วาไมมีบุคคลใดที่สามารถทําการแกไขดัดแปลงและบันทึกเรื่องราวตาง ๆ ของ ผูใหบริการ
บทบาทตอไปนี้ไดกําหนดขึ้นสําหรับการดําเนินงานเกี่ยวกับโครงสรางของ ผูใหบริการ:
- พนักงาน CA Operations
- เจาหนาที่รักษาความมั่นคงและปลอดภัยในสถานที่
- ผูจัดการดานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยในสวนของเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีการดําเนินการเพื่อรักษาการแบงแยกหนาที่ตาง ๆ ใหมีอยูนั้น ไดมีการใหคําจํากัดความไวในแผนการรักษา
ความมั่นคงและปลอดภัยของผูใหบริการ ซึ่งไมมีการนํามาเปดเผยตอสาธารณะ
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5.2.2. จํานวนบุคลากรที่ใชในการดําเนินงานที่ตองการความมั่นคงปลอดภัยสูง (Number of Persons
Required Per Task)
ในแตละบทบาทหนาที่ที่ระบุไวขางตนจะไดรับการดําเนินงานโดยแตละบุคคลที่แยกกัน เพื่อใหการรักษาความ
มั่นคงและปลอดภัยในระดับสูงสุด งานใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแกไของคประกอบทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางกายภาพของ
โครงสรางผูใหบริการนั้น จะตองมีบุคลากรที่ไดรับความเชื่อถือ 2 ราย ในกรณีที่มีบุคลากรเพียง 1 คนที่กําลังปฏิบัติงาน
ตามจริง อีกคนหนึ่งจะรับหนาที่ในการตรวจสอบติดตามความคืบหนา
5.2.3. การระบุและพิสูจนความเปนตัวตนแทจริงของเจาหนาที่ในแตละบทบาท (Identification and
Authentication for Each Role)
ผูใหบริการ และ เจาหนาที่รับลงทะเบียน จะระบุตัวบุคคลอยางเปนทางการที่จะปฏิบัติหนาที่ในบทบาทที่ไดรับ
5.2.4. บทบาทที่ตองการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ (Roles Requiring Separation of Duties)
บทบาทที่ตองการการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ ประกอบดวย
- เจาหนาที่ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส มีหนาที่หลัก ในการดูแลบริหารจัดการระบบใหบริการใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส และ ซอฟตแวรตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก Database, Firewall, LDAP และการสํารองขอมูลระบบ
- เจาหนาที่รับลงทะเบียน มีหนาที่หลักในการตรวจสอบความถูกตองของใบคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และ
พิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและดําเนินการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
รวมถึงดําเนินการ พักใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและ เพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
5.3. การควบคุมความปลอดภัยทางดานบุคลากร (Personnel Controls)
5.3.1. คุณสมบัติ ประสบการณ และประวัติของบุคลากรผูปฏิบัติงาน (Qualifications, Experience,
and Clearance Requirements)
ผูใหบริการ และบุคลากรของผูใหบริการ จะคัดเลือกพนักงานที่มีความรูความสามารถ มีความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จะตองมีคุณสมบัติ ประสบการณและขอกําหนดประวัติเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ที่จะดําเนินการ
ตามนโยบายการใหบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกสนี้
5.3.2. กระบวนการตรวจสอบประวัติ (Background Check Procedures)
ฝายทรัพยากรบุคคลจะทําการตรวจสอบประวัติ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบานประกาศนียบัตร
การศึกษาสูงสุด ประวัติอาชญากรรม ใบรับรองวิชาชีพ (ถามี) หนังสือรับรองการทํางานกอนหนานี้ เพื่อการรักษาความ
มั่นคงและปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อรับประกันถึงความถูกตองและความสามารถของพวกเขาในการดําเนินบทบาทหนาที่ที่ไดรับ
ความเชื่อถือภายในโครงสรางของผูใหบริการ การตรวจสอบประวัติความเปนมาเหลานี้จะมีการดําเนินการโดยบุคคลที่
สามที่มีความเชี่ยวชาญในงานดังกลาว
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5.3.3. การฝกอบรมบุคลากร (Training Requirements)
เจาหนาที่ของผูใหบริการ
จะไดรับการฝกอบรมอยางเหมาะสมและเพียงพอเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ
บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีเนื้อหาหลักสูตรดังนี้
1) ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี PKI
2) การใชงานระบบบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
3) การตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและวิธกี ารตาง ๆ
4) ความสามารถในการทําใหระบบสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง การสํารองขอมูลและการเรียกคืนขอมูล
5) ความรูเกี่ยวกับการใชงาน hardware และ software ที่เกี่ยวของในระบบ
6) ความหมายและประสิทธิภาพของแนวนโยบายการใหบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและแนว ปฏิบัติการ
ใหบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
5.3.4. ความถี่ในการฝกอบรมบุคลากร (Retraining Frequency and Requirements)
เจาหนาที่จะไดรับการอบรมเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลง หนาที่ ความรับผิดชอบ ตาง ๆ เปนประจําทุกป และ
อบรมเพิ่มเติม เมื่อมีเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกีย่ วของกับการทํางาน
5.3.5. ความถี่ในการโอนยายหนาที่ (Job Rotation Frequency and Sequence)
บุคลากรฝายดําเนินงานของผูใหบริการทุกคนจะเขารวมโครงการการจัดอบรมซึ่งกันและกัน
เพื่อใหพนักงาน
สามารถปฏิบัติหนาที่แทนพนักงานที่ลาออกจากผูใหบริการ หรือไมมาปฏิบัติงานดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามได

5.3.6. บทลงโทษสําหรับการละเมิดสิทธิ์ (Sanction for Unauthorized Action)
บุ ค คลที่ ดํ า เนิ น การโดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าตจะเป น ไปตามกระบวนการทางวิ นั ย หรื อ ทางกฎหมาย โดยการ
ดําเนินการของผูใหบริการ ในกรณีที่มีความรายแรง ผูกระทําผิดจะถูกดําเนินคดีสําหรับการกระทําของพวกเขา
5.3.7. ผูรับดําเนินการภายนอก (Independent Contractor Requirements)
ในบางครั้ง ผูรับดําเนินการภายนอกหรือที่ปรึกษาภายนอกอาจไดรับสิทธิ์ใหดําเนินการในตําแหนงซึ่งตองการ
ความนาเชื่อถือ อยางไรก็ตาม บุคคลดังกลาวจะอยูภายใตบรรทัดฐานดานความมั่นคงปลอดภัยเทียบเทากับเจาหนาที่
ของผูใหบริการ สวนผูรับดําเนินการภายนอกหรือที่ปรึกษาภายนอกที่ยังไมผานเกณฑการตรวจสอบประวัติตามขอ 5.3.2
จะได รับ อนุ ญาตให เ ข า ถึ ง ระบบการให บริ ก ารใบรับ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไดเ ฉพาะขอบเขตที่ กํ า หนดและจํ า เป น ต องมี
เจาหนาที่คอยติดตามขณะปฏิบัติงานดวย
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5.3.8. เอกสารประกอบสําหรับบุคลากร (Documentation Supplied to Personnel)
บุคลากรของผูใหบริการ สามารถเรียกดูเอกสารประกอบตาง ๆ เกี่ยวกับระบบใหบริการ อุปกรณ ฮารดแวร
ซอฟแวร และคูมือการใชระบบงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับผูใชบริการนั้น สามารถเรียกดูคูมือการ
ใชงานสําหรับผูใชบริการได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของบริการและขอตกลงการใชบริการดวย
5.4. กระบวนการบันทึกเหตุการณ (Audit Logging Procedures)
5.4.1. ขอมูลที่เก็บบันทึก (Types of Events Recorded)
TOT CA จะทําการบันทึกเหตุการณตาง ๆ แบบอัตโนมัติหรือโดยบุคคลตามความสําคัญของเหตุการณ ดังนี้
1) การบันทึกเหตุการณเกี่ยวกับวงจรการใชงานกุญแจของ TOT CA
 การสรางกุญแจ การสํารอง การจัดเก็บ การกูคืน การบันทึกขอมูล และการทําลาย
 การจัดการอุปกรณการเขารหัสลับ
2) การบันทึกเหตุการณของกุญแจผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และ ผูข อใชใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส
 แบบคําขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส แบบคําขอตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส แบบคําขอ
เพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
 การอนุมัติหรือไมอนุมัติแบบคําขอ
 การออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและรายการเพิกถอนใบรับรอง
3) การบันทึกเหตุการณที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัย
 การเขาถึงระบบ TOT CA ที่สําเร็จและไมสําเร็จ
 กิจกรรมเกีย่ วกับความมั่นคงปลอดภัยที่กระทําโดยเจาหนาที่ TOT CA
 การอาน – เขียน – ลบ ไฟลที่มีความสําคัญ
 การเปลีย่ นแปลงการตั้งคาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
 ปญหาของระบบ อุปกรณฮารดแวร และความผิดปกติอื่น ๆ
 การทํางานของอุปกรณเครือขายและไฟรวอลล
 การเยีย่ มชมระบบโดยบุคคลภายนอก
บันทึกเหตุการณแตละรายการ ประกอบดวยขอมูลดังกลาว
 วันที่และเวลาของแตละรายการ
 ลําดับรายการ โดยบันทึกอัตโนมัติ
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 ผูดําเนินการ
 ประเภทของเหตุการณ
5.4.2. ความถี่ในการประมวลผลขอมูลการลงบันทึกเหตุการณ (Frequency of Processing Log)
เจาหนาที่ดูแลระบบจะเขามาตรวจสอบขอมูลการลงบันทึกเหตุการณอยางสม่ําเสมอ อยางนอยวันละ 1 ครั้ง
5.4.3. ระยะเวลาที่จะเก็บขอมูลการลงบันทึกเหตุการณ (Retention Period for Audit Log)
ขอมูลการลงบันทึกเหตุการณตาง ๆ จะถูกเก็บไวเปนเวลาอยางนอย 6 เดือน หรือมากกวานั้นหากเปนไปตาม
กฎหมาย
5.4.4. การปองกันขอมูลการลงบันทึกเหตุการณ (Protection of Audit Log)
การจัดเก็บขอมูลการลงบันทึกเหตุการณตางๆ ไวบนเครื่องใหบริการสําหรับบันทึกเหตุการณ (Log Server) ซึ่ง
จะมีแตเจาหนาที่ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น ที่สามารถเขาถึงและอานขอมูลได
5.4.5. ขั้นตอนการสํารองเก็บขอมูลการลงบันทึกเหตุการณ (Audit Log Backup Procedure)
ขอมูลการลงบันทึกเหตุการณตาง ๆ จะไดรับการบันทึกลงเทปในลักษณะการสํารองเพิ่มเติม (Incremental
Backup) วันละ 1 ครั้ง และการสํารองแบบสมบูรณ (Full Backup) สัปดาหละ 1 ครั้ง และเดือนละ 1 ครั้ง
5.4.6. ระบบการเก็บขอมูลการลงบันทึกเหตุการณ (Audit Collection System (Internal VS External))
บันทึกเหตุการณตาง ๆ สามารถแบงไดเปนแบบอัตโนมัติ (Automatic) และโดยบุคคล (Manual)
5.4.7. การแจงไปยังบุคคลที่เกี่ยวของ (Notification to Event-Causing Subject)
เจาหนาที่ดูแลระบบ จะคอยตรวจสอบบันทึกเหตุการณ (Log Event) วันละ 1 ครั้ง เพื่อใหทราบถึงเหตุการณที่
ไมปกติเกี่ยวกับความมั่นคงและปลอดภัยของระบบ ทําใหสามารถรองรับและแกไขสถานการณไดทันทวงที ทั้งนี้หาก
เหตุการณที่ไมปกติจากภายนอกระบบ จะมีการแจงไปยังบุคคลที่เกี่ยวของดวย
5.4.8. การตรวจประเมินชองโหวของระบบ (Vulnerability Assessments)
การประเมินชองโหวของระบบเปนการดําเนินการเพื่อหาจุดออนหรือชองโหวของ ซึ่งจะถูกดําเนินการแบบ
อัตโนมัติเดือนละครั้ง และโดยผูปฏิบัติงานจากภายนอกอยางนอยปละครั้ง
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5.5. การเก็บบันทึกถาวรของขอมูล (Records Archival)
5.5.1. ประเภทของขอมูลที่ตองการเก็บบันทึก (Types of event recorded)
การเก็บบันทึกถาวรของขอมูล มีดังนี้
 ขอมูลการลงบันทึกเหตุการณตาง ๆ ตามขอ 5.4
 ขอมูลเกี่ยวกับการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 ขอมูลเกี่ยวกับวงจรการใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ไดแก การเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส การตอ
อายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
5.5.2. ชวงเวลาในการเก็บรักษาขอมูล (Retention Period for Archive)
ขอมูลตาง ๆ จะถูกเก็บตอไปอยางนอย อีก 5 ป หลังจากที่ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสนั้นหมดอายุหรือถูกเพิกถอน
5.5.3. การปองกันบันทึกถาวรของขอมูล (Protection of Archive)
การปองกันการเขาถึงขอมูลที่ไดทําการสํารองไวเพื่อใหบุคคลที่ไดรับอนุญาตเทานั้นที่สามารถเขาถึงขอมูลนั้นได
สําหรับขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสจะไดรับการบันทึกไวบนเครื่องใหบริการและเทป โดยจะนําเทปดังกลาวไปเก็บรักษา
ไวในสถานที่ที่ความปลอดภัยสูงและสามารถเขาถึงไดเฉพาะเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเทานั้น
สวนขอมูลในรูปแบบเอกสารจะไดรับการจัดเก็บไวในสถานที่ที่มีความปลอดภัยสูงและสามารถเขาถึงไดจาก
เฉพาะเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเทานั้นเชนกัน
5.5.4. กระบวนการในการสํารองบันทึกถาวรของขอมูล (Archive Backup Procedure)
ในแตละวัน ขอมูลตาง ๆ ทุกรายการในขอ 5.5.1 จะไดรับการสํารองขอมูลลงเทปสํารองขอมูล
5.5.5. การลงเวลาขอมูล (Requirements for Time-Stamping of Records)
ขอมูลเกี่ยวกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส รายการเพิกถอนใบรับรอง และขอมูลที่เกี่ยวของกับการเพิกถอนจะมี
การบันทึกวันและเวลาไวดวย
5.5.6. ระบบการจัดเก็บขอมูล (ทั้งภายในและภายนอก) (Archive Collection System (Internal or
External))
ระบบจัดเก็บขอมูลจะมีทั้งแบบอัตโนมัติและโดยบุคคล ซึ่งทําหนาที่โดยระบบปฏิบัติการของเครื่องใหบริการ
ของผูใหบริการ โปรแกรมประยุกตของผูใหบริการ และเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของผูใหบริการ
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5.5.7. กระบวนการไดรับและตรวจสอบขอมูลที่บันทึกถาวร (Procedures to obtain and verify Archive
Information)
เจาหนาที่ ที่ไดรับสิทธิ์เทานั้น ที่สามารถเขาถึงขอมูลที่บันทึกถาวรนี้ได ซึ่งความถูกตองครบถวนของขอมูลจะ
ถูกตรวจสอบเมื่อขอมูลเหลานั้นถูกเรียกใช
5.6. การเปลี่ยนแปลงกุญแจ (Key changeover)
เมื่อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ของ Root CA, Sub CA ใกลจะหมดอายุ ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส จะ
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหม กอนที่ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเดิมจะหมดอายุ อยางนอย 60 วัน และจะตองไมมี
ผลกระทบกับ Application ของผูใชบริการ
5.7. การรั่วไหลของขอมูล และ การกูคืนจากภัยพิบัติ (Compromise and Disaster Recovery)
5.7.1. กระบวนการรับมือกับเหตุละเมิดและการรั่วไหลของขอมูล (Incident and Compromise Handling
Procedures)
ขอมูลของระบบ จะไดรับการสํารองไวที่ศูนยสํารองขอมูล และจะถูกนําขึ้นมาใช ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัย
พิบัติขึ้น
5.7.2. ทรัพยากรที่ใชประมวลผล ซอฟตแวร และ/หรือ ขอมูลเกิดความผิดพลาด (Computing
Resources, Software, and/or Data Are Corrupted)
ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดกับฮารดแวร ซอฟตแวร และ/หรือขอมูล เหตุการณดังกลาวจะมีการรายงานไป
ยังผูบริหาร ทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อรับมือกับเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยการประเมินสถานการณ การหา
สาเหตุและเหตุละเมิด การตอบสนองตอเหตุละเมิด การจัดทําแผนการกูคืนระบบ และดําเนินการวางแผน
5.7.3. กระบวนการจัดการเมื่อเกิดการรั่วไหลของกุญแจสวนตัว (Entity Private Key Compromise
Procedures)
ในกรณีที่สงสัยหรือมีเหตุอันควรเชื่อวากุญแจสวนตัวของผูใหบริการเกิดการรั่วไหล จะมีการนํากระบวนการ
รับมือเมื่อขอมูลรั่วไหลมาใชงาน และเหตุการณดังกลาวจะมีการรายงานไปยังผูบริหาร ทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
เพื่อรับมือกับเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยการประเมินสถานการณ การหาสาเหตุของเหตุละเมิด การตอบสนองของเหตุ
ละเมิด การจัดทําแผนการกูคืนระบบ และดําเนินการตามแผน หากเหตุละเมิดนั้นจําเปนตองมีการเพิกถอนใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสของผูใหบริการ จะมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
 สถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสทถี่ ูกเพิกถอนจะไดรับการเผยแพรไปยังผูที่เกี่ยวของผานระบบ
ไดเรกทอรีของผูใหบริการ
 จะมีการแจงไปยังผูที่ไดรับผลกระทบจากการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหรับทราบโดยเร็ว
 ผูใหบริการจะดําเนินการสรางกุญแจคูใหม ยกเวนในกรณีที่ผูใหบริการ จะยุตกิ ารใหบริการ
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5.7.4. ความตอเนื่องของการใหบริการภายหลังจากเกิดภัยพิบัติ (Business Continuity Capabilities
after a Disaster)
ผู ใ ห บ ริ ก ารได จั ด เตรี ย มแผนการดํ า เนิ น การกู ร ะบบเมื่ อ เกิ ด ภั ย พิ บั ติ ซึ่ ง แผนดั ง กล า วได รั บ การทดสอบ
ตรวจสอบและปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นกับระบบใหบริการหลักของผูใหบริการ แผนดังกลาว
จะตองสามารถกูคือขอมูลอยางเต็มรูปแบบไดภายใน 15 วัน
ผู ใ ห บ ริ ก ารได เ ตรี ย มความพร อ มในการกู คื น ข อ มู ล ที่ จํ า เป น และสํ า คั ญ ที่ สุ ด ให ไ ด ภ ายใน 24 ชั่ ว โมง ซึ่ ง
ประกอบดวยขอมูลดังนี้
 ขอมูลใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
 ขอมูลใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ถูกเพิกถอน
5.8. การยุติการใหบริการของผูใหบริการ (CA or RA Termination)
เมื่อมีเหตุจําเปนที่ทําใหตองมีการยุติการใหบริการของ บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส จะมีการแจงเตือนผูใชงาน
และผูที่เกีย่ วของทั้งหมด ซึ่งมีแผนการดําเนินการดังนี้
 แจงผูไดรับผลกระทบใหทราบถึงสถานะของผูใหบริการ เชน ผูใชบริการ และผูที่เกีย่ วของทั้งหมด
 การเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการ
 การเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการตามชวงเวลาที่เอกสารฉบับนี้กําหนด
 ความตอเนื่องในการสนับสนุน/ตอบคําถามการใหบริการ
 ความตอเนื่องในการบริการออกรายการเพิกถอนใบรับรอง
 การจัดการกับกุญแจสวนตัวของผูใหบริการ และอุปกรณฮารดแวรที่เกี่ยวของ
 การดําเนินการเปลี่ยนผานบริการไปสูผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสรายใหม
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6. การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยดานเทคนิค (TECHNICAL SECURITY CONTROLS)
6.1. การสรางและติดตั้งกุญแจคู (Key Pair Generation and Installation)
6.1.1. การสรางกุญแจคู (Key Pair Generation)
ผูใหบริการสรางกุญแจคูของตน ขณะติดตั้งระบบใหบริการออกใบรับรอง โดยทําการสรางและจัดเก็บกุญแจคู
ดังกลาวไวใน Hardware Security Module (HSM) ซึ่งไดรับการรับรองตามมาตรฐาน Federal Information Processing
Standard (FIPS) 140-2 Level 3
6.1.2. การสงกุญแจสวนตัวไปใหผูใชบริการ (Private Key Delivery to Subscriber)
กุญแจสวนตัวของผูใชบริการจะถูกสรางและจัดเก็บอยูในสื่ออิเล็กทรอนิกส USB Token หรือ Hardware
Security Module (HSM) ซึ่งเปนอุปกรณจัดเก็บรักษากุญแจสวนตัวที่มีความปลอดภัยสูง ไมสามารถคัดลอก กุญแจ
สวนตัวและขอมูลอื่นใดออกไปได โดยสื่ออิเล็กทรอนิกสดังกลาว จะเก็บอยูที่ผูใชบริการโดยตรง หรือ ในกรณีกุญแจสวนตัว
ที่ถูกจัดเก็บในรูปของ File จะมีรหัสลับปองกันการเขาถึง
6.1.3. การสงกุญแจสาธารณะใหกับผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Public Key Delivery to
Certificate Issuer)
กุญแจสาธารณะที่ถูกสงมาใหผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสนั้น จะเปนรูปแบบของไฟล PKCS#10
Certificate Signing Request (CSR) หรือถูกสงมาทางเว็บไซตที่ไดมาตรฐานของ Secure Sockets Layer (SSL)
6.1.4. การจัดสงกุญแจสาธารณะของผูใหบริการไปยังคูกรณีที่เกี่ยวของ (CA Public Key Delivery to
Relying Parties)
ในกรณีที่ผูใชบริการหรือคูกรณีที่เกี่ยวของประสงคจะนํากุญแจสาธารณะของผูใหบริการ ซึ่งบันทึกไวในใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสของผูใหบริการ ไปใชงาน สามารถเชื่อมตอเขาไปยังที่บันทึกขอมูลของผูใหบริการ เพื่อนํากุญแจสาธารณะ
ในใบรับรองอิเล็กทรอนิกสไปใชงานได
6.1.5. ขนาดของกุญแจ (Key Sizes)
ขนาดกุญแจของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส จะมีขนาด 4096 บิต สวนขนาดกุญแจของผูใชบริการ
จะ มีขนาดอยูที่ 2048 บิต
6.1.6. การกําหนดพารามิเตอรของกุญแจสาธารณะ และการตรวจสอบคุณภาพของพารามิเตอร
(Public Key Parameters Generation and Quality Checking)
ตัว แปรที่นํ ามาใชเ พื่อสร า งกุ ญแจสาธารณะนั้น ได มีก ารกํ า หนดพารามิ เตอร ขึ้นโดยผูใ ห บริก าร ซึ่งยึด ตาม
มาตรฐาน X.509 Version 3 และคุณภาพของตัวแปรของกุญแจสาธารณะ จะถูกตรวจสอบโดยอัตโนมัติจากโปรแกรมใน
ระบบใหบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
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6.1.7. วัตถุประสงคของการนํากุญแจคูไปใช (Key Usage Purposes (As Per X.509 v3 Key Usage
Field))
จุดประสงคของการใชกุญแจไดถูกอธิบายไวในหัวขอ 1.4 การใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Usage)
6.2.การปองกันกุญแจสวนตัว และการควบคุมโมดูลสําหรับการเขารหัส (Private Key Protection and
Cryptographic Module Engineering Controls)
6.2.1. มาตรฐานของโมดูลที่ใชในการเขารหัสลับ (Cryptographic Module Standards and Controls)
โมดูลที่ใชในการเขารหัสของระบบใหบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน Federal
Information Processing Standard (FIPS) 140-2 Level 3 ซึ่งเปนมาตรฐานสากลในการสรางและเก็บรักษากุญแจ
สวนตัวขอระบบใหบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
6.2.2. การควบคุมการเขาถึงกุญแจสวนตัว (Private Key (N out of M) Multi-Person Control)
กุญแจสวนตัวของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ไดมกี ารควบคุมการเขาถึงแบบหลายบุคคล
6.2.3. การกูคืนกุญแจสวนตัว (Private Key Escrow)
ผูใหบริการไมไดจัดใหมีบริการสําหรับการกูก ุญแจสวนตัวคืนเพื่อนํากับมาใชใหมอีกครั้งเมื่อกุญแจสวนตัวสูญ
หายหรือถูกลวงรูโดยวิธีการอื่นใด
6.2.4. การสํารองกุญแจสวนตัว (Private Key Backup)
กุญแจสวนตัวของผูใหบริการถูกบันทึกไวในอุปกรณจัดเก็บขอมูลที่เปนฮารดแวรที่มีมาตรฐานความมั่นคงและ
ปลอดภัยสูง
6.2.5. การบันทึกถาวรกุญแจสวนตัว (Private Key Archival)
กุญแจสวนตัวของผูใหบริการถูกบันทึกไวในอุปกรณจัดเก็บขอมูลที่เปนฮารดแวรที่มีมาตรฐานความมั่นคงและ
ปลอดภัยสูง
6.2.6. การแปลงกุญแจสวนตัวใหเปน หรือ มาจากโมดูลการเขารหัส(Private Key Transfer into or from
a Cryptographic Module)
กุญแจสวนตัวของ ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ไดถูกสรางขึ้นภายในโมดูลที่มีรูปแบบของการเขารหัส
และถอดรหัส ซึ่งไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2 Level
3 และจะนํามาถอดรหัสก็ตอเมื่อมีการตรวจสอบสิทธิ์ผานอุปกรณจัดเก็บขอมูลที่เปนฮารดแวรที่มีมาตรฐานความ
ปลอดภัยสูงเชนกัน และมีการใสรหัสผานที่ถูกตองโดยเจาหนาที่ดูแลระบบใหบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกสของผู
ใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเทานั้น

Certificate Policy / Certification Practice Statement_Version 2.0

48

6.2.7. การจัดเก็บกุญแจสวนตัวลงบนโมดูลที่มีการเขารหัส (Private Key Storage on Cryptographic
Module)
กุญแจสวนตัวของผูใหบริการ ถูกบันทึกไวในอุปกรณจัดเก็บขอมูลที่เปนฮารดแวรที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง
ในรูปแบบที่มีการเขารหัสลับไว
6.2.8. วิธีการใชงานกุญแจสวนตัว (Method of Activating Private Key)
กุญแจสวนตัวของ ผูใหบริการ จะถูกนํามาใชงานไดเมื่อมีการตรวจสอบสิทธิผานอุปกรณจัดเก็บขอมูลเปน
ฮารดแวร ที่มีมาตรฐานความมั่นคงและปลอดภัยสูงและมีการใสรหัสผานที่ถูกตองโดยเจาหนาที่ดูแลระบบใหบริการ
ใบรับรองของผูใหบริการ
6.2.9. วิธีการยกเลิกการใชงานกุญแจสวนตัว (Method of Deactivating Private Key)
กุญแจสวนตัวจะเลิกใชงานไดกต็ อเมื่อมีการรองขอจากผูใชบริการ ใหเพิกถอนการใชงานกุญแจสวนตัวนั้น โดยผู
ใหบริการจะตรวจสอบความถูกตองของการรองขอจากผูใชบริการ จึงทําการเพิกถอนกุญแจสวนตัวนั้นได
6.2.10. วิธกี ารทําลายกุญแจสวนตัว (Method of Destroying Private Key)
ในกรณีที่ผูใชบริการตองการทําลายกุญแจสวนตัว ใหใชโปรแกรมประยุกตในการเขียนคาทับกุญแจสวนตัว
(Overwriting the key) โดยผูใหบริการกระทําการเขียนคาทับกุญแจสวนตัวนั้น
6.2.11. ระดับของโมดูลที่มีการเขารหัส (Cryptographic Module Rating)
อางอิงตามขอ 6.2.1
6.3. รายละเอียดอื่นเกี่ยวกับการจัดการกุญแจคู (Other Aspects of Key Pair Management)
6.3.1. การเก็บรักษากุญแจสาธารณะ (Public Key Archival)
กุญแจสาธารณะจะถูกจัดเก็บบันทึกไวในใบรับรอง โดยใบรับรองไดถูกจัดเก็บไวในฐานขอมูลของผูใหบริการ
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตลอดอายุของใบรับรอง
6.3.2. ระยะเวลาใชงานใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและกุญแจคู (Certificate Operational Periods and Key
Pair Usage Periods)
ระยะเวลาการใชกุญแจสวนตัวของผูใหบริการ คือ ยี่สิบ (20) ป
ระยะเวลาการใชกุญแจสวนตัวของนายทะเบียน คือ สอง (2) ป
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6.4. ขอมูลที่ใชในการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการ (Activation Data)
6.4.1. การสรางและการนําขอมูลไปใชในการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Activation Data
Generation and Installation)
ขอมูลที่ใชในการสรางและติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการ ถูกสรางและจัดเก็บอยางปลอดภัย และ
ในกรณีที่ตองการ activate การใชงานใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตองติดตอ ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เพี่อ
ตรวจสอบความเปนเจาของของผูใชใบรับรอง หลังจากนั้นใบรับรองอิเล็กทรอนิกสดังกลาวจึงจะถูก activate ผานระบบ
ซอฟตแวร CA และ update สถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใน X.500 Directory
6.4.2. การปองกันขอมูลที่ใชในการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการ (Activation Data
Protection)
การปองกันขอมูลที่ใชในการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส จะเปนไปตามกลไกการปองกันขอมูลดวยอุปกรณ
HSM ที่ไดมาตรฐาน FIPS 140-2 Level 3
6.4.3. ขอมูลดานอื่นที่ใชในการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Other Aspects of Activation Data)
ไมมีขอมูลอื่นใดนอกเหนือจากขอมูลสําคัญที่ใชในการสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
6.5. การควบคุมความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร (Computer Security Controls)
6.5.1. ขอกําหนดทางเทคนิคเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยของคอมพิวเตอร (Specific Computer
Security Technical Requirements)
ผูใหบริการไดรวมขอกําหนดทางเทคนิคในการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของคอมพิวเตอร สําหรับการ
ปฏิบัติงานใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐาน ISO 27001 (Information Security Management
System : ISMS)
6.5.2. การแบงระดับการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของคอมพิวเตอร (Computer Security Rating)
ผูใหบริการไดแบงระดับในการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของคอมพิวเตอร สําหรับการปฏิบัติงานใหบริการ
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐาน ISO 27001 (Information Security Management System : ISMS)
6.6. การควบคุมทางเทคนิคของระบบใหบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Lite Cycle Technical Controls)
6.6.1. การควบคุมการพัฒนาระบบ (System Development Controls)
การควบคุ ม และพัฒ นาซอฟตแวร ที่นํ า มาใช ในการพั ฒนาซอฟต แวรข องผู ใ ห บ ริ ก าร ได รั บ การพั ฒ นาตาม
หลักเกณฑในการประเมินการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยดานขอมูลตามขอกําหนดของ Information Technology
Security Evaluation Criteria Level E3 (ITSEC E3)
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6.6.2. การควบคุมการบริหารจัดการดานความมั่นคงปลอดภัย (Security Management Controls)
การจัดการในการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบสําหรับผูใหบริการ และเจาหนาที่รับลงทะเบียน นั้น
จะถูกควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO 27001 (Information Security
Management System : ISMS)
6.6.3. การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยทางเทคนิค (Life Cycle Security Controls)
ไมมี
6.7. การควบคุมความปลอดภัยทางเครือขาย (Network Security Controls)
ระบบการควบคุมทางเครือขายของระบบใหบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ไดถูกออกแบบใหเปนระบบเครือขาย
เฉพาะที่ใชสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของเทานั้น โดยมิไดมีการเชื่อมตอกับระบบเครือขายภายนอก
และมีการติดตั้งทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร ไฟลวอล (เจาหนาที่ที่สามารถแกไข หรือ ตั้งคาไฟลวอลจะตองเปน IT Security
Manager เทานั้น) ในการปองกันการบุกรุกจากการเขาถึงภายนอก ระบบตรวจสอบและปองกันผูบุกรุก (Intrusion
Protection System: IDS) และระบบปองกันไวรัส (Anti-Virus)
6.8. การบันทึกเวลารายการใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ถูกเพิกถอน (Time-stamping)
ขอมูลใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ถูกเพิกถอน จะมีขอมูลวันที่ และเวลา ทีถ่ กู เพิกถอนกํากับลงไปดวย
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7. การกําหนดรูปแบบของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส รายการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและโปรโตคอล
OCSP (CERTIFICATE, CRL AND OCSP PROFILES)
7.1. รูปแบบของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Profile)
7.1.1. เวอรชัน (Version Number(s))
ใบรับรองที่ออกโดยผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ใชมาตรฐาน X.509 Version 3 Certificate ซึ่งมี
รายการดังตอไปนี้
- Version 3 : รุนที่ 3
- Serial Number : หมายเลขของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
- Signature Algorithm : วิธีการที่ใชในการสรางลายมือชื่อดิจิทัล
- Issuer : ชื่อของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
- Validity : วันเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดการใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
- Subject : เลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือเลขประจําตัวผูเสียภาษีขององคกร
- Subject Public Key Information : กญแจสาธารณะของผูใชบริการและวิธีการที่ใชในการสราง
7.1.2. ขอมูลเพิ่มเติมของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Extensions)
ผูใหบริการสนับสนุนการใชใบรับรอง X.509 เวอรชั่น 3 ซึ่งใชขอมูลเพิ่มเติมที่เปนมาตรฐานของใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสตอไปนี้
ใชใน
- Authority Key Identifier เปนกุญแจสาธารณะที่เปนคูกับกุญแจสวนตัว ที่ผูใหบริการออกใบรับรอง
การลงลายมือชื่อดิจิตอลกํากับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เพื่อชวยในการตรวจสอบลายมือชื่อ
ดิ จิ ต อล ใ น ใ บ รั บ ร อง
กรณีที่ผูใหบริการออกใบรับรองกุญแจหลายคู
- Subject Key Identifier เปนกุญแจสาธารณะในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ในกรณีที่ผูใชงานใบรับรอง
มี
การเปลีย่ นคูกุญแจการใชงาน
- Key Usage เปนวัตถุประสงคในการนํากุญแจไปใชงาน
- CRL Distribution Points ระบุตําแหนงที่สามารถเขาถึงรายการเพิกถอนใบรับรอง โดยอาจระบุเปน URL
(HTTP หรือ LDAP) เปนตน
7.1.3. อัลกอริทึมสําหรับการสรางกุญแจคู (Algorithm object identifiers)
Algorithm ที่ใชในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสคือ SHA-512 RSA
7.1.4. รูปแบบของชื่อ (Name Forms)
ใบรับรองที่ออกใหโดยผูใหบริการจะมีชื่อผูออกใบรับรอง และชื่อของผูที่เปนเจาของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
(Subject) ซึ่งจะใชรูปแบบของ Distinguished Name ตามมาตรฐาน X.500
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7.1.5. ขอจํากัดเกี่ยวกับชื่อ (Name Constraints)
ชื่อที่มีการปดบังและการใชชื่อปลอมนั้นไมสนับสนุนใหนํามาใชในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
7.1.6. Object Identifier ของนโยบายใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate policy Object Identifier)
OID ของนโยบายใบรับรองอิเล็กทรอนิกสนี้ ไดรับการดําเนินการในประเภทของการขยายผลที่มีมาตรฐาน
เกี่ยวกับใบรับรอง X.509 ที่ออกให
7.1.7 นโยบายเรื่องขอจํากัดของการใชสวนขยาย (Usage of Policy Constraints extension)
การสราง Policy จะตองมีการแสดง extension field ดังตอไปนี้
- Authority Key Identifier
- Key Usage
- CRL Distribution Points
- Basic Constraints
- Certificate Policies
- Subject Alternative Name
- Authority Info Access
- Enhanced Key Usage
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ Certificate Policy ดวยวาจะถูกกําหนดใหมี extension felid ตัวไหนบาง
7.1.8 นโยบายในการระบุรูปแบบและความหมาย (Policy qualifiers syntax and semantics)
ผูใ ห บ ริ ก ารออกใบรั บ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส ไดร ะบุ น โยบายในการระบุรู ป แบบและความหมายของใบรั บ รอง
อิเล็กทรอนิกส ในหนา เว็บไซตของ TOTCA หัวขอ Certificate Policy
7.1.9 การดําเนินการในสวนของความหมายสําหรับนโยบายเพิ่มเติมของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
(Processing semantics for the critical Certificate Policies extension)
การระบุ Critical extension ไว 2 ฟลดคือ Basic Constraints และ Key Usage
7.2. รูปแบบของรายการเพิกถอนใบรับรอง (CRL Profile)
7.2.1. เวอรชัน (Version Number(s))
ผูใหบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ทํารายการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส โดยทําตามมาตรฐาน X.509
เวอรชั่น 2 ซึ่งมีรายการดังตอไปนี้
- Signature Algorithm : วิธีการที่ใชในการสรางลายมือชื่อดิจิทัลในรายการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
- Issuer : ชื่อของผูใหบริการที่ออกรายการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
- Effective date : วันเวลาที่ออกรายการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
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- Next update : วันเวลาที่จะทําการปรับปรุงรายการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ครั้งถัดไป
- CRL Number : หมายเลขของรายการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
- Revocation List : รายการของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสทถูกเพิกถอน
7.2.2. รายการใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ถูกเพิกถอนและสวนขยาย (CRL and CRL Entry Extensions)
รายการใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ถูกเพิกถอนจะถูกประกาศที่เว็บไซตของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
โดยผูใชบริการสามารถเขามา Download นําไปใชงานได
7.3. รูปแบบของโปรโตคอล OCSP (OCSP Profile)
OCSP หรือ Online Certificate Status Protocol คือ การตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสแบบ
ออนไลน (Online)
7.3.1 เลขรุน(Version number(s))
การตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็ก ทรอนิ กสแบบออนไลน (Online)
อิเล็กทรอนิกส ใชมาตรฐาน X.509 OCSP Version 1

โดยผูใช บริการออกใบรับรอง

7.3.2 สวนขยายของ OCSP (OCSP extensions)
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส จะทําการยืนยันตัวตนของ OCSP ที่สงกลับ (OCSP Response) ดวย
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (OCSP Signer)
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8. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎขอบังคับตาง ๆ และประเมินความเสี่ยงอื่น ๆ (Compliance Audit and Other
Assessment)
8.1. ความถี่ในการตรวจประเมิน (Frequency or Circumstances of Assessment)
ผูใหบริการจะจัดใหมีการตรวจสอบระบบใหบริการ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดโดยละเอียดตามที่กําหนดใน
แนวปฏิบัติการใหบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (CPS) อยางนอยปละครั้งและตามมาตรฐานของ ISO 27001
8.2. ผูประเมิน/คุณสมบัติของผูประเมิน (Identity/Qualification of Assessor)
บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความรูความชํานาญและมีประสบการณที่เกี่ยวของกับระบบการใหบริการใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส
8.3. ความสัมพันธของผูประเมินและผูถูกประเมิน (Assessor’s Relationship to Assessed Entity)
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส อยูในฐานะผูวาจาง และผูรับการประเมินเทานั้น
8.4. หัวขอในการประเมิน (Topics Covered by Assessment)
หัวขอการประเมินเปนไปตามเกณฑขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 27001
8.5. การปฏิบตั ิเพื่อแกไขขอบกพรอง (Actions Taken As a Result of Deficiency)
เมื่อการตรวจประเมินเสร็จสิ้น ขอบกพรอง (Non-conformity) ที่พบจะตองไดรับการแกไข โดยผูใหบริการ จะ
กําหนดแผนการแกไขขอบกพรองดังกลาว และดําเนินการตามแผน ซึ่งแผนดังกลาวจะถูกสงไปยังผูตรวจประเมินภายนอก
สําหรับการวิเคราะหเพื่อใหมั่นใจวาระบบยังคงมีความมั่นคงปลอดภัย
8.6. การแจงผลการประเมิน (Communication of Results)
ผูใหบริการ จะรายงานผลการประเมิน อยูในรูปแบบของรายงานการตรวจสอบ (Compliance Report)
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9. ขอกําหนดอื่น ๆ และประเด็นทางกฎหมาย (Other Business and Legal Matters)
9.1. คาธรรมเนียม (Fees)
9.1.1. คาธรรมเนียมในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสหรือตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
(Certificate issuance or renewal fees)
คาธรรมเนียมในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส แบงตามรูปแบบการออกใบรับรองได 2 รูปแบบ คือ CD และ
USB Token โดยใหเปนไปตามประกาศเรื่องราคาและคาธรรมเนียมของผูใหบริการ
9.1.2. คาธรรมเนียมในการเรียกดูใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Access Fees)
ผูใหบริการ ไมมีการคิดคาธรรมเนียมในการที่ผูใชบริการหรือคูกรณีที่เกี่ยวของเขาถึงใบรับรองอิเล็กทรอนิกสผาน
ที่บันทึกขอมูลของผูใหบริการที่ไดกําหนดไว เวนแตจะมีขอตกลงเปนอยางอื่น
9.1.3. คาธรรมเนียมในการเรียกดูขอมูลสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Revocation or Status
Information Access Fees)
ไมมี คาธรรมเนี ย มในการเรี ย กดูขอมู ล เกี่ย วกั บการเพิก ถอนใบรั บรองอิ เล็ก ทรอนิก ส หรื อสถานะลา สุ ดของ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
9.1.4. คาใชจายอื่น ๆ (Fees for Other Services)
ผูใหบริการไมมีการคิดคาธรรมเนียมในการเขาถึงแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติในกรณีที่มีวัตถุประสงคเพื่ออาน
เทานั้น เวนแตจะมีขอตกลงเปนอยางอื่น อยางไรก็ตาม หากหนวยงานใดมีความประสงคจะทําซ้ํา เพิ่มเติม หรือแกไขสวน
หนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของเอกสารดังกลาว จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของเอกสารฉบับนี้
9.1.5. นโยบายในการคืนคาธรรมเนียม (Refund Policy)
ถ าผู ใ ช บ ริ ก ารขอเพิ ก ถอนใบรับ รองอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส ภ ายใน 15
วั น หลัง จากที่ ผูใ หบ ริก ารออกใบรับ รอง
อิเล็กทรอนิกสไปใหผูใชบริการแลว ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส จะไมคิดคาใบรับรองอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
9.2. ความรับผิดชอบทางการเงิน (Financial Responsibility)
9.2.1. วงเงินประกันความเสียหายที่คุมครองความรับผิดชอบที่เกิดขึ้น (Insurance Coverage)
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส มีประกันภัยเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ประกันภัยทรัพยสินคุมครอง
ภัยจากเหตุการณความไมสงบ และประกันภัยอัคคีภัยสําหรับสถานที่ติดตั้งระบบใหบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกสของผู
ใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
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9.2.2. สินทรัพยอื่น ๆ (Other Assets)
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เปนนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยสามารถตรวจสอบ
ขอมูลสินทรัพยของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสได ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ที่เว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจ
กระทรวงพาณิชย
9.2.3. การทําประกันที่ครอบคลุมในสวนของผูใชบริการ (Insurance or Warranty Coverage for Endentities)
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสรับประกันความถูกตองของขอมูลที่ปรากฎบนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
หากมี ค วามผิ ด พลาดเกิ ด ขึ้ น อั น เกี่ ย วเนื่ อ งมาจากความผิ ด พลาดของข อ มู ล ดั ง กล า ว โดยความผิ ด พลาดนั้ น มาจาก
หนว ยงานรั บ ลงทะเบี ย น หรื อ ผูใ ห บริก ารออกใบรับ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส เอง ผู ใ ช บริ ก ารจะตองแจ ง ใหผูใ ห บริก ารออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และ ผูใหบริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส จะออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหใหม โดยไมคิดคาใชจาย
9.3. การรักษาความลับของขอมูลทางธุรกิจ (Confidentiality of Business Information)
9.3.1. ขอบเขตของขอมูลที่เปนความลับ (Scope of Confidential Information)
ผูใหบริการ กําหนดใหขอมูลดังตอไปนี้เปนขอมูลที่เปนความลับ อันไดแก
 รายการแบบคําขอสมัครใชบริการใบระบบรองอิเล็กทรอนิกส ทั้งในกรณีที่แบบคําขอไดรับหรือไมไดรับอนุมัติ
 รายการกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหวาง ผูใหบริการ และผูใชบริการ ซึง่ รวมถึงรายการที่สมบูรณ และบันทึก
เหตุการณ (Audit Trail) ของรายการดังกลาว
 บันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้น ที่บันทึกในระบบของผูใหบริการ
 รายการผลการตรวจสอบระบบ ทั้งที่ถกู สรางโดยผูใหบริการ หรือผูตรวจประเมินจากภายนอก
 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน (Contingency Plan) หรือแผนการกูระบบในกรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan)
 การควบคุมดานความมั่นคงปลอดภัยตาง ๆ ของผูใหบริการ ทั้งดานฮารดแวร ซอฟตแวร และการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการใหบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
9.3.2. ขอมูลที่สามารถนํามาเผยแพรได (Information Not Within the Scope of Confidential
Information)
ภายใต ก ฎหมายทรั พย สิ น ทางป ญ ญา ข อ มู ล ดั ง ต อ ไปนี้ ไม ถื อ ว า เป น ข อ มู ล ที่ เ ป น ความลั บ เช น ใบรั บ รอง
อิเล็กทรอนิกส เอกสารแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติ ขอมูลภายในใบรับรอง รายการเพิกถอนใบรับรอง และขอมูลเกี่ยวกับ
สถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
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9.3.3. ความรับผิดชอบในการปองกันขอมูลลับ (Responsibility to Protect Confidential Information)
ผูใหบริการ ตองกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันขอมูลลับตาม ขอ 9.3.1 รวมทั้งขอมูลทางธุรกิจที่เปน
ความลับนอกจากนั้น ยังตองกําหนดความรับผิดชอบในการรักษาขอมูลมิไดถูกลวงรู งดเวนที่ใชขอมูลและรวมถึงไม
เปดเผยขอมูลดังกลาวแกบุคคลภายนอก

9.4. นโยบายการรักษาความเปนสวนตัวหรือขอมูลสวนตัวบุคคล (Privacy of Personal Information)
9.4.1. แผนการรักษาความเปนสวนตัว (Privacy Plan)
ผูใหบริการ ไดดําเนินการตามแผนการรักษาความเปนสวนตัวของขอมูลสวนบุคคล โดยไดกําหนดวิธีปฏิบัติไวที่
เว็บไซตของผูใหบริการ
9.4.2. ขอมูลที่จัดใหเปนขอมูลสวนบุคคล (Information Treated As Private)
ขอมูลที่เกี่ยวกับผูใชบริการที่ไมไดเผยแพรผานที่บันทึกขอมูลผูใหบริการ ที่สามารถเขาถึงไดจากสาธารณะ จะถือ
วาเปนขอมูลสวนบุคคลทั้งสิ้น
9.4.3. ขอมูลที่ไมถือวาเปนขอมูลสวนบุคคล (Information Not Deemed Private)
ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ไมถือวาเปนขอมูลสวนบุคคล
9.4.4. ความรับผิดชอบในการปองกันขอมูลสวนบุคคล (Responsibility to Protect Private Information)
กําหนดวิธีปฏิบัติอยางเหมาะสมเพื่อปองกันขอมูลสวนบุคคลไมใหเกิดความเสียหาย หรือถูกเขาถึงโดยไมไดรับ
อนุญาต รวมทั้งกําหนดความรับผิดชอบในการรักษาขอมูลมิใหถูกลวงรู งดเวนที่จะใชขอมูล และรวมถึงไมเปดเผยขอมูล
ดังกลาวแกบุคคลภายนอกดวย
9.4.5. การบอกกลาวและความยินยอมในการใชขอมูลสวนบุคคล (Notice and Consent to Use Private
Information)
อางอิงตามนโยบายการรักษาความลับของขอมูลสวนบุคคล ขอมูลสวนบุคคลจะไมถูกเปดเผยจนกวาจะไดรับ
ความยินยอมจากเจาของขอมูลนั้น
9.4.6. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลกรณีที่มีคําสั่งศาลหรือคําสั่งทางปกครอง (Disclosure Pursuant to
Judicial or Administrative Process)
ผูใหบริการ จําเปนตองเปดเผยขอมูลบุคคลเมื่อไดรับคําสั่งทางกฎหมาย ดังนี้
 เมื่อจําเปนตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามหมายเรียก หมายคน
 เมื่อจําเปนตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคําสั่งศาล หรือคําสั่งทางปกครอง
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9.4.7. กรณีอื่นใดที่ตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (Other Information Disclosure Circumstances)
กรณีมีเหตุอันควรที่จําเปนตองเปดเผยขอมูลสวนตัวของผูใชบริการนอกเหนือจากขอ 9.4.6 ผูใ หบริการ
จะตองไดรับความยินยอมจากผูใชบริการนั้น เปนลายลักษณอักษรเสียกอน
9.5. ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property Rights)
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส กําหนดใหเอกสารแนวนโยบาย / แนวปฏิบัติใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
(Certificate Policy/ Certification Practice Statement) ฉบับนี้ ถือเปนสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของผูใหบริการแต
เพียงผูเดียว หรือที่กําหนดไวในขอตกลงใดๆกับบุคคลที่เกี่ยวของ
9.6. คํารับรอง (Representations and Warranties)
9.6.1. คํารับรองของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (CA Representations and Warranties)
ผูใหบริการ ใหคํารับรองวา
 ขอมูลที่ปรากฏในใบรับรองอิเล็กทรอนิกสทุกใบที่ออกโดยผูใหบริการ จะไมมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นอันเกิด
จากความบกพรองของผูใหบริการ ในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
 ใบรั บรองอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส ทุก ใบที่ออกโดยผูใ ห บริ ก าร ได ผ านกระบวนการตามที่ ป รากฏในเอกสาร
แนวนโยบาย/แนวปฏิบัตินี้
 ขอมูลเกี่ยวกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและขอมูลเกี่ยวกับการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ปรากฏ
ในที่บันทึกขอมูล ไดผานกระบวนการสรางตามที่ปรากฏในเอกสารแนวนโยบาย/แนวปฏิบัตินี้
9.6.2. คํารับรองของหนวยงานรับลงทะเบียน (RA Representations and Warranties)
หนวยงานรับลงทะเบียน ใหคํารับรองวา
 ขอมูลที่ปรากฏในใบรับรองอิเล็กทรอนิกสทุกใบที่ออก จะไมมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นอันเกิดจากความ
บกพร อ งของหน ว ยงานรั บ ลงทะเบี ย น ในขั้ น ตอนการตรวจสอบแบบคํ า ขอสมั ค รใช ใ บรั บ รอง
อิเล็กทรอนิกส
 ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสทุกใบที่ออก ไดผานกระบวนการตามที่ปรากฏในเอกสารแนวนโยบาย/แนว
ปฏิบัตินี้
 ข อ มู ล ที่ ป รากฏในที่ บัน ทึ ก ข อ มู ล และข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเพิ ก ถอนใบรั บ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไ ด ผ า น
กระบวนการตามที่ปรากฏในเอกสารแนวนโยบาย/แนวปฏิบัตินี้
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9.6.3. คํารับรองของผูใชบริการ (Subscriber Representations and Warranties)
ผูใชบริการใหคํารับรองวา
 ลายมื อชื่ อดิจิทัล ทุ ก รายการที่ ถู ก สรา งโดยกุ ญแจส วนตั ว ซึ่งเป นคูกับ กุ ญแจสาธารณะที่ ป รากฏใน
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เปนลายมือชื่อดิจิทัลของผูใชบริการ ซึ่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกสยังคงสามารถ
ใชงานไดโดยไมถูกเพิกถอนหรือหมดอายุในขณะที่มีการสรางลายมือชื่อ
 กุญแจสวนตัวไดรับการปองกันอยางเหมาะสมและไมสามารถเขาถึงไดโดยไมไดรับอนุญาต
 ขอมูลทั้งหมดที่ปรากฏในแบบคําขอสมัครใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเปนขอมูลที่ถูกตองและเปน
ความจริง
 ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสจะถูกใชงานอยางถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยผูที่
ไดรับอนุญาตเทานั้น
9.6.4. คํารับรองของคูกรณีที่เกี่ยวของ (Relying Party Representations and Warranties)
คูกรณีที่เกี่ยวของ ขอรับรองวาไดยอมรับขอตกลงที่เกี่ยวกับคูกรณีที่เกี่ยวของแลว และไดตรวจสอบใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสอยางเหมาะสมแลว กอนที่จะเชื่อถือขอมูลในใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใบนั้น และจะยอมรับขอผิดพลาดอัน
เกิดจากความบกพรองในการตรวจสอบใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพียงผูเดียว
9.6.5. คํารับรองของบุคคลอื่น ๆ (Representations and Warranties of Other Participants)
ไมมี
9.7. ขอจํากัดของการรับประกัน (Disclaimers of Warranties)
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส จะไมรับประกันใดๆ ไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยายนอกเหนือจากที่ระบุ
ไวในแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Policy/Certification Practice Statement) รวมถึง
ไมรับประกันผลสัมฤทธิ์ในเชิงพาณิชย หรือในวัตถุประสงคใดโดยเฉพาะ
9.8. ขอจํากัดความรับผิด (Limitations of Liability)
ผูใหบริการ ไดกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบและรวมถึงขอจํากัดความรับผิด โดยผูใหบริการจะรับผิดชอบตอ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขขอกําหนดตามแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการใหบริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสของผูใหบริการตามที่เกิดขึ้นจริง จํากัดไวไมเกิน 30,000 บาทตอกรณีที่เกิดความเสียหาย
ทั้งนี้ ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจาก หรือเกี่ยวของ
กับการใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ผิดกฎหมาย หรือนอกวัตถุประสงคที่ระบุไวในแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ หรือการละเมิดระเบียบและเงื่อนไขในการใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสของผูใหบริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส รวมทั้งไมรับผิดในความเสียหายที่เปนผลโดยออม ความเสียหายที่เปนผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายอัน
เกิดจากพฤติการณพิเศษ หรือความสูญเสียรายได หรือผลกําไรในทางธุรกิจ
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9.9. คาสินไหมทดแทน (Indemnities)
คาสินไหมทดแทนใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและผูใชบริการ ทั้งนี้ ใน
กรณีที่คูกรณีที่เกี่ยวของไมตรวจสอบสถานะการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผูใหบริการ
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบชดใชคา สินไหมทดแทนในความเสียหายดังกลาว
9.10. เงื่อนไข และการยกเลิก (Term and Termination)
9.10.1. เงื่อนไข (Term)
เงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวของกับการใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เปนเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารระเบียบและเงื่อนไขในการ
ใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนเอกสารประกอบการสมัครใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
9.10.2. การยกเลิก (Termination)
การขอเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ตองกระทําการโดยผูใชบริการหรือผูมีอํานาจกระทําการแทน
9.10.3. ผลของการยกเลิกใชบริการ (Effect of Termination and Survival)
การขอเพิ ก ถอนใบรั บ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ถื อ เป น การสิ้ น สุ ด ความผู ก พั น ระหว า งผู ใ ห บ ริ ก ารออกใบรั บ รอง
อิเล็กทรอนิกส และผูใชบริการทันที
การยกเลิกสัญญานี้ไมวาดวยเหตุประการใดก็ตาม จะไมถือเปนการลบลางหรือทําใหเสื่อมเสียซึ่งสิทธิ หนาที่
ความรับผิดใดๆที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและผูใชบริการมีอยูตอกัน อันเนื่องมาจากการใดๆ อันไดกระทํา
ไปตามเงื่อนไขและขอตกลงตามเอกสารฉบับนี้กอนที่จะมีการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
9.11. การติดตอสื่อสารระหวางผูใหบริการ และผูที่เกี่ยวของ (Individual Notices and Communication with
Participants)
ในกรณีที่ไมระบุเปนการอื่น ผูใหบริการจะติดตอกับผูที่เกี่ยวของ โดยวิธีการที่รวดเร็วและนาเชื่อถือโดยพิจารณา
ความสําคัญของขอมูลที่ตองการติดตอสื่อสารเปนสําคัญ
9.12. การแกไขปรับปรุง (Amendments)
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสขอสงวนสิทธิ์ในการแกไข เพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงขอตกลงใดๆ
ในการใหบริการตามเอกสารฉบับนี้ได
9.12.1. กระบวนการแกไขปรับปรุง (Procedure for Amendment)
ในกรณีที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตองการแกไข เพิ่มเติม ยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงขอตกลงในการ
ใหบริการตามเอกสารฉบับนี้ ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส จะตองแจงใหผูใชบริการหรือ หนวยงานรับ
ลงทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน กอนจะประกาศบังคับใช โดยแจงเปนหนังสือ หรือ อีเมล หรือ บนเว็บไซต
ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
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9.12.2. วิธกี ารแจงและระยะเวลาแจง (Notification Mechanism and Period)
หากหนวยงานรับลงทะเบียนหรือผูใชบริการเห็นวา การแกไข เพิ่มเติม ยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงขอตกลง
ดังกลาวเปนการลดสิทธิ หรือประโยชนอันพึงไดรับโดยชอบดวยกฎหมาย หนวยงานรับลงทะเบียน หรือ ผูใชบริการมีสิทธิ
ยกเลิกการใชบริการตามเอกสารนี้ได โดยแจงใหผูใหบริการทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนวันใหมีผลสิ้นสุดการใช
บริการ ทั้งนี้เวนแตเปนการแกไข เพิ่มเติม ยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง ตามที่กฎหมายกําหนด
9.12.3. กรณีทตี่ องมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลข OID (Circumstances under Which OID Must be
Changed)
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสไมระบุเหตุการณหรือกรณีที่จะมีการเปลี่ยน OID
9.13. การระงับขอพิพาท (Dispute Resolution Procedures)
1. ขอโตแยงระหวางผูใหบริการและผูใชบริการ (Disputes between TOT CA and Entities)
ในกรณีที่มีขอพิพาท หรือในกรณีที่มีขอความขัดแยงในเอกสารแนวนโยบาย/แนวปฏิบัตินี้ ของผูใหบริการ และ
ผูใชบริการ จะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
2. ขอโตแยงระหวางผูใหบริการและคูกรณีที่เกี่ยวของ (Disputes between Subordinate CA and
Relying Parties)
ในกรณีที่มีขอพิพาท หรือในกรณีที่มีขอความขัดแยงในเอกสารแนวนโยบาย/แนวปฏิบัตินี้ ของผูใหบริการ และคู
กรณที่เกี่ยวของ จะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
9.14. กฎหมายที่ใชบังคับ (Governing Law)
ใหใชกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทยเปนกฎหมายที่ใชในการระงับขอพิพาท
9.15. ความสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ (Compliance with Applicable Law)
การประกาศใชแนวนโยบาย/แนวปฏิบัตินั้น จะตองสอดคลองกับกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
9.16. ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (Miscellaneous Provisions)
9.16.1. ขอตกลง (Entire Agreement)
เอกสารแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติ ถือเปนสวนหนึ่งของขอตกลงอื่น ๆ ที่ทําขึ้นระหวาง ผูใหบริการและผูใชบริการ
9.16.2. การโอนสิทธิ (Assignment)
หากมีการโอนสิทธิของผูใหบริการ ผูรับโอนสิทธิจะตองดําเนินการตามนโยบาย/แนวปฏิบัติฉบับนี้และรวมถึงรับ
เอาขอจํากัดความรับผิดที่ผูใหบริการ มีตอผูใชบริการไวดวย
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9.16.3 กรณีสวนหนึ่งสวนใดของขอตกลงเปนโมฆะ (Severability)
ในกรณีที่ขอความสวนใดสวนหนึ่งของเอกสารนี้เปนโมฆะ ไมสมบูรณ หรือ ไมมีผลใชบังคับตามกฎหมาย ไมมี
ผลกระทบกับขอความอื่นๆ ในเอกสารฉบับนี้ที่สมบรณและบังคับไดตามกฎหมาย
9.16.4 คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการผิดขอตกลง (Enforcement)
ผูใหบริการไดกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบและรวมถึงขอจํากัดความรับผิด โดยใหอยูในดุลพินิจของ บริษัท
ทีโอที จํากัด (มหาชน)
9.16.5. เหตุสุดวิสัย (Force Majeure)
ในกรณีที่ฝายใดฝายหนึ่ง ไมสามารถดําเนินการตามแนวนโยบาย/แนวปฏิบัตินี้ไดดวยเหตุสุดวิสัยฝายนั้นอาจ
เรียกใหอีกฝายหาทางออกรวมกันอยางเหมาะสม
เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของคูกรณีและเหตุการณดังกลาวสงผลใหการปฏิบัติ
หนาที่ของฝายนั้นไมสามารถกระทําได หรือพนวิสัยที่จะปฏิบัติหนาที่ตามขอตกลงในเอกสารฉบับนี้ได
9.17 บทบัญญัติอื่น(Other provisions)
ไมมี
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