หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าธรรมเนียม
การรับรองระบบการพิมพ์ออก
๑. บทนา
๑.๑ ขอบเขต
เอกสารนี้ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าธรรมเนียม การรับรองระบบการพิมพ์ออก
ส าหรั บ ผู้ ที่ มี ความประสงค์ ข อรั บ รองระบบการพิ ม พ์อ อก ซึ่ ง ครอบคลุ ม ขั้ น ตอนการยื่ น ค าขอ การตรวจ
ประเมิน ผลการดาเนิ น งานการรั บ รองระบบการพิมพ์ออก การตรวจประเมิน ติดตามผล และการต่ออายุ
การรับรองระบบการพิมพ์ออก การลดขอบเขตการรับรองระบบการพิมพ์ออก การยกเลิก การพักใช้ และ
การยกเลิกการรับรองระบบการพิมพ์ออก การร้องเรียน การอุทธรณ์ การรักษาความลับ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบการพิมพ์ออกตามที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศ
กาหนด
๑.๒ เอกสารอ้างอิง
(๑) พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) พระราชกฤษฎีก าจัด ตั ้ง ส านัก งานพัฒ นาธุร กรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (องค์ก ารมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๔
(๓) พระราชกฤษฎีกากาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการในการทาธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ ภ าครัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๙
(๔) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. ๒๕๕๕
(๕) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. ๒๕๕๕
(๖) ประกาศคณะกรรมการธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ ง แนวนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ น
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓
(๗) ประกาศคณะกรรมการธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ ง แนวนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ น
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
(๘) มาตรฐานระบบบริ ห ารความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ (ISO/IEC27001 : Information
Security Management System)
๑.๓ นิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ในเอกสารนี้
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สานักงาน หมายถึง สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็น หน่วยงาน
รั บรองสิ่ งพิ มพ์ ออก ตามประกาศคณะกรรมการธุ รกรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ เรื่ อง หน่ วยงานรั บรองสิ่ งออก
พ.ศ. ๒๕๕๕
การตรวจประเมิน หมายถึง การตรวจสอบและพิจารณาเพื่อรับรองระบบการพิมพ์ออก ณ สถาน
ประกอบการที่ต้นทางและปลายทางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. ๒๕๕๕ และประสิทธิผลของการทางานของ
ระบบการพิมพ์ออกที่ต้องการการรับรอง
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การตรวจประเมินเบื้องต้น หมายถึง การตรวจสอบเอกสารประกอบการขอรับรองระบบการพิมพ์
ออก จากผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินความพร้อม
เบื้องต้นของผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client) ด้านเอกสารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การพิมพ์ออก ที่จะขอให้สานักงานรับรอง รวมถึงการนาไปวางแผนการตรวจประเมิน การนาเสนอแผน การ
จัดทาข้อตกลงการตรวจประเมิน พร้อมนัดหมายการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
ผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client) หมายถึง ผู้ที่มีความประสงค์ขอให้สานักงานรับรอง
ระบบการพิมพ์ออก
ผู้รับการตรวจประเมิน (Audittee) หมายถึง ผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client) ที่
ได้รับการตรวจประเมินจากสานักงาน
ผู้ต รวจประเมิ น (Auditor, Assessor) หมายถึง ผู้ ที่ ได้ รับการแต่ง ตั้ง จากส านักงานซึ่งมี ความรู้
ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีการ
ระบุตัวตน (Identification) และการยืนยันตันตน (Authentication) ด้านระบบเอกสารที่ทาในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการตรวจสอบและประเมินผลความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ที่จะดาเนินการ
ตรวจประเมินอย่างเป็นระบบ เป็นอิสระ และเป็นลายลักษณ์อัก ษรเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการตรวจประเมิน
และผลการตรวจประเมินอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออก หมายถึง ผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client) ที่ได้
ผ่านการตรวจประเมินแล้วพบว่า ระบบการพิมพ์ออกเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ใน
ประกาศนี้ ซึ่งจะได้รับหนังสือรับรองระบบการพิมพ์ออกจากสานักงาน
สิ่งพิมพ์ออก หมายถึง สิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการนาเสนอหรือการเก็บรักษาเป็น
เอกสารต้นฉบับ
ระบบการพิมพ์ออก หมายถึง ระบบที่ใช้ในการนาเข้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นต้นฉบับของสิ่งพิมพ์
ออกและการจัดทาสิ่งพิมพ์ออกสาหรับใช้อ้างอิงข้อความของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการตรวจประเมิน หมายถึง คณะบุคคลที่ส านักงานแต่งตั้งจากผู้ ตรวจประเมินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินขั้นตอน และกระบวนการดาเนินงานของระบบการพิมพ์ออกตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการหรือสานักงานกาหนด
คณะกรรมการทบทวน หมายถึ ง คณะบุ คคลที่ ส านั กงานแต่ งตั้ ง ขึ้น เพื่อ ให้ ท าหน้ า ที่ท บทวนผล
การตรวจประเมินก่อนนาเสนอคณะกรรมการรับรองดาเนินการพิจารณา
คณะกรรมการรับรอง หมายถึง คณะบุคคลที่สานักงานแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้การรับรอง และออกหนังสือ
รับรองอย่างเป็นทางการแก่ผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client) ว่ามีระบบการพิมพ์ออกที่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการหรือสานักงานกาหนด
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเทคนิ ค (Technical expert) หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ หรื อ
ประสบการณ์เฉพาะด้านซึ่งได้รับเชิญมาให้ คาปรึกษา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือดาเนินการอื่นใดเกี่ยวกับ
การดาเนินงานแก่คณะกรรมการตรวจประเมิน แต่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจประเมิน
ผู้สังเกตการณ์ (Observer) หมายถึง ผู้ติดตามมากับคณะกรรมการตรวจประเมิน แต่ ไม่มีอานาจ
หน้ า ที่ ใ นการตรวจประเมิ น และไม่ มี อิ ท ธิ พ ลในการแทรกแซงการด าเนิ น การตรวจประเมิ น ซึ่ ง
ผู้สังเกตการณ์อาจมาจากผู้รับการตรวจประเมินที่เป็นหน่วยงานควบคุมกฎระเบียบหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น
ผู้นาทาง (Guide) หมายถึง บุคคลที่ ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้รับการตรวจประเมินเพื่อช่วยเหลือ
การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจประเมิน
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แผนงานการตรวจประเมิน (Audit programme) หมายถึง ข้อตกลงสาหรับชุดของแผนการตรวจ
ประเมิน ที่ผู้ ตรวจประเมิน ได้ ว างแผนไว้ส าหรับ กรอบระยะเวลาในการดาเนิ นการตรวจประเมิน เพื่อ ให้
การดาเนินการสาเร็จตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
แผนการตรวจประเมิน (Audit plan) หมายถึง แผนการดาเนินงาน กิจกรรม และการเตรียมการที่
เกี่ยวกับการดาเนินการตรวจประเมินตามกระบวนการที่จัดทาขึ้น
ขอบเขตการตรวจประเมิน (Audit scope) หมายถึง ขอบเขตและอาณาบริเวณของการตรวจ
ประเมินซึง่ ครอบคลุมถึงบริเวณสถานที่ที่ตั้ง กิจกรรม กระบวนการ และระยะเวลา
หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก หมายถึง คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่มีอานาจรับรองสิ่งพิมพ์ออก
ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ความสอดคล้อง (Conformity) หมายถึง การบรรลุผลตามข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. ๒๕๕๕
ความไม่สอดคล้อง (Nonconformity) หมายถึง การไม่บรรลุผ ลตามข้อกาหนดตามประกาศ
คณะกรรมการธุร กรรมทางอิเล็ กทรอนิ กส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. ๒๕๕๕
ความไม่ส อดคล้ องส าคัญ (Major nonconformity) หมายถึง กรณี ที่ห น่ ว ยงานยัง ไม่ได้ จัดท า
ระบบ หรือจัดทาระบบไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด หรือจัดทาระบบแล้ว แต่ไม่ได้นาไปปฏิบัติ หรือกรณีที่มี
ข้อบกพร่องซึ่งพิจ ารณาแล้ว มีผลกระทบต่อระบบการพิมพ์ออก หรือการดาเนินการที่ไม่คานึงถึง ประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. ๒๕๕๕
ความไม่สอดคล้องย่อย (Minor nonconformity) หมายถึง กรณีที่ มีการจัดทาระบบแล้ว และ
นาไปปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้าง แต่ไม่มีผลกระทบต่อระบบการพิมพ์ออกตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อสังเกต (Observation) หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นความไม่สอดคล้อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย
อาจนาไปสู่ความไม่สอดคล้องได้
โอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement) หมายถึง ข้อเสนอแนะหรือโอกาส
เพื่อการปรับปรุง เช่น มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น หรือเพื่อป้องกัน
ความไม่สอดคล้อง เป็นต้น
เกณฑ์การตรวจประเมิน (Audit criteria) หมายถึง มาตรฐาน กฎหมาย หรือชุดของนโยบาย
ขั้นตอนการดาเนินการ หรือข้อกาหนดที่ใช้อ้างอิงเพื่อนาไปเปรียบเทียบกับหลักฐานการตรวจประเมิน
หลักฐานการตรวจประเมิน (Audit evidence) หมายถึง บันทึกข้อมูลเท็จจริง หรือข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การตรวจประเมินและสามารถทวนสอบได้
สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน (Audit findings) หมายถึง ผลจากการประเมิน หลักฐานการตรวจ
ประเมินที่เก็บรวบรวมได้ แล้วนามาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน เพื่อประเมินบ่งชี้ถึงระดับ
ความสอดคล้อง ความไม่สอดคล้อง ความไม่สอดคล้องย่อย ความไม่สอดคล้องสาคัญ และข้อสังเกตกับเกณฑ์
การตรวจประเมิน
ข้อสรุปจากการตรวจประเมิน (Audit conclusion) หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ของการตรวจประเมิน
ภายหลัง การพิจ ารณาเกี่ย วกับ วัต ถุป ระสงค์ข องการตรวจประเมิน และสิ่ง ที่พ บจากการตรวจประเมิน
ทั้งหมด
การตรวจติ ด ตามผล (Surveillance) หมายถึ ง การตรวจประเมิน เพื่ อ ติด ตามการรั ก ษาระบบ
การพิมพ์ออกที่ดาเนินการในช่วงก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการพิมพ์
ออกยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

๔

การตรวจประเมินใหม่ (Re-assessment) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการทบทวนทั้งระบบการพิมพ์ออกอีกครั้งว่า ผู้ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออกมีการนา
ระบบไปปฏิบัติ และยังมีประสิทธิผลอยู่ ซึ่งการตรวจประเมินใหม่ดังกล่าวจะดาเนินการก่อนหนังสือรับรองสิ้นอายุ
๒. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมิน
๒.๑ เงื่อนไขทั่วไป
(๑) การดาเนินการเพื่อขอรับรองระบบการพิมพ์ออกตามประกาศนี้ให้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก เช่น
การยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน การติดต่อประสานงาน การตรวจประเมิน เป็นต้น
(๒) ผู้ที่มคี วามประสงค์ขอให้สานักงานทาการรับรองระบบการพิมพ์ออกสามารถดาวน์โหลดคาขอรับ
การรั บ รองระบบการพิมพ์ออกและเอกสารประกอบได้ จากเว็บไซต์ของ http://www.etda.or.th และ
จัดเตรียมเอกสารประกอบเพื่อใช้สาหรับแสดงความจานงค์ในการยื่นขอรับการตรวจประเมิน ดังต่อไปนี้
(๒.๑) ขั้นตอนการดาเนินงาน (ถ้ามี)
(๒.๒) คาขอรับการรับรองและการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการพิมพ์ออก
(๒.๓) เอกสารประกอบการขอรับรองระบบการพิมพ์ออก
(๒.๔) สาเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือจัดตั้งหน่วยงาน
(๒.๕) สาเนาหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่มีอายุไม่เกิน ๖ เดือน
(๒.๖) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client)
(๒.๗) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client)
(๒.๘) หลักฐานการมอบอานาจ (ถ้ามี)
(๒.๙) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี)
(๒.๑๐) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการที่ขอรับการตรวจประเมิน
๒.๒ คุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client)
ผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนิติบุคคล
(๒) ไม่เป็ น ผู้ ถูก ยกเลิ ก การรั บ รองระบบการพิมพ์ ออกจากหน่ ว ยงานรับรองสิ่ งพิมพ์อ อก เว้นแต่
พ้นระยะเวลา ๖ เดือนมาแล้ว
(๓) เป็ น ผู้ ร่ ว มด าเนิ น การกับ ผู้ จั ดทาสิ่ ง พิม พ์ออกในการจั ดท าสิ่ งพิม พ์อ อกที่ส ามารถดาเนิน การ
ดังต่อไปนี้
(๓.๑) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทาสิ่งพิมพ์ออกเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
เครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วสามารถจั ด ท าสิ่ ง พิ ม พ์ อ อกที่ มี ข้ อ ความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตรงกั บ ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๑๗ (๑))
(๓.๒) ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนของสิ่งพิมพ์ออกที่ได้จัดทากับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม
วิธีการที่ระบบการพิมพ์ออกกาหนดไว้ (ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรอง
สิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๗ (๒))
๒.๓ หลักเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการพิมพ์ออก
สานักงานจะดาเนินการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
(๑) ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ของหมวด ๒ ของประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. ๒๕๕๕

๕

(๒) มาตรา ๕ แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการท าธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๔ เงื่อนไขการตรวจประเมิน
(๑) ผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client) สามารถยื่นคาขอรับรองและตรวจประเมินระบบ
การพิมพ์ออกต่อสานักงาน ตามแบบฟอร์ มที่ส านักงานกาหนด โดยระบุส ถานที่ทาการทุกแห่ ง สาขาและ
ขอบเขตที่ต้องการขอรับรองระบบการพิมพ์ออกเป็นเอกสารหลักฐานประกอบคาขอเพื่อใช้ในการพิจารณา
พร้อมชาระค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินเอกสารเบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจ
ประเมินการรับรองระบบการพิมพ์ออก
(๒) สานักงานจะดาเนิน การตรวจสอบความครบถ้ว นถูก ต้อ งของแบบฟอร์ม คาขอและเอกสาร
ประกอบคาขอ เพื่อ ใช้ใ นการเตรีย มการตรวจประเมิน และกระบวนการต่า ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง ตลอดจน
การแจ้งให้ผู้ยื่น คาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client) แก้ไขเอกสาร หรือ ยื่น เอกสารประกอบคาขอ
เพิ่มเติมในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client) ไม่พร้อมที่จะรับการตรวจประเมินหรือไม่
ดาเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง สานักงาน จะพิจารณายกเลิกคาขอ
รับรองและตรวจประเมินระบบ
(๓) ผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client) ต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เอกสาร
หลักฐาน สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จาเป็นในการตรวจประเมิน รวมทั้งการอนุญาตให้สิทธิที่จาเป็นต่อ
การตรวจประเมิน ได้แก่ สิทธิการเข้าถึงระบบที่เกี่ยวข้อง สิท ธิการเข้าไปในสถานที่ สิท ธิการตรวจบันทึก
รายงาน สิทธิการสอบถามพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและดาเนินการอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
(๔) ส านั ก งานจะแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจประเมิน ด้า นกระบวนการ และการตรวจประเมิ น
ด้านความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งปฏิบัติงานโดยอิสระ ไม่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการรับรอง โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๔.๑) วางแผนการตรวจประเมิน และทบทวนเอกสารและแบบคาขอ ตลอดจนรายละเอียด
กรอบการประเมิน และความต้องการอื่น ๆ เช่น ภาษาที่ใช้ในการตรวจประเมิน เป็นต้น
(๔.๒) นาเสนอแผนและรายละเอียดของการตรวจประเมิน
(๔.๓) จัดทาข้อตกลงการตรวจประเมินตามกรอบและแผนตามรายละเอียดใน (๔.๑) และ (๔.๒)
(๕) สานักงานจะดาเนิน การตรวจประเมินรับรองระบบการพิมพ์ออกโดยวิธีการสุ่มตรวจเฉพาะ
บางกระบวนการที่เ ป็น มาตรฐานตามแผนการตรวจประเมิน และจะตรวจซ้าเพื่อต่ออายุห นังสือรับรอง
ทุก ๒ ปี โดยผู ้ไ ด้ร ับ การรับ รอง ระบบการพิม พ์อ อกต้อ งยื ่น ค าขอให้ม ีก ารตรวจประเมิน ใหม่
(Re-assessment) ก่อนวันที่หนังสือรับรองจะหมดอายุเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน
(๖) สานัก งานจะทาการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ โดยแบ่ง การตรวจประเมิน
ออกเป็ น ๒ ส่ ว น ดังนี้
ส่ว นที่ ๑ การตรวจประเมิน ด้า นกระบวนการ จะใช้วิธีก ารตรวจสอบเอกสาร สัม ภาษณ์ และ
การสั งเกตการณ์
ส่ว นที ่ ๒ การตรวจประเมิน ด้า นความมั ่น คงปลอดภัย จะใช้ว ิธ ีก ารตรวจประเมิน ระบบ
สารสนเทศที ่เ กี ่ย วข้อ ง ซึ ่ง คณะกรรมการตรวจประเมิน จะบัน ทึก สิ ่ง ที่ต รวจพบ และข้อ สัง เกตใน
ระหว่า งการตรวจประเมิน ตามความเป็น จริง พร้อ มจัด ทารายงานและข้อ เสนอแนะ และชี้แ จงสรุป ผล
การตรวจประเมิน ให้ คณะกรรมการทบทวนพิจ ารณา

๖

๒.๕ เงื่อนไขการรับรอง
(๑) คณะกรรมการทบทวนจะพิจารณาทบทวนความถูกต้องและความครบถ้วนของผลการตรวจ
ประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินกรณีที่คณะกรรมการทบทวนมีข้อสังเกตหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผล
การตรวจประเมิน คณะกรรมการทบทวนอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม ก่อน
นาเสนอคณะกรรมการรับรองพิจาณาต่อไป
(๒) เมื่อคณะกรรมการรับรองพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบ
การพิ ม พ์ อ อกแล้ ว ส านั ก งานจะจั ด ท าหนั ง สื อ รั บ รองน าเสนอผู้ อ านวยการส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ลงนามในหนังสือรับรอง ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการรับรอง และผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client) ได้ชาระค่าธรรมเนียมเรียบร้อย
แล้ว พร้อมจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการรับรองระบบการพิม พ์อ อกเพื่อเผยแพร่ และจัดส่งให้ผู้ได้รับการ
รับรองระบบการพิมพ์ออกต่อไป
(๓) สานักงานอาจยกเลิกการรับรองระบบการพิมพ์ออก เมื่อปรากฏว่าระบบการพิมพ์ออกไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรอง
สิ่งพิมพ์ออก
(๔) ส านั กงานจะรั บ รองเฉพาะระบบการพิ มพ์ออกที่ใช้ใ นการนาเข้า ข้อมูล อิเล็ กทรอนิก ส์ ที่เป็ น
ต้นฉบับและกระบวนการจั ดทาสิ่งพิมพ์ออกส าหรับใช้อ้างอิงข้อมูล อิเล็ กทรอนิกส์เท่านั้น โดยไม่ได้รับรอง
ความถูกต้องของเนื้อหาแต่อย่างใด
๒.๖ การรายงานผลการตรวจประเมิน
(๑) สานักงานจะส่งรายงานผลการตรวจประเมินระบบการพิมพ์ออกให้แก่ผู้ยื่นคาขอรับการตรวจ
ประเมิน (Audit client) ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ดาเนินการตรวจประเมินเสร็จสิ้น
(๒) ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องย่อย ผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client) จะต้องส่ง
แผนการแก้ไขความไม่สอดคล้องย่อย (Corrective Plan) มายังสานักงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
รายงานผลการตรวจประเมินระบบการพิมพ์ออก โดยผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client) จะต้องมี
การดาเนินการแก้ไขความไม่สอดคล้องย่อยตามแผนภายในระยะเวลา ๑ ปี
๒.๗ เงื่อนไขการใช้หนังสือรับรองและการต่ออายุหนังสือรับรอง
(๑) ผู้ได้รับการรับรองระบบการพิม พ์อ อกจะอ้างอิงผลการรับรองระบบการพิมพ์ออกได้เฉพาะใน
สาขาและขอบเขตที่ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออกเท่านั้น โดยจะไม่นาผลการรับรองและหนังสือรับรอง
ไปใช้หรือสื่อในทางที่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญของการรับรองระบบการพิมพ์ออก หรือทาให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อการรับรองระบบการพิมพ์ออกและสานักงาน
(๒) การตรวจประเมินเพื่อการรักษาสถานภาพของหนังสือรับรองระบบการพิมพ์ออกจะต้องทาเป็น
ประจ าทุ ก ๒ ปี นั บ แต่วั น ที่ออกหนั งสื อรั บรองครั้ งล่ าสุ ด หรือตามกาหนดเวลาที่ ว างแผนไว้ ซึ่ง สามารถ
ตรวจสอบวันสิ้นอายุของหนังสือรับรองระบบการพิมพ์ออกได้ที่เว็บไซต์ของสานักงานหรือในหนังสือรับรอง
(๓) กรณีผู้ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออกมีความประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับรอง ให้ยื่นคาขอ
ต่ออายุหนังสือรับรองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วันก่อนวันที่หนังสือรับรองสิ้นอายุ และต้องดาเนินการเพื่อให้
ส านั ก งานสามารถทาการตรวจประเมิน ให้ แล้ ว เสร็จก่ อนวั นสิ้ น อายุ การรั บรอง ๓๐ วั น เมื่อผู้ ยื่นต่ ออายุ
การรับรองระบบการพิมพ์ออกแล้วให้สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้โดยถือว่าเป็นผู้ ได้รับหนังสือรับรองจนกว่า
จะได้รับแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุหนังสือรับรองจากสานักงาน
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(๔) กรณีผู้ได้รับการรับรองระบบการพิม พ์อ อกยื่นคาขอต่ออายุหนังสือรับรองระบบการพิมพ์ออก
น้อยกว่า ๑๒๐ วัน และเป็นเหตุให้ สานักงานไม่สามารถทาการตรวจประเมินต่ออายุการรับรองได้ทันก่อน
หนั ง สื อ รั บ รองหมดอายุ ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองระบบการพิม พ์อ อกจั ด ท าหนั ง สื อ ชี้ แ จงเหตุ ผ ลส่ ง ให้
คณะกรรมการรับรองเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการรับรองออกไป หากได้รับการอนุมัติในระหว่างการตรวจ
ประเมินยังไม่แล้วเสร็จให้รีบดาเนินการตรวจประเมินให้เสร็จภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน
๒.๘ การลดสาขา ขอบเขต การพักใช้ และการยกเลิกการรับรองระบบการพิมพ์ออก
(๑) การลดสาขาและขอบเขตการรับรองระบบการพิมพ์ออก
(๑.๑) สานักงานจะนาเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณาการลดสาขาและขอบเขตการรับรอง
ระบบการพิมพ์ออก ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑.๑.๑) ผู้ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออกไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบและ
รับรอง หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด หรือไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้เป็นที่
ยอมรับภายใน ๓๐วัน นับจากวันที่รับทราบหนังสือการแจ้งเตือนจากสานักงาน
(๑.๑.๒) ผู้ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออกแจ้งความประสงค์ต่อสานักงานขอลดสาขา
และขอบเขตใดที่ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออก
(๑.๒) ในการลดขอบเขตการรับรองระบบการพิมพ์ออก สานักงานจะจัดทาหนังสือรับรองฉบับ
ใหม่แทนฉบับเดิม ให้ครอบคลุมเฉพาะสาขาและขอบเขตที่เหลือและมีอายุตามวันสิ้นอายุของหนังสือรับรอง
ฉบั บเดิม ทั้งนี้ ผู้ ได้การรั บรองระบบการพิมพ์ออกต้องส่งคื นหนังสื อรับรองฉบับเดิมแก่ส านักงาน ภายใน
ระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
(๑.๓) ผู ้ไ ด้ร ับ การรับ รองระบบการพิม พ์อ อกซึ่ง ถูก สั ่ง ลดหรือ ขอลดสาขาและขอบเขต
การรับรองใด ๆ จะแสดงเครื่องหมายการรับรองระบบการพิมพ์ออกในสาขาและขอบเขตนั้น ๆ ไม่ได้
(๒) การพักใช้การรับรองระบบการพิมพ์ออก
(๒.๑) ส านั ก งานจะน าเสนอคณะกรรมการรั บ รองพิ จ ารณาการพั ก ใช้ ก ารรั บ รองระบบ
การพิมพ์ออก ในกรณีดังต่อไปนี้
(๒.๑.๑) ผู้ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออกไม่ป ฏิบัติต ามมาตรฐานการตรวจสอบ
และรับรอง หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด โดยสานักงานได้แจ้งเตือนเป็น
ลายลัก ษณ์อ ัก ษรให้ด าเนิน การพร้อ มก าหนดระยะเวลาในการด าเนิน การ และ หากพบว่า ผู ้ไ ด้ร ับ
การรับ รองระบบการพิม พ์อ อกไม่ป ฏิบ ัติต ามเงื ่อ นไขที่ส านัก งานได้แ จ้ง ภายในระยะเวลาที ่กาหนด
สานักงานจะเสนอให้พักใช้ห นังสือรับ รอง ตามสาขาและขอบเขตที่เกี่ยวข้ องโดยมีกาหนดระยะเวลาการ
พักใช้ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน แต่ไม่เกิน ๙๐ วัน
(๒.๑.๒) ผู้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองระบบการพิม พ์ อ อกไม่ ป ฏิ บัติ ต ามประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. ๒๕๕๕ สานักงานจะพักใช้หนังสือรับรองเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน โดยไม่มีหนังสือแจ้งเตือนล่วงหน้า
(๒.๒) ในระหว่า งการพัก ใช้ห นังสื อรับ รองผู้ ถูก สั่ งพั กใช้ ห นัง สื อรั บรองจะแสดงเครื่องหมาย
การรับรองระบบการพิมพ์ออกในสาขาและขอบเขตนั้นไม่ได้
(๓) การยกเลิกการรับรองระบบการพิมพ์ออก
(๓.๑) สานักงานจะนาเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณายกเลิกการรับรองระบบการพิมพ์ออก
ของผู้ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออก ในกรณีดังต่อไปนี้
(๓.๑.๑) เคยถูกสั่งพักใช้หนังสือรับรองแล้วมากระทาผิดอีกภายใน ๕ ปี
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(๓.๑.๒) กระทาความผิ ดที่ก่อให้ เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ หรือต่ อ
ประโยชน์สาธารณะ
(๓.๒) ผู้ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออกที่ถูก ยกเลิกหนังสือรับรอง จะขอหนังสื อรับรอง
สาหรับการตรวจสอบและรับรองในสาขานั้นใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้น ๖ เดือนนับแต่วันที่ทราบคาสั่งยกเลิก
และต้องส่งคืนหนังสือรับรองแก่สานักงานทันที
(๓.๓) ส านั ก งานจะประกาศให้ ส าธารณชนทราบภายใน ๓๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ท ราบผล
การพิจารณาจากคณะกรรมการรับรองเกี่ยวกับรายชื่อผู้ที่ถูกสั่งลดสาขา ขอบเขต พักใช้ หรือยกเลิกหนังสือ
รับรอง ในสาขาและขอบเขตใด ๆ
๒.๙ การสิ้นอายุของหนังสือรับรอง
(๑) หนังสือรับรองจะสิ้นอายุ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑.๑) ผู้ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออก เลิกประกอบกิจการหรือขอยกเลิกการรับรองระบบ
การพิมพ์ออก
(๑.๒) ผู้ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออกที่เป็นนิติบุคคล สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล
(๑.๓) ผู้ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออกถูกยกเลิกหนังสือรับรอง
(๑.๔) เมื่อมีประกาศกาหนด แก้ไข หรือยกเลิกมาตรฐานที่ใช้ในการรับรองระบบการพิมพ์ออก
(๒) กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออกเลิกประกอบกิจการ หรือมีความประสงค์ขอยกเลิก
การรับรองระบบการพิมพ์ออกตามข้อ ๒.๙ (๑.๑) ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สานักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
๖๐ วัน ก่อนเลิกประกอบกิจการหรือขอยกเลิกการรับรองระบบการพิมพ์ออก และต้องส่งคืนหนังสือรับรอง
ให้ แ ก่ส านั ก งาน ภายใน ๓๐ วัน นั บ ตั้ง แต่วั นที่ เลิ ก ประกอบกิจ การหรื อวั นที่ข อยกเลิ กการรั บรองระบบ
การพิมพ์ออก พร้อมทั้งยุติ การนาผลการรับรองระบบการพิมพ์ไปใช้ทุกกรณีนับแต่วันที่เลิก ประกอบกิจการ
หรือวันที่ขอยกเลิกการรับรองระบบการพิมพ์ออกแล้วแต่กรณี
(๓) กรณีที่หนังสือรับรองสิ้นอายุตามข้อ ๒.๙ (๑.๒) และ (๑.๓) ให้ผู้ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์
ออกยุติการนาผลการรับรองระบบการพิมพ์ออกไปใช้ทุกกรณีและต้องส่งคืนหนังสือรับรองให้แก่สานักงานทันที
(๔) กรณีที่มีการประกาศกาหนด แก้ไข หรือยกเลิกมาตรฐานที่ใช้ในการรับรองระบบการพิมพ์ออก
ตามข้อ ๒.๙ (๑.๔) สานักงานจะนาเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณากาหนดมาตรการดาเนินการตาม
ความเหมาะสมเพื่อให้หนังสือรับรองเดิมมีผลบังคับใช้ต่อไปได้
๒.๑๐ การร้องเรียนและการอุทธรณ์
(๑) ผู ้ยื ่น ค าขอรั บ การตรวจประเมิ น (Audit client) สามารถร้อ งเรีย นหรือ อุท ธ รณ์ต ่อ
คณะกรรมการทบทวนเกี่ย วกับ ผลการพิจ ารณาการรับ รองระบบการพิม พ์อ อกที่ไ ม่เ ป็น ธรรม หรือ มี
ข้อ สงสัย ที่ค ณะกรรมการกาหนดเป็น ลายลัก ษณ์อัก ษรภายใน ๓๐ วัน นับ ตั้ง แต่วัน ที่มีห นัง สือ แจ้ง ผล
การพิจารณาโดยสามารถร้ องเรี ยนและอุทธรณ์ได้ดังนี้
(๑.๑) ผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client) ผู้ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออก
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของสานักงาน ที่เกี่ยวข้องกับ
(๑.๑.๑) บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
(๑.๑.๒) คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน คณะกรรมการทบทวน คณะกรรมการรับรอง
(๑.๑.๓) ผู้ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออก
(๑.๑.๔) ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออก
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(๑.๒) ผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client) หรือผู้ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์
ออกสามารถอุทธรณ์ เกี่ยวกับ การดาเนิน งานด้านการรับรองระบบการพิมพ์ออกของสานักงานได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑.๒.๑) การไม่รับคาขอรับการรับรองระบบการพิมพ์ออก
(๑.๒.๒) การไม่ดาเนินการตรวจประเมิน
(๑.๒.๓) การไม่ยอมรับการปฏิบัติการแก้ไข
(๑.๒.๔) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อสาขาและขอบเขตการรับรองระบบการพิมพ์ออก
(๑.๒.๕) การดาเนิ น การใด ๆ ที่เป็นการหน่ว งเหนี่ยวซึ่งการให้ ได้ รับการรับรองระบบ
การพิมพ์ออก
(๑.๒.๖) การตัดสินไม่อนุมัติการรับรองระบบการพิมพ์ออก การลดสาขาและขอบเขต
การพักใช้ และการยกเลิกการรับรองระบบการพิมพ์ออก
(๒) คณะกรรมการทบทวนจะดาเนินการทบทวนการร้องเรียนหรือการอุทธรณ์ โดยสานักงานจะแจ้ง
ผลการพิจารณาให้ทราบภายใน ๖๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องเรียนหรือการอุทธรณ์
(๓) หากผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client) ได้รับผลการพิจารณาการร้องเรียนหรือ
การอุทธรณ์ แล้วแต่ยังไม่ยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการทบทวนที่แต่งตั้งขึ้นโดยสานักงานสามารถยื่น
เอกสารร้องเรียน หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้
๒.๑๑ การแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ผู้ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออกต้องแจ้งให้สานักงานทราบในทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการรับรองระบบการพิมพ์ออกของผู้ประกอบกิจการตามสาขาและ
ขอบเขตที่ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออก หรือการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรอง
ระบบการพิมพ์ออกหรืออื่น ๆ เช่น
(๑) โครงสร้างการบริหารงาน และอานาจหน้าที่
(๒) สถานะทางกฎหมาย และวัตถุประสงค์ใดในการจดทะเบียนนิติบุคคล
(๓) การเปลี่ยนชื่อ
(๔) เครื่องหมายการรับรองผู้ประกอบกิจการ
(๕) การย้ายสถานที่ทาการ
๒.๑๒ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจประเมิน
(๑) กรณีที่คณะกรรมการมีการปรับปรุง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวกับการรับรอง
ระบบการพิมพ์ออก สานักงานจะแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client) หรือผู้ได้รับการรับรอง
ระบบการพิมพ์ออกทราบ เพื่อให้ผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client) หรือผู้ได้รับการรับรองระบบ
การพิมพ์ ออกดาเนิ นการปรั บ ปรุ งแก้ไขระบบการพิมพ์ออกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
(๒) ผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client) หรือผู้ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออกต้อง
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใด ๆ ที่คณะกรรมการกาหนด ภายใน
ระยะเวลาที่สานักงานแจ้งให้ทราบตาม (๑) และสานักงานจะทวนสอบผลการปรับปรุงแก้ไขของผู้ยื่นคาขอรับ
การตรวจประเมิน (Audit client) หรือผู้ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออก เมื่อครบระยะเวลาตามที่กาหนด
ไว้

๑๐

๒.๑๓ การออกใบแทนหนังสือรับรอง
ในกรณีการย้ายสถานที่ทาการใหม่ การเปลี่ยนชื่อผู้ได้รับการรับรองระบบและการโอนหนังสือรับรอง
ดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีที่หนังสือรับรองสูญหาย หรือชารุดเสียหายในสาระสาคัญ ผู้ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์
ออกต้องแจ้งสานักงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขอรับใบแทนภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับทราบ
การสูญหาย หรือชารุดเสียหาย สานักงานจะนาเสนอคณะกรรมการรับรองเพื่อพิจารณาออกใบแทนต่อไป
(๒) ผู้ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออกที่มีความประสงค์จะย้ายสถานที่ทาการที่ระบุไว้ในหนังสือ
รับรอง หรือเปลี่ยนชื่อ ผู้ได้รับการรับรองต้องแจ้งสานักงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดาเนินการ พร้อม
แสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สานักงานอาจตรวจประเมินระบบการพิมพ์ออก เพื่อประกอบการพิจารณา
นาเสนอคณะกรรมการรับรองด้วยหรือไม่ก็ได้
(๓) ผู้ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออกที่มีความประสงค์จะโอนหนังสือรับรอง ให้แจ้งสานักงาน
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณา ทั้งนี้
(๓.๑) ผู้รับโอนใบรับรอง ต้องเป็นไปตามข้อ ๔.๑ และข้อ ๔.๒
(๓.๒) สานักงานจะประเมินระบบการพิมพ์ออกของผู้รับโอนเพื่อประกอบการพิจารณานาเสนอ
คณะกรรมการรับรองพิจารณาต่อไป
(๔) เมื่อคณะกรรมการรั บ รองมีมติอนุมัติให้ ย้ายสถานที่ทาการ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือโอนหนังสื อ
รับรองสานักงานจะออกหนังสือรับรองฉบับใหม่ให้แก่ ผู้ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออก โดยระบุสถานที่
ทาการ ชื่อ หรือชื่อผู้รับโอน แล้วแต่กรณี โดยได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออก ตามสาขาและขอบข่ายที่
ได้รับการรับรองระบบเดิม และหนังสือรับรองที่ออกให้ใหม่ให้มีอายุตามที่ระบุไว้ในใบหนังสือรับรองฉบับเดิม
และให้ผู้ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออกส่งหนังสือรับรองฉบับเดิมคืนแก่สานักงาน
๒.๑๔ การรักษาความลับ
สานักงานจะเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit
client) หรือผู้ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออกไว้เป็นความลับ โดยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ้น กั บ ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ การตรวจประเมิ น (Audit client) หรือผู้ ได้ รับการรั บรองระบบการพิมพ์ออก
อันเนื่องมาจากการเปิดเผยความลับโดยบุคคลอื่น เว้นแต่จะเกิดขึ้นจากการกระทาของสานักงานเท่านั้น
๒.๑๕ รายละเอียดของหนังสือรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบการพิมพ์ออก
หนังสือรับรองระบบการพิมพ์ออกประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อมูลพื้นฐาน
(๑.๑) เลขที่ห นังสือรั บรอง ประกอบด้ว ยตัวอักษรย่อของสานักงาน คือ “สพธอ” ตามด้ว ย
เครื่องหมายขีด (-) ตามด้วยตัวเลขไทย ๙ หลัก แบ่งด้วยเครื่องหมายขีด (-) เป็น ๓ ชุด ชุดละ ๓ หลัก
(๑.๒) ชื่อหน่วยงาน/ระบบการพิมพ์ออกที่ได้รับการรับรอง
(๑.๓) ชื่อประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก
(๑.๔) วันที่ออกหนังสือรับรองครั้งแรก
(๑.๕) วันที่ออกหนังสือรับรองครั้งล่าสุด
(๑.๖) วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ
(๑.๗) ชื่อสานักงานซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก
(๑.๘) ลายมือชื่อของผู้ที่มีอานาจลงนามของสานักงาน

๑๑

(๒) ข้อมูลเพิ่มเติม
(๒.๑) ขอบเขตการรับรองระบบ
(๒.๒) สถานที/่ พื้นที่ที่รับรองพร้อมกิจกรรม/กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
(๒.๓) ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑๖ ลักษณะการใช้งานเครื่องหมายรับรอง
(๑) ในหนังสือรับรอง
(๑.๑) กระดาษ
• ขนาดความสูง ๒ เซ็นติเมตร กว้าง ๑.๗ เซ็นติเมตร
• รหัสสี
สี
รหัสสี
สีน้าเงิน
C๑๐๐, M๘๐, Y๓๒, K๑๙
สีขาว
C๐, M๐, Y๐, K๐
(๑.๒) อิเล็กทรอนิกส์
• ขนาดความสูง ๑๐๐ พิกเซล กว้าง ๘๐ พิกเซล
• รหัสสี
สี
รหัสสี
สีน้าเงิน
#0f3f6c
สีขาว
#ffffff
(๑.๓) ตัวอย่าง

(๒) ในเอกสารสิ่งพิมพ์ออก
(๒.๑) กระดาษ
• ขนาดความสูง ๒ เซ็นติเมตร กว้าง ๑.๗ เซ็นติเมตร
• รหัสสี
สี
รหัสสี
สีน้าเงิน
C๑๐๐, M๘๐, Y๓๒, K๑๙
สีขาว
C๐, M๐, Y๐, K๐
(๒.๒) อิเล็กทรอนิกส์
• ขนาดความสูง ๑๐๐ พิกเซล กว้าง ๘๐ พิกเซล
• รหัสสี
สี
รหัสสี
สีน้าเงิน
#0f3f6c
สีขาว
#ffffff

๑๒

(๒.๓) ข้อกาหนดในการนาโลโก้ไปใช้
• สามารถนาไปใช้แสดงในเอกสารสิ่งพิมพ์ออกที่ได้รับการรับรองเท่านั้น
• ในกรณีที่หนังสือรับรองหมดอายุจะไม่สามารถนาโลโก้ไปใช้ได้ และหน่วยงานรับรอง
สิ่งพิมพ์ออกสามารถเพิกถอนการใช้โลโก้ที่หมดอายุได้
(๒.๔) ตัวอย่าง

(๓) ความหมายประจารหัส ของหมายเลขหนังสือรับรองระบบการพิมพ์ออก
สพธอ-XXX-XXX-XXX
รหัสที่ ๑ หน่วยงานรับรอง ๔ หลัก
รหัสที่ ๒ ปี ค.ศ. ที่ออกหนังสือรับรอง ๒ หลัก
รหัสที่ ๓ จานวนครั้งในการแก้ไขประกาศในปีนั้นๆ ๒ หลัก
รหัสที่ ๔ หมายเลขจานวนหนังสือรับรอง ๔ หลัก
รหัสที่ ๕ หมายเลขจานวน Checksum
(๔) อธิบายความหมายรหัส
รหัสที่ใช้
สพธอ
XX
XX
XXXX
X

คาเต็ม
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
ค.ศ. ๒๐๑๒
๐๑
๐๐๐๑
๕

ความหมาย
หน่วยงานรับรอง
ปี ค.ศ. ที่ออกหนังสือรับรอง
จานวนครั้งในการแก้ไขประกาศในปีนั้นๆ
หมายเลขจานวนหนังสือรับรอง
หมายเลขจานวน Checksum

๓. อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน
๓.๑ ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอ
ผู้ยื่ นคาขอรั บการตรวจประเมิน (Audit client) จะต้องยื่น คาขอรับการรับรองและตรวจประเมิน
พร้อมชาระค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่นคาขอเป็น จานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท โดยค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอไม่อาจ
เรียกคืนได้

๑๓

๓.๒ ค่าธรรมเนียมการตรวจเอกสารเบื้องต้น
(๑) สานักงานจะตรวจเอกสารเบื้องต้น เพื่อยืนยันความพร้อมของเอกสาร
(๒) โดยทั่วไปการตรวจเอกสารเบื้องต้นเป็นหน้าที่ของสานักงานที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้เวลาใน
การตรวจ ๑ วัน ค่าธรรมเนียมในการตรวจเอกสารเบื้องต้น ๑๐,๐๐๐ บาท
๓.๓ ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน การตรวจติดตามการรับรอง และการตรวจประเมินใหม่
(๑) ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน การตรวจติดตามการรับรอง และการตรวจประเมินใหม่ ดังนี้
(๑.๑) การตรวจประเมินด้านกระบวนการ มีระยะเวลาดาเนิน การขึ้นอยู่กับขอบเขต และ
สถานที่ โดยใช้เวลาในการตรวจอย่างน้อย ๑ วัน หรือขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี โดยใช้บุคลากร ดังนี้
(๑.๑.๑) หัวหน้าคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ๓๐,๐๐๐ บาท/วัน จานวน ๑ คน
(๑.๑.๒) ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเทคโนโลยี ร ะบบการพิ ม พ์ อ อก เช่ น วิ ธี ก ารระบุ ตั ว ตนและ
การยืนยันตัวตน วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ๓๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท/คน/วัน
(อย่างน้อยจานวน ๑ คน)
(๑.๑.๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการพิมพ์ออก เช่น วิธีการแปลงเอกสารกระดาษเป็น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ๒๐,๐๐๐ บาท/คน/วัน (อย่างน้อยจานวน ๑ คน)
(๑.๒) การตรวจประเมิ น ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบคอมพิ ว เตอร์ มี ร ะยะเวลา
ดาเนินการขึ้นอยู่กับขอบเขต และความซับซ้อนของระบบโดยใช้เวลาในการตรวจอย่างน้อย ๒ วัน หรือขึ้นอยู่
กับแต่ละกรณี โดยหลักการคิดค่าธรรมเนียมจะคิดตามจานวนหมายเลขไอพีแอดเดรสที่เป็นเป้าหมายใน
การตรวจประเมินระบบ เช่น เครื่องให้บริการ Web Server, Database Server เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถคิดเป็น
จานวนวันได้ โดยคิดค่าธรรมเนียมหมายเลขไอพีแอดเดรสละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยใช้บุคลากร ดังนี้
(๑.๒.๑) หัวหน้าคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน จานวน ๑ คน
(๑.๒.๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและประเมินผลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ จานวนอย่างน้อย ๑ คน หรือขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี
(๑.๒.๓) ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและประเมินผลความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศจานวนอย่างน้อย ๑ คน หรือขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี
หมายเหตุ : การตรวจประเมินจะมีหลักเกณฑ์ ตามข้อกาหนดใน หมวด ๒ การรับรอง
ของประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน ต้องชาระภายใน ๓๐ วันนับถัดจากได้รับรายงานผลการตรวจ
ประเมินระบบการพิมพ์ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้ชาระค่าธรรมเนียม ดังนี้
(๒.๑) ช าระเป็ น เงิ นสด หรื อสั่ งจ่ ายเช็ คในนาม “ส านั กงานพั ฒนาธุ รกรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์
(องค์การมหาชน)”
(๒.๒) โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ บมจ. กรุงไทย สาขาศูนย์ราชการ (อาคารบี)
ชื่อบัญชี: สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เลขที่บัญชี: ๙๕๕-๐-๐๗๒๘๓-๕
(๒.๓) นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการประเมินแล้ว ผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit
client) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสาหรับคณะผู้ประเมินในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น ทั้งนี้จะมี
การทาความตกลงกับผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client) ก่อนการประเมินเป็นรายกรณีไป
(๒.๔) ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ การตรวจประเมิ น (Audit client) ไม่ อ าจเรี ย กคื น ค่ า ธรรมเนี ย มและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ทั้งนี้ รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ตารางข้างท้าย

๑๔

๓.๔ ค่าธรรมเนียมการประเมินเพิ่มเติม
(๑) หากมีความจาเป็นต้องประเมินเพิ่ม ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑.๑) เพื่อความชัดเจนในการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องโดยผู้ประเมินบางคนหรือทั้งคณะ
(๑.๒) เพื่อคงไว้ซึ่งการได้รับการรับรอง
(๒) การชาระค่าธรรมเนียมให้ปฏิบัติตามข้อ ๓.๓
๓.๕ ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรอง
(๑) เมื่อผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client) ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรอง
จะได้รับหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ค่าธรรมเนียมในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client) ต้องการหนังสือรับรองใน
รูปแบบกระดาษ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓) ค่าธรรมเนียมในกรณีการขอทดแทนหนังสือรับรอง ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๓.๖ วิธีการชาระค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรอง
การออกหนังสือรับรองสานักงานจะออกให้หลังจากที่ผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client)
ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออก และสานักงานได้รับชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ครบถ้วนแล้ว โดยให้ชาระค่าธรรมเนียม ดังนี้
(๑) ชาระเป็นเงินสด หรือสั่งจ่ายเช็คในนาม “สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)”
(๒) โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ บมจ. กรุงไทย สาขาศูนย์ราชการ (อาคารบี)
ชื่อบัญชี: สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เลขที่บัญชี: ๙๕๕-๐-๐๗๒๘๓-๕
๓.๗ การยกเว้นค่าธรรมเนียม
การยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มจะท าได้ ใ นกรณี ที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาจาก คณะกรรมการรั บ รองใน
การสนับสนุนให้หน่วยงานได้รับการประเมินเพื่อส่งเสริมการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

๑๕

ตารางแสดงค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน
ลาดับ
รายการค่าธรรมเนียม
๑ ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอ
๒ ค่าธรรมเนียมการตรวจเอกสารเบื้องต้น
๓ ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน
๓.๑ การตรวจประเมินด้านกระบวนการ
๓.๑.๑ หัวหน้าคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินจานวน ๑ คน
๓.๑.๒ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการพิมพ์ออก จานวนอย่างน้อย
๑ คน
๓.๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการพิมพ์ออกจานวนอย่างน้อย ๑ คน
๓.๒ การตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ คิด
ค่าใช้จ่ายตามจานวน IP Address
๔ ค่าธรรมเนียมในกรณีการตรวจประเมินเพิ่มเติม
๕

ค่าธรรมเนียมการออกใบหนังสือรับรองในรูปแบบกระดาษ

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่าย
๕,๐๐๐ บาท/คาขอ
๑๐,๐๐๐ บาท/คาขอ
๓๐,๐๐๐ บาท/คน/วัน
๓๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท/
คน/วัน
๒๐,๐๐๐ บาท/คน/วัน
๑๕๐,๐๐๐ บาท/IP
การชาระค่าธรรมเนียมให้
เป็นไปตามข้อ ๓
๑๐,๐๐๐ บาท/ฉบับ

๑. อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จาเป็นซึ่งผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client) จะเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้
สานักงานจะทาความตกลงก่อนการตรวจประเมินเป็นกรณี ๆ ไป
๒. ส านั ก งานขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงค่ า ธรรมเนี ย มข้ า งต้ น ให้ เ ป็ น ไปตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

๑๖

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. แผนผังขั้นตอนการรับรอง
ระบบการพิมพ์ออก

เริ่มต้น
ผู้ยื่นคาขอกรอกแบบฟอร์ม

ไม่ครบถ้วน

ตรวจเอกสาร
เบื้องต้น
ครบถ้วน
คณะกรรมการตรวจประเมินเข้าตรวจประเมิน

จัดทารายงานการตรวจประเมิน

เวียนร่างรายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน

ปรับแก้

แก้ไขรายงาน

รับรองรายงาน
ประเมินเพิ่ม
ตรวจประเมินเพิ่มเติม

คณะกรรมการ
ทบทวนตรวจสอบ
รายงาน
ผ่านการทบทวน

คณะกรรมการ
รับรองตรวจรับรอง
ผล
สอดคล้อง
ออกหนังสือรับรอง

ส่งผลการตรวจประเมิน

สิ้นสุด

ไม่สอดคล้อง

๑๗

ภาคผนวก ข. แบบคาขอรับการรับรองและการตรวจประเมิน
ข้อแนะนาการกรอกแบบฟอร์มและการยื่นคาขอรับการรับรองการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการพิมพ์
ออก
การกรอกแบบฟอร์มและการยื่นคาขอรับการรับรองการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการพิมพ์ออก
๑. ชื่อองค์กร/หน่วยงาน
ระบุชื่อเต็มหน่วยงานของราชการหรือองค์กร/หน่วยงานที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
๒. สถานที่ตั้งสานักงานใหญ่
ระบุสถานที่ตั้งของสานักงานใหญ่
๓. หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร และ e-mail address
ระบุหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของสานักงานใหญ่ และ e-mail address ของบุคคลที่เป็นตัวแทน
ของสานักงานใหญ่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
๔. ขอบเขตการทดสอบที่ขอรับการรับรอง
๕. การลงนามผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client) ต้องเป็นหัวหน้าของหน่วยงานราชการที่มี
อานาจลงนาม หรือผู้ที่มีอานาจลงนามตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองของการจดทะเบียนไว้กับกระทรวง
พาณิชย์ พร้อมทั้งประทับตราสาคัญของบริษัท (ถ้ามีระบุในเงื่อนไขในหนังสือรับรองของการจดทะเบียน)
หรือเป็นผู้รับมอบอานาจซึ่งต้องมีหนังสือมอบอานาจของผู้ที่ มีอานาจลงนาม พร้อมอากรแสตมป์ (ตาม
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ กรมสรรพากร)
การกรอกแบบฟอร์มเอกสารประกอบการขอรับการรับรองการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการพิมพ์ออก
๑. ข้อมูลบริษัท/หน่วยงานที่ขอรับการประเมิน (Organization Information)
ระบุสถานที่ตั้งของบริษัท/หน่วยงานที่ขอรับการประเมิน
๒. ข้อมูลทั่วไปด้านลักษณะกิจการของบริษัท/หน่วยงานที่ขอรับการประเมิน (Organization Profile)
ระบุรายละเอียดทั่วไปด้านลักษณะกิจการของบริษัท/หน่วยงานที่ขอรับการประเมิน
๓. ชื่อและตาแหน่ง/ผู้มีอานาจในบริษัท/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบการประเมินที่สามารถติอต่อได้สะดวก
ระบุชื่อ-นามสกุล และตาแหน่ง/ผู้มีอานาจในบริษัท/หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินที่สามารถติอต่อ
ได้สะดวก
๔. วัตถุประสงค์และขอบเขตการประเมิน (Assessment Purpose & Scope)
ระบุวัตถุประสงค์การประเมิน (Assessment Purpose)
ระบุแผนผังองค์กร (Organization Chart)
ระบุแผนผังโครงสร้างทีมงานในโครงการที่ขอรับการประเมิน (Project Team Structure)
๕. ชื่อโครงการพร้อมคาอธิบายโดยย่อ (Project Name/Description)
ระบุชื่อโครงการพร้อมคาอธิบายโดยย่อของโครงการที่ขอรับการประเมิน
๖. ชื่อผู้เข้าร่วมในการประเมิน (Assessment Participants)
ระบุชื่อผู้เข้าร่วมในการประเมิน และหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการที่ขอรับการประเมิน
๗. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการที่ขอรับการประเมิน
ระบุแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการที่ขอรับการประเมิน

๑๘

คาขอรับการรับรองและการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการพิมพ์ออก
เลขที่……………/……………..
วันที่…………เดือน……………………………..…..พ.ศ…………..…
ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………ตาแหน่ง………………………….………………………….
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน……………………………………………………………………………………………………………………………..
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่…………………ซอย……………………..……….หมู่ท…ี่ ……….…..ถนน………………….……………
ตาบล/แขวง………………………………อาเภอ/เขต…………………………………จังหวัด………………………………..………….
รหัสไปรษณีย์……………………………โทรศัพท์…………………………………………โทรสาร………………….……………………
e-mail address…………………………………………………………………………………………
มีความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินและรับรองระบบการพิมพ์ออกตามประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. ๒๕๕๕
สาหรับประเภทกิจการ………………………………………………………………………………………………………ขอบเขตที่
ขอรับการรับรองตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ.
๒๕๕๕
พร้อมคาขอนี้ได้แนบหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารประกอบคาขอรับการรับรองและการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการพิมพ์ออก
๒. หลักฐานประกอบการขอรับการรับรอง (ตามที่เกี่ยวข้อง)
(๒.๑) สาเนาทะเบียนการค้าหรือหนังสือจัดตั้งหน่วยงาน
(๒.๒) สาเนาหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่มีอายุไม่เกิน ๖ เดือน
(๒.๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอรับการตรวจประเมิน (Audit client) และ
หลักฐานการมอบอานาจ
- ข้ า พเจ้ า ได้ อ่ า นและมี ค วามเข้ า ใจและจะปฏิ บั ติ ต ามเอกสารฉบั บ นี้ แ ละข้ อ ตกลงขอบเขตของ
การปฏิบัติงานการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการพิมพ์ออก ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ ง การรั บ รองสิ่ ง พิ ม พ์ อ อก พ.ศ. ๒๕๕๕ ของส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.
- ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่าข้อมูลรายละเอียดที่ระบุไว้ในคาขอรับรองฯ ฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………………ผู้ยื่นคาขอฯ
(………………………………………………..)
ผู้มีอานาจลงนามหรือผู้รับมอบอานาจ
หน่วยงานที่ยื่นคาขอพร้อมประทับตราบริษัท

๑๙

เอกสารประกอบการขอรับการรับรองระบบการพิมพ์ออก
๑. ข้อมูลบริษัท/หน่วยงานที่ขอรับการรับรอง (Organization Information)
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………….........................
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน (ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………….......
จานวนพนักงานทั้งหมด…………………………..……คน
๑.๑ ที่ตั้งสานักงานตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อใช้สาหรับการออกหนังสือรับรอง
ตั้งอยู่เลขที่……………..….…ซอย………………………………หมู่ที่………………ถนน………………………………………….
ตาบล/แขวง…………………………….อาเภอ/เขต…………………………………จังหวัด………………..…………………...
รหัสไปรษณีย์……………………โทรศัพท์……………………….…………………โทรสาร……………………………………….
 ที่ตั้งเดียวกับข้อ ๑.๑ (ไม่ต้องระบุข้อ ๑.๒)
๑.๒ ที่ตั้งสถานประกอบการ
ตั้งอยู่เลขที่……………..….…ซอย………………………………หมู่ที่………………ถนน………………………………………….
ตาบล/แขวง…………………………….อาเภอ/เขต…………………………………จังหวัด………………..…………………...
รหัสไปรษณีย์……………………โทรศัพท์……………………….…………………โทรสาร……………………………………….
๒. ข้อมูลทั่วไปด้านลักษณะกิจการของบริษัท/หน่วยงานที่ขอรับการประเมิน (Organization Profile)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ชื่อและตาแหน่ง/ผู้มีอานาจในบริษัท ที่รับผิดชอบการประเมินที่สามารถติดต่อได้สะดวก
๓.๑ ชื่อ……………………………………………………………………ตาแหน่ง………………………………………................
โทรศัพท์………………..…โทรสาร…………………………e-mail…………………………………………………….…..
๓.๒ ชื่อ…………………………………………………………………ตาแหน่ง……………………………………………….……….
โทรศัพท์………………………โทรสาร…………………e-mail…………………………………………….………………
๔. วัตถุประสงค์และขอบเขตของการประเมิน (Assessment Purpose & Scope)
๔.๑ วัตถุประสงค์การประเมิน (Assessment Purpose)
เพื่อขอรับรองระบบการพิมพ์ออกตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. ๒๕๕๕
๔.๒ ขอบเขตของการประเมิน (Assessment Scope)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...........................................
๔.๓ แผนผังองค์กร (Organization Chart)

๒๐

๔.๔ แผนผังโครงสร้างทีมงานในโครงการที่ขอรับการประเมิน (Project Team Structure)

๕. ชื่อโครงการพร้อมคาอธิบายโดยย่อ (Project Name/Description)
๕.๑ ชื่อโครงการหลัก (Main Project Name)…………………………………………………………………………..
คาอธิบายโดยย่อ (Description)……………………………………………………………………………………….
ระยะเวลา (Duration)……………………………………จานวนทีมงาน……………………………………(คน)
๕.๒ ชื่อโครงการรอง (Second Project Name) (ถ้ามี)……………………………………………………………….....
คาอธิบายโดยย่อ (Description)……………………………………………………………………………………….
ระยะเวลา (Duration)……………………………………จานวนทีมงาน……………………………………(คน)
๖. ชื่อผู้เข้าร่วมในการประเมิน (Assessment Participants)
๖.๑ ชื่อผู้เข้าร่วมในการประเมิน (Name)……………………………………………………………………………………
หน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการ (Role & Responsibility)………………………………………………..
๖.๒ ชื่อผู้เข้าร่วมในการประเมิน (Name)…………………………………………………………………………………..
หน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการ (Role & Responsibility)…………………………………….…………
๖.๓ ชื่อผู้เข้าร่วมในการประเมิน (Name)……………………………………………………………………………………
หน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการ (Role & Responsibility)………………………………………………..
๖.๔ ชื่อผู้เข้าร่วมในการประเมิน (Name)…………………………………………………………………………………..
หน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการ (Role & Responsibility)…………………………………….…………
๖.๕ ชื่อผู้เข้าร่วมในการประเมิน (Name)……………………………………………………………………………………
หน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการ (Role & Responsibility)………………………………………………..
๖.๖ ชื่อผู้เข้าร่วมในการประเมิน (Name)…………………………………………………………………………………..
หน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการ (Role & Responsibility)…………………………………….…………
๖.๗ ชื่อผู้เข้าร่วมในการประเมิน (Name)…………………………………………………………………………………..
หน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการ (Role & Responsibility)…………………………………….…………
๗. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการที่ขอรับการประเมิน

๒๑











เลือก



เอกสารแนบประกอบคาขอ
๑. ขั้นตอนการดาเนินงาน (ถ้ามี)
๒. คาขอรับการรับรองและการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการพิมพ์ออก
๓. เอกสารประกอบการขอรับการรับรองระบบการพิมพ์ออก
๔. สาเนาทะเบียนการค้าหรือหนังสือจัดตั้งหน่วยงาน
๕. สาเนาหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่มีอายุไม่เกิน ๖ เดือน
๖. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ
๗. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคาขอ
๘. หลักฐานการมอบอานาจ (ถ้ามี)
๙. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี)
๑๐. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการที่ขอรับการประเมิน

การชาระค่าธรรมเนียมในการยื่นคาขอและค่าธรรมเนียมในการรับรองและตรวจประเมิน
ประเภท
รายละเอียด
เงินสดหรือสั่งจ่ายเช็ค
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ออมทรัพย์ บมจ. กรุงไทย สาขาศูนย์ราชการ (อาคารบี)
โอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี: สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เลขที่บัญชี: ๙๕๕-๐-๐๗๒๘๓-๕

