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1 การเตรียมขอมูล
กอนเริ่มตนกระบวนการ ทานจะตองทราบขอมูลดังตอไปนี้
1. แพลตฟอรมและเวอรชันของเซิรฟเวอรที่ตอ
 งการติดตั้ง SSL Certificate ซึ่งฝายไอทีใน
องคกรของทานจะสามารถใหขอมูลในสวนนี้แกทานได
2. รหัสขอความหรือ CSR (Certificate Signing Request) ซึ่งฝายเทคนิคในองคกรของทาน
ตองสรางขึ้นจากเซิรฟเวอรที่ตองการติดตั้ง SSL Certificate
3. รายละเอียดขอมูลองคกรและขอมูลการติดตอ

ขั้นตอนในการออก SSL certificate ใหรวดเร็ว
1. เลือกประเภท SSL Certificate และระยะเวลาการใชงาน
เลือกประเภท SSL Certificate ที่ทานตองการ พรอมระยะเวลาที่ทานตองการใชงาน
•

กรณีที่ทานตองการ Extended Validation (EV)
Thawte Extended Validation (EV) SSL Certificate มอบความมั่นใจในระดับสูงสุดดวย
มาตรฐานการรับรองทีเ่ ขมงวดที่สด
ุ ดังนั้น หากทานตองการ EV SSL Certificate จะตอง
เตรียมขอมูลมากกวา SSL Certificate ประเภทอื่น

2. เตรียมขอมูลติดตอผูดูแลทางดานเทคนิค
ทานจะตองใหขอมูลเจาหนาที่ผูดูแลทางดานเทคนิค โดยอาจสอบถามจากฝายไอที
3. เตรียมรหัสขอความ (CSR)
ทานจะตองทราบถึงแพลตฟอรมของเซิรฟเวอร เวอรชันของเซิรฟเวอร และสราง CSR
ขึ้นมา โดย SSL Certificate ทุกประเภทตองการ CSR เพื่อใชในการสมัคร ซึ่งรายละเอียดของ
CSR จะตองสะทอนถึงขอมูลทางธุรกิจขององคกร หาก CSR ประกอบดวยขอมูลที่ไมถก
ู ตอง
Thawte จะไมสามารถดําเนินการใหแกทานได และทานจะตองสราง CSR ใหม ซึ่งอาจทําให
เสียเวลา
•

รายการตรวจสอบ CSR
ทานจะตองมั่นใจวาขอมูลตางๆ เหลานีถ
้ ูกระบุอยูใ น CSR
องคกร: ชื่อเต็มที่ใชจดทะเบียนองคกร
ชื่อทัว่ ไป: ชื่อโดเมนที่สมบูรณ (Fully Qualified Domain Name: FQDN) และชื่อ
โฮสตของเว็บไซตที่ตอ
 งการติดตั้ง SSL Certificate
ประเทศ: ประเทศที่องคกรจดทะเบียนทําธุรกิจ
เมือง: เมืองทีอ
่ งคกรจดทะเบียนทําธุรกิจ
หนวยงานในองคกร: แผนกที่รับผิดชอบ

4. เตรียมขอมูลองคกร
หลังจากที่สราง CSR เรียบรอยแลว ทานจะตองกรอกขอมูลชือ
่ ขององคกรที่ถูกตองตาม
กฎหมาย ซึ่งจะตองตรงกันกับชื่อขององคกรที่ระบุอยูใน CSR รวมถึงใหขอมูลที่อยู และขอมูลการ
ติดตอทีส
่ ามารถติดตอไดจริง
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2 การตรวจสอบขอมูล
กอนทีจ
่ ะออก SSL Certificate ทาง Thawte จะทําการตรวจสอบความเปนเจาของโดเมน
และอาจรวมถึงอัตลักษณขององคกรของทาน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับประเภทใบรับรองที่ทานรองขอ

Organization Validation: Thawte SSL Web Server Certificate
นอกจากการตรวจสอบความเปนเจาของโดเมนแลว
จะมีการตรวจสอบชือ
่ ที่จดทะเบียน
และสถานะของธุรกิจที่อยูใ น CSR ซึ่ง Thawte สามารถหาขอมูลดังกลาวผานทางฐานขอมูลที่
ไดรับอนุญาต แตหากไมสามารถหาขอมูลได Thawte จะติดตอไปยังทานเพื่อรองขอเอกสารการ
จดทะเบียนทางธุรกิจขององคกร

ปญหาที่ 1
ทําไมตองอัพเดทการจดทะเบียนโดเมน
ทําไมตองอัพเดท WHOIS
ทําไมตองสงจดสงหมายยืนยันสิทธิการเปนเจาของโดเมน
สาเหตุ
Thawte ไมสามารถยืนยันไดวาองคกรของทานเปนเจาของหรือมีสิทธิทจ
ี่ ะใชโดเมนตามที่แจงมา
วิธีแกไข
Thawte
จะตองยืนยันวาองคกรของทานเปนเจาของหรือมีสิทธิที่จะใชโดเมนซึ่งอยูในรายการที่
ทานแจงมา
ความเปนเจาของโดเมนยืนยันไดดวยการคนหาใน WHOIS ซึ่ง WHOIS คือบริการที่
อนุญาตใหบุคคลทั่วไปเขาดูขอมูลของโดเมนเนมทีไ
่ ดรับการจดทะเบียนแลว โดยจะมีขอมูลทั่วไป
และขอมูลสําหรับติดตอผูถ
 ือครองโดเมนตางๆ หากเปนโดเมนเนมที่เพิ่งจดทะเบียนใหม ขอมูล
อาจจะยังไมปรากฏทันทีเนื่องจากตองใชเวลาในการอัพเดทขอมูล
โดยทานสามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.icann.org/en/topics/whois-services
จากตัวอยางดานลางจะเห็นวาชื่อองคกรทีท
่ ําการจดทะเบียนโดเมน
คือ
“John’s
Computers, LLC” แตชอ
ื่ องคกรที่ปรากฏใน CSR คือ “Johns Technology Systems, Inc.”
ดังนั้น อาจตองติดตอบริษัทรับจดทะเบียนเพื่ออัพเดทขอมูลใน WHOIS หรือเตรียมจดหมาย
ยืนยันสิทธิในการใชงานโดเมนเพิ่มเติม

ทั้งนี้ หากองคกรของทานไมใชเจาของโดเมน (เหมือนกันกับตัวอยางขางตน) ควรติดตอ
เจาหนาที่ของ WHOIS เพื่อออกจดหมายยืนยันสิทธิในการใชงานโดเมน โดย Thawte จะสง
ขอมูลรูปแบบของจดหมายยืนยันสิทธิใหทางอีเมล
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ปญหาที่ 2

ทําไม Thawte จึงรองขอเอกสารการจดทะเบียนธุรกิจ
สาเหตุ
Thawte ไมสามารถตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจจากชื่อองคกรของทาน
Thawte ไมสามารถตรวจสอบองคกรของทาน
วิธีแกไข
Thawte จะตองตรวจสอบวาองคกรของทานไดจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายและมีเสถียรภาพ
ทางธุรกิจ

เหตุผลสําคัญที่ Thawte ตองการเอกสารการจดทะเบียนธุรกิจ
1. ชื่อองคกรทีท
่ านแจงมา ไมตรงกับชือ
่ ทางกฎหมายหรือชื่อที่จดทะเบียนไว ดังเชนตัวอยาง
ดานลาง

2. ที่อยูขององคกรที่ทานแจงมา ไมตรงกับที่อยูขององคกรที่ไดจดทะเบียนไว (ที่อยูทท
ี่ าน
แจงมา ควรเปนที่อยูที่ไดจดทะเบียนไว มิใชสถานที่ตั้งเซิรฟเวอร)
3. ไมมีขอมูลใดในฐานขอมูลของทางราชการ
ถูกตองตามกฎหมาย

ที่จะยืนยันวาองคกรของทานไดจดทะเบียน
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