
บริษัท

ขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
(Digital Certificate)

ลงทะเบียน Digital Certificate
- กรอกแบบฟอร์ม
- Export Certificate (.CER)

ลงทะเบียน Serial Number ของ
Digital Certificate และรูปลายเซ็น
ในระบบงานของ สอน.

ซ้ือ Token และ Digital 
Certificate กับ CA1

ลงทะเบียน Digital 
Certificate กับ สอน.

2

ข้ันตอน A : เตรียมพร้อมก่อนยื่นคําร้องขอใบอนุญาต/หนังสือรับรองฯ สํานักงานคณะกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย (สอน.)

บริษัท

สอน.

ส่งอีเมลให้ สอน.

ผู้ออกใบรับรองฯ (Certificate Authority: CA) เพ่ือใช้กับระบบ สอน. ได้แก่
1. TDID > https://www.thaidigitalid.com
2. INET > https://ca.inet.co.th/inetca

หมายเหตุ : Token ซ้ือคร้ังเดียว Digital Certificate จะมีระยะเวลาหมดอายุ 1 หรือ 2 ปี 
ข้ึนอยู่กับตอนเลือกซ้ือ (หากมีข้อสงสัยในข้ันตอนการซ้ือ Token และ Digital Certificate 
กรุณาสอบถามกับผู้ให้บริการออกใบรับรองโดยตรง)

ส่งอีเมล

สรุปข้ันตอน
3.1 บริษัทกรอกแบบฟอร์มข้ึนทะเบียน Digital Certificate พร้อมลายเซ็น แล้ว Scan เป็น PDF

ดาวน์โหลดที่ http://export.ocsb.go.th/portals/0/docs/Form-RegisterCertificate.pdf
3.2 Export Digital Certificate ที่ได้จากข้ันตอนที่ 1 (จะได้ไฟล์ .CER) และทําเป็น Zip file

ดาวน์โหลดคู่มือการ Export Certificate ที่
http://export.ocsb.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=g17GGiaXM9E%3d

3.3 จัดส่ง 3.1 และ 3.2 ให้ สอน. ทางอีเมล ocsb.drive@gmail.com
3.4 สอน. ข้ึนทะเบียน Serial Number ของ Digital Certificate และรูปลายเซ็น

ลงทะเบียนบริษัท
- กรอกข้อมูลบริษัท
- ข้อมูลผู้รับมอบ
- อัพโหลดเอกสารหลักฐาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอนมุตัิ

ลงทะเบียนบริษัท3

แก้ไข

สรุปข้ันตอน
1.1 กรอกข้อมูลการลงทะเบียนบริษัท (ระบบจะสร้าง User สําหรับบริษัทให้)
1.2 กรอกข้อมูลผู้รับมอบ/ผู้กระทําการแทน (ต้อง Login เข้าระบบด้วย User ของบริษัทจาก ข้อ 1.1 )
1.3 อัพโหลดเอกสารประกอบการพิจารณา (คลิกเพ่ือดูรายละเอียดเอกสาร)
1.4 ส่งคําร้องขอลงทะเบียนบริษัท ให้ สอน. ตรวจสอบพิจารณา
1.5 รอเจ้าหน้าที่พิจารณา/อนมุตัิ

หมายเหตุ : เมื่อเจ้าหน้าทีอ่นุมตัิ ระบบจะสร้าง User ผู้ใช้งานสําหรับผู้รับมอบให้ 
(โดยใช้เลขบัตรฯ ของผู้รับมอบเป็น User Login เพ่ือยื่นคําร้องขอใบอนุญาต)

บริษัท

สอน.

คู่มือและรายละเอียดเพ่ิมเติม
- ระบบขอใบอนุญาตส่งออกนํ้าตาลทราย ตาม พรบ.
( http://export.ocsb.go.th/tabid/83/Default.aspx )
- ระบบขอใบอนุญาตส่งออกนํ้าตาลทรายแดง และระบบขอหนังสือรับรองนําเข้า
นํ้าตาลทราย ( http://export2.ocsb.go.th )

สอบถามข้อมูล
- ด้านระเบียบ ข้ันตอน : 02-354-3443 (นางสาวณปภัช โพธิธีรบุตร)
- ด้านเทคนิคและการใช้งานระบบ : 02-202-3081 

(นายไตรยุทธ  ศุขใหญ่ , นายธีรวัฒน์  ศิลปรัศม)ี

https://www.thaidigitalid.com/
https://ca.inet.co.th/inetca
http://export.ocsb.go.th/portals/0/docs/Form-RegisterCertificate.pdf
http://export.ocsb.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=g17GGiaXM9E%3d
https://drive.google.com/file/d/1l9QABVfRQ9hkOws1HuGbzHDbw-ynBPla/view
http://export.ocsb.go.th/tabid/83/Default.aspx
http://export2.ocsb.go.th/


กรอกคําร้อง และ อัพโหลด
เอกสารแนบ (ที่ลงลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว)

ตรวจสอบคําร้อง

ลงนามลายมือช่ืออเิล็กทรอนิกส์
ที่แบบคําร้อง

ส่ง/ยื่นแบบคําร้อง

พิจารณาอนุมัติใบอนุญาต หรือ
หนังสือรับรองฯ

เช่ือมโยงเพ่ือส่งข้อมลู
ใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองฯ

ย่ืนคําร้อง1

พิจารณาออกใบอนุญาต
หรือหนังสือรับรองฯ2

ข้ันตอน B : ยื่นคําร้องขอใบอนุญาต/หนังสือรับรองฯ สํานักงานคณะกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย (สอน.)

เตรียมเอกสารแนบ PDF และ
ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์

เสียบ Token

ใช้ Token

ใช้ Token

PDFSigner
ดาวน์โหลดและติดต้ังโปรแกรม 
PDFSign เพ่ือใช้สําหรับรับรองสําเนา
ถูกต้องเอกสารแนบ PDF ด้วย การลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ส่งข้อมูลให้กรมศุลกากร ผ่าน NSW3

OCSB Browser 
ดาวน์โหลดและติดต้ังโปรแกรม OCSB 
Browser เพ่ือใช้สําหรับการกรอกคํา
ร้อง และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
แบบคําร้องฯ 

PDF/A-3

ETDA TSA

ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์
ใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองฯ

แก้ไข

เสียบ Token

ใช้ Token

ได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรอง
ที่ลงลายมือชื่ออิเลก็ทรอนกิส์แลว้

ส่งข้อมูล

ตอบกลับNSW

ได้รับการประทับรับรองเวลา By

คู่มือและรายละเอียดเพ่ิมเติม
- ระบบขอใบอนุญาตส่งออกนํ้าตาลทราย ตาม พรบ.
( http://export.ocsb.go.th/tabid/83/Default.aspx )
- ระบบขอใบอนุญาตส่งออกนํ้าตาลทรายแดง และระบบขอหนังสือรับรองนําเข้า
นํ้าตาลทราย ( http://export2.ocsb.go.th )

สอบถามข้อมูล
- ด้านระเบียบ ข้ันตอน : 02-354-3443 (นางสาวณปภัช โพธิธีรบุตร)
- ด้านเทคนิคและการใช้งานระบบ : 02-202-3081 

(นายไตรยุทธ  ศุขใหญ่ , นายธีรวัฒน์  ศิลปรัศมี)

บริษัท

สอน.
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