
ตารางเปรียบเทียบ ขอแตกตาง เลือก SSL ยี่หอใดดี เจาไหนใหบริการไวสุด 

ปจจุบัน SSL Certificate มีใหเลือก หลายยี่หอ อาทิ DigiCert, GlobalSign, Entrust, Sectigo , Comodo, GeoTrust, Thawte, Symantec , AlphaSSL 

เหลานี้คือ ผูออกใบรับรองความปลอดภัย Certificate Authority (CA) ที่ไดรับการรับรอง และ มีมาตรฐานการออกใบรับรอง ในระดับสากล (World Class 

International Brands) 

แตละยี่หอแตกตางกันโดยสังเขป ดังนี้ 

1. ความนาเช่ือถือของยี่หอผูออกใบรับรอง (Certificate CA Brand) 

2. การเปนที่รูจักของผูออกใบรับรอง 

3. มาตรฐาน และ รูปแบบการเขารหัสของใบรับรองความปลอดภัย (Encryption Algorithm) 

4. วงเงนิประกันภัย (CA Warranty) 

5. ความรวดเร็วในการใหบริการ 

6. การใหบริการหลังการขาย 

7. ราคาสินคา  

 

 

 

 

 



ย่ีหอ ผูออก

ใบรับรอง 
ประเภท 

ระดับ 

ความ

นาเชื่อถือ 

การ

รับประกัน 

ความเร็วในการ

ออกใบรับรอง 

การใหบริการ 

Support 
กลุมผูใชงาน/รายละเอียด 

รายการ

สินคา 

เนนความนาเช่ือถือ 

DigiCert 

⭐⭐⭐
⭐⭐ 

ชนิด OV , EV 

Enterprise สูงสุด $1,000,000 

ถึง 

$1,750,000 

ภายใน 1-48 

ชม. 

* อนุมัติ

ใบรับรองไวท่ีสุด 

24/7 ตลอด 24 ชม.  

 

การตอบสนอง: ทันที 

 

* มีเจาหนาที่ไทย

ประจำการฯ 

สถาบันการเงิน องคกรขนาดใหญ บริษัทมหาชน 

ธุรกรรมการเงิน บริษัทตางๆ เนนความนาเชื่อถือเปน

สำคัญ 

 

ใบรับรองไดรับความนาเชื่อถือสูง แสดงเว็บไซต

ปลอดภัย โดยผูออกใบรับรองที่มีชื่อเสียง 

 

มีเจาหนาที่ไทยใหบริการ ในขั้นตอนการตรวจสอบ 

ออกใบรับรอง และ สามารถออกใบรับรองใหกับ

ลูกคาไดอยางรวดเรว็ 

  

ดูสินคา 

GlobalSign 

⭐⭐⭐
⭐⭐ 

ชนิด DV, OV, EV 

Enterprise สูงสุด $10,000  

ถึง 

$1,250,000 

DV ทันท,ี 

OV-EV ภายใน 

48 ชม. 

* อนุมัติ

ใบรับรองไว 

ในเวลาทำการ 

* มีเจาหนาที่ไทย

ประจำการฯ 

บริษัทตางๆ สถาบันการเงิน องคกรขนาดใหญ 

ที่ตองการความนาเชื่อถือ มีบรกิารซัพพอรต

ภาษาไทย 

อีกหนึ่งยี่หอ ที่ไดรับความนิยมในประเทศไทย 

ดูสินคา 



EnTrust 

⭐⭐⭐
⭐⭐ 

ชนิด OV, EV 

Enterprise สูงสุด $10,000 ภายใน 2-7 วัน ในเวลาทำการ บริษัทตางๆ สถาบันการเงิน องคกรขนาดใหญ, ทาง

การทหาร, การปกครอง, ตองการความนาเชื่อถือ , 

Entrust Solution ความปลอดภัยครบวงจร ทั้ง

เครื่องพิมพบัตรประชาชน (Identity Card) , Digital 

Security แบบตางๆ 

ดูสินคา 

Symantec 

⭐⭐⭐
⭐ 

ชนิด OV, EV 

Enterprise สูงสุด $1,000,000

  

ถึง 

$1,500,000 

ภายใน 2-7 วัน 24/7 ตลอด 24 ชม. 

การตอบสนอง: ทันที 

ธุรกรรมการเงิน หรือ ลูกคาที่เนนความนาเชื่อถือสูง

เปนสำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ดูสินคา 



เนนราคาปานกลาง 

GeoTrust 

⭐⭐⭐
⭐ 

ชนิด DV, OV, EV 

Middle สูง $500,000  

ถึง 

$1,500,000 

DV ทันท,ี 

OV-EV 1-3 วัน 

24/7 ตลอด 24 ชม. 

การตอบสนอง:ดี 

เว็บไซตท่ัวไป บรษิัท องคกร ตางๆ 

ที่ตองการความนาเชื่อถือ และ แสดงเว็บไซต

ปลอดภัย 

ดูสินคา 

Thawte 

⭐⭐⭐
⭐ 

ชนิด DV, OV, EV 

Middle สูง $500,000 

ถึง 

$1,500,000 

DV ทันท,ี 

OV-EV 1-3 วัน 

24/7 ตลอด 24 ชม. 

การตอบสนอง: ด ี

เว็บไซตท่ัวไป บรษิัท องคกร ตางๆ 

ที่ตองการความนาเชื่อถือ และ แสดงเว็บไซต

ปลอดภัย 

  

ดูสินคา 

Sectigo 

⭐⭐⭐
⭐ 

ชนิด DV, OV, EV 

Middle สูง $500,000  

ถึง 

$1,750,000 

DV ทันท,ี 

OV 2-3 วัน, 

EV 3-15 วัน 

* EV ใชเวลาในการ

อนุมัตินาน 

24/7 * ขั้นอยูกับ

ความหนาแนนของ

ผูรับบรกิาร 

เว็บไซตท่ัวไป บรษิัท องคกร ตางๆ 

ที่ตองการความนาเชื่อถือ และ แสดงเว็บไซต

ปลอดภยั 

 

 

 

 

 

 

 

  

ดูสินคา 



เนนราคาถูก 

Comodo 

⭐⭐⭐ 
ชนิด DV, OV, EV 

ราคาถูก ดี $10,000  

ถึง 

$2,000,000 

DV ทันท,ี 

OV 2-7 วัน, 

EV 5-30 วัน 

* EV ใชเวลาใน

การอนุมัตินาน

สุด 

24/7 * ขั้นอยูกับ

ความหนาแนนของ

ผูรับบรกิาร 

เว็บไซตท่ัวไป เว็บไซตสวนตัว เว็บไซตบริษัท องคกร 

เนนราคาถูก แตยังไดรับการรับรอง เว็บไซตปลอดภัย 

ดูสินคา 

RapidSSL 

⭐⭐⭐ 
ชนิด DV 

ราคาถกู ดี $10,000 ทันที ในเวลาทำการ เว็บไซตท่ัวไป เว็บไซตสวนตัว เนนราคาถูก  

แตยังไดรับการรับรอง เว็บไซตปลอดภัย 

ดูสินคา 

AlphaSSL  

⭐⭐⭐ 
ชนิด DV 

ราคาถูก ดี $10,000 ภายใน 24 ชม. ในเวลาทำการ เว็บไซตท่ัวไป เว็บไซตสวนตัว เนนราคาถูก 

แตยังไดรับการรับรอง เว็บไซตปลอดภัย 

ดูสินคา 

GoGetSSL 

⭐⭐⭐ 
ชนิด DV, OV, EV 

ราคาถูก ดี $50,000 DV ทันที 

OV ภายใน 1-2 

วัน 

ในเวลาทำการ เว็บไซตท่ัวไป เว็บไซตสวนตวั เนนราคาถูก 

แตยังไดรับการรับรอง เว็บไซตปลอดภัย 

ดูสินคา 

 

 

 



 SSL DV คือ Domain Validation (อนมุัติงาย) 

ใบรับรองความปลอดภัย ที่ทำการตรวจสอบความเปนเจาของโดเมนเพียงอยางเดียว ก็สามารถอนุมัติใบรับรองความปลอดภัยได 

 

SSL OV คือ Organization Validation (นาเชื่อถือ) 

ใบรับรองความปลอดภัย สำหรับบรษิัท องคกร / มีการตรวจสอบโดเมนเนม และ ตรวจสอบการมีอยูขององคกร / 

มีการประทับชื่อบริษัท ชื่อองคกร ในใบรับรองความปลอดภัย 

SSL EV คือ Extended Validation (นาเชื่อถือสูง) 

ใบรับรองความปลอดภัย สำหรับบรษิัท องคกร / มีการตรวจสอบโดเมนเนม และ ตรวจสอบการมีอยูขององคกร / 

มีการประทับชื่อบริษัท ชื่อองคกร ในใบรับรองความปลอดภัย และ มีการแสดงชื่อองคกร ใน URL Address Bar  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การรับประกัน CA Warranty 

คือ วงเงินประกันภัย ที่นายทะเบียน ออกใหตามประเภทใบรองความปลอดภัยท่ีลูกคาเลือกใช โดยมูลคาวงเงินข้ึนอยูกับ ยี่หอ และ ชนิดใบรับรอง ที่เลือกใช ครอบคลุมความเสียภายของ

ลูกคา ที่มีการใชงานใบรับรองความปลอดภัยที่ไดรบัความเสียหายเปนสำคัญ ทั้งนี้แตละยี่หอ มีนโยบายในการเครมประกันภัยที่แตกตางกันออกไป เชนเดียวกับการประกันภัยอุบัติเหตุแบบ

ตางๆ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทความ ลิขสิทธิ์ (Copyright) หากทานมีการคัดลอกเนื้อหานี้เพ่ือเผยแพร ทำซ้ำ แกไข 

ทานตองใสลิงค (hyperlink) เครดิสแหลงท่ีมา https://www.ireallyhost.com/kb/ssl/580 

 


