ข้อกำหนดและเงื่อนไข
การจดทะเบียนชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ “.th”
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
1 คำจำกัดความ
• ผู้ถือครองชื่อโดเมน หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือ องค์กร ที่ได้รับสิทธิในการจด
ทะเบียนชื่อโดเมนนั้น ซึ่งจะต้องมีสถานที่ตั้งในประเทศไทย หรือดำเนินงานภายใต้กฎหมายไทย
• ผู้สมัคร หมายถึง ผู้ยื่นคำขอสมัครจดทะเบียนชื่อโดเมน ซึ่งอาจจะเป็นผู้ถือครองชื่อโดเมนนั้นๆ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทน
2 การเปิดรับจดทะเบียนชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ “.th” ครั้งนี้ เป็นแบบเฉพาะกิจสำหรับการจด
ทะเบียนชื่อโดเมนด้วยชื่อนิติบุคคลทางธุรกิจ ชื่อรัฐวิสาหกิจ ชื่อเครื่องหมายการค้า และ ชื่อการจัด
งาน หรือ โครงการขนาดใหญ่ขององค์กรเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ โดยเครื่องหมายการค้า
ประกอบด้วย 4 ประเภท คือ เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) เครื่องหมายบริการ (Service Mark)
เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) และเครื่องหมายร่วม (Collective Mark)
3 ระยะเวลาในการรับสมัครเริ่มตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 12
กันยายน 2559 เวลา 24.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
4 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนบริจาคให้แก่มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษา
วิจัยและพัฒนาโครงการอินเทอร์เน็ตชนบทสู่ครัวเรือน (Net2Home Project)
5 วิธีชำระเงิน
5.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครจดทะเบียนชื่อโดเมน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อ ชื่อ
โดเมน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยผู้สมัครต้องชำระให้แก่ บริษัท ที .เอช.นิค จำกัด ภายในวันที่
12 กันยายน 2559 ตามช่องทางการชำระเงิน ดังนี:้
• ทางธนาคาร: ไทยพาณิชย์
สาขา
ราชวัตร
ชื่อบัญชี
บริษัท ที.เอช.นิค. จำกัด
เลขที่บัญชี
130-3-00550-1
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
หรือ
• ทางออนไลน์: https://thdomain.thnic.co.th/onlinepayment/
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5.2 เงินบริจาคเพื่อจดทะเบียนชื่อโดเมน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
5.2.1 รายปี: จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อ ชื่อโดเมน ต่อ 1 ปี
5.2.2 ตลอดอายุการใช้งาน: จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ต่อ ชื่อโดเมน
ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนชื่อโดเมน สามารถดำเนินการบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิศูนย์สารสนเทศ
เครือข่ายไทย ได้โดยตรงตามช่องทางการชำระเงิน ดังนี:้
ชื่อบัญชี
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
เลขที่บัญชี
468-0-46329-0
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
ธนาคาร
ไทยพาณิชย์
สาขา
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
หมายเหตุ
✔ ผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (ถ้ามี)
✔ ผู้ถือครองชื่อโดเมนประเภทรายปี สามารถแจ้งความประสงค์ขอบริจาคเพื่อต่ออายุชื่อโดเมนได้
ทุกปีที่อีเมล sld@thnic.co.th
✔ หากมูลนิธิฯ ตรวจสอบพบในภายหลังว่าผู้ถือครองโดเมนไม่ได้ถือสิทธิความเป็นเจ้าของนิติบุคคล
ทางธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ หรือ เครื่องหมายการค้าที่ใช้ยื่นจดชื่อทะเบียนโดเมน มูลนิธิฯ สงวนสิทธิ
การดำเนินการถอดถอนสิทธิการถือครองชื่อโดเมนนั้น โดยจะทำการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
6 คำขอสมัครจดทะเบียนโดเมนที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาชื่อโดเมน .th จะได้รับสิทธิใช้ชื่อ
โดเมนภายใต้ “.ไทย” จำนวน 1 ชื่อ โดย
• บริการชื่อโดเมนภายใต้ “.ไทย” เป็นบริการเสริม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ยกเว้นมีนโยบายเฉพาะ
สำหรับกรณีอื่นๆ หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลงภายหลัง
• ต้องเป็นชื่อโดเมนภาษาไทยที่อ้างอิงจากชื่อโดเมนภาษาอังกฤษตาม “นโยบายการให้บริการชื่อ
โดเมนภาษาไทย “.ไทย” ที่ประกาศไว้บนหน้าเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ
• หากชื่อโดเมนระดับที่สองภาษาไทยที่ต้องการจดทะเบียนมีผู้อื่นถือครองชื่อโดเมนแล้ว จะต้อง
เลี่ยงใช้คำอื่นที่ยังคงตรงตามเงื่อนไขในนโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ “.ไทย” ที่
สอดคล้องหรืออ้างอิงในปัจจุบัน
7 เอกสารประกอบการยื่นคำขอสมัครจะพิจารณาเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
7.1 ชื่อนิติบุคคลทางธุรกิจชื่อรัฐวิสาหกิจ หรือ ชื่อเครื่องหมายการค้า ให้อ้างอิงเอกสารประกอบการ
สมัครตามนโยบายการให้บริการชื่อโดเมน .th และ .ไทย (ฉบับปรับปรุงปี 2556)
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7.2

ชื่อการจัดงาน หรือ ชื่อโครงการ ให้ยื่นเอกสารประกอบดังต่อไปนี้
7.2.1 หนังสือแสดงรายละเอียดการจัดงาน หรือ โครงการ ที่ประกอบด้วย
- ชื่อการจัดงาน หรือ โครงการ
- หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- รายนามคณะกรรมการ
- วัตถุประสงค์การจัดงาน หรือ โครงการ
- ระยะเวลาการจัดงาน หรือ โครงการ
7.2.2 สำเนาหนังสือรับรองหรือใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลทางธุรกิจ หรือ หนังสือ
จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย
7.2.3 หนังสือรับรองให้ใช้ชื่อโดเมนตามชื่อการจัดงาน หรือ โครงการ ออกโดยผู้บริหารองค์กร

8 เกณฑ์การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ “.th” จะเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
8.1 ประเภทของคำขอสมัครจดทะเบียนชื่อโดเมน แบ่งเป็น 4 ประเภท เพื่อลำดับสิทธิก่อนหลัง ดัง
นั้น ผู้สมัครต้องระบุประเภทคำขอฯ ของตนเองให้ถูกต้องถี่ถ้วน
ประเภทของคำขอฯ เรียงตามลำดับจากสิทธิสูงสุดไปต่ำสุด ดังนี้
ประเภทที่ 1 ชื่อเครื่องหมายการค้า
หมายถึง คำขอสมัครจดทะเบียนชื่อโดเมนที่ขอใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าที่ได้จด
ทะเบียนไว้แล้วกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย
ประเภทที่ 2 ชื่อเดียวกันกับ “.co.th”
หมายถึง คำขอสมัครจดทะเบียนชื่อโดเมนที่ขอใช้ชื่อเดียวกันกับชื่อโดเมนระดับที่
3 ภายใต้ “.co.th” ที่จะมีผู้ถือครองรายเดียวกัน ทั้งนี้อ้างอิงตามฐานข้อมูลของที
เอชนิคก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
ประเภทที่ 3 ชื่อนิติบุคคลทางธุรกิจ หรือ ชื่อรัฐวิสาหกิจ
หมายถึง คำขอสมัครจดทะเบียนชื่อโดเมนที่ขอใช้ชื่อนิติบุคคลทางธุรกิจ หรือ ชื่อ
รัฐวิสาหกิจ
ประเภทที่ 4 ชื่อโครงการ หรือ การจัดงาน
หมายถึง คำขอสมัครจดทะเบียนชื่อโดเมนที่ขอใช้ชื่อโครงการ หรือ การจัดงาน
ขององค์กรภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน
หมายเหตุ กรณีสมัครชื่อโดเมนประเภทที่ 2 ด้วยชื่อผู้ถือครองเดียวกันกับชื่อโดเมน co.th ผู้
สมัครอาจอ้างอิงเอกสารเดิมที่ยื่นให้กับทีเอชนิคแล้วได้ ทั้งนี้ หากทีเอชนิคตรวจสอบพบว่า
เอกสารเดิมนั้นหมดอายุแล้ว ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารที่เป็นปัจจุบันด้วย
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8.2

กรณีมีผู้ยื่นคำขอสมัครจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยชื่อที่ซ้ำกัน หากมีผู้สมัครขอใช้ชื่อโดเมนเดียวกัน
หรือชื่อคล้ายกันมากกว่าหนึ่งราย มูลนิธิฯจะใช้เกณฑ์พิจารณาเบื้องต้นด้วยลำดับสิทธิดังที่กล่าว
ไว้แล้วในข้อ 8.1 และจะใช้แนวทางเพิ่มเติมดังนี้
8.2.1 มูลนิธิฯ สงวนสิทธิให้นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ หรือ ผู้ถือครองเครื่องหมายการค้า ที่จด
ทะเบียนโดยหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยเป็นลำดับแรก
8.2.2 กรณีชื่อซ้ำกันในคำขอฯประเภทที่ 1 มูลนิธิฯจะให้สิทธิลำดับแรกแก่ผู้ที่ได้รับ
เครื่องหมายการค้าของตนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อนอีกฝ่าย
8.2.3 กรณีชื่อซ้ำกันในคำขอฯประเภทที่ 2 จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากชื่อโดเมน
“.co.th” จะไม่ซ้ำกันในฐานข้อมูลของทีเอชนิค
8.2.4 กรณีชื่อซ้ำกันในคำขอฯประเภทที่ 3 มูลนิธิฯจะให้สิทธิลำดับแรกแก่ผู้ที่ได้รับการจด
ทะเบียนหรือจัดตั้งชื่อนั้นกับหน่วยงานภาครัฐก่อนอีกฝ่าย
8.2.5 กรณีชื่อซ้ำกันในคำขอฯประเภทที่ 4 มูลนิธิฯจะให้สิทธิตามหลักสมัครก่อนได้สิทธิก่อน

8.3

กลุ่มคำพิเศษ กรณีพบคำขอฯ ที่ใช้คำใดๆ ที่อยู่ภายใต้กลุ่มคำดังต่อไปนี้ มูลนิธิฯ จะจัดให้มีการ
พิจารณาเพิ่มเติมโดยอาศัยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับชื่อในกลุ่มคำนั้นๆ
i. คำที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือประชาคม (Community Name)
หมายถึง คำที่อ้างถึง หรือ ใช้แทน การรวมตัวของกลุ่มคน หรือ กลุ่มความสนใจ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบนพื้นฐานด้าน
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือ สังคม ที่บ่งบอกเอกลักษณ์ ได้แก่ สัญชาติ ชาติพันธ์ุหรือเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ
วัฒนธรรม หรือ กลุ่มหรือต้นกำเนิดทางสังคมหนึ่งๆ ความเห็นทางการเมือง สมาชิกภาพของชนกลุ่มน้อย ความพิการ
อายุ และ/หรือ กลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง และหมายรวมถึงคำที่อ้างอิงถึงภาคส่วนเฉพาะอื่นๆ ได้แก่ ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบของชาติ (เช่น ธนาคาร เภสัชกรรม) หรือ ภาคส่วนที่อธิบายหรือมีการกำหนดเป้าหมายไปยัง
ประชากรหรืออุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตออนไลน์หรือการละเมิด

ii. คำที่เกี่ยวข้องทางภูมิศาสตร์ (Geographic Name)
iii. คำสาธารณะ (Public Name)
หมายถึง คำที่เป็นชื่อส่วนกลาง หรือ ส่วนรวม เช่น ชื่อสถานที่สาธารณะ ชื่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

iv. คำที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย
v. คำทีเ่ กี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประเทศไทย
vi. คำทีม่ ีเสียงพ้องกันกับ SLD .th ทั้งกรณีพ้องกับชื่อที่เปิดใช้งานอยู่แล้วและชื่อที่อยู่ใน
กระบวนการพิจารณาครั้งนี้ รวมถึงคำที่สะกดใกล้เคียงกันที่อาจทำให้สาธารณชนสับสน
หลงผิดในความเป็นเจ้าของ
vii. คำที่ตรงกับชื่อหน่วยงานราชการ องค์กรนานาชาติ หรือ องค์กรพิเศษ ทั้งกรณีคำเต็ม
และคำย่อ
viii. คำใดๆที่คณะกรรมการพิจารณาชื่อโดเมนมีมติให้มีการหารือเพิ่มเติมโดยอาศัยคำแนะนำ
จากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
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9 หลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน
9.1 ชื่อโดเมนแต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยตัวอักษรหรือตัวเลข (a-z, 0-9) อย่างน้อย 2 ตัวอักษร แต่
ไม่ เกิน 63 ตัวอักษร
9.2 ชื่อโดเมนสามารถมีเครื่องหมายยัติภังค์ “ - ” (เครื่องหมายขีดสั้น) แต่ต้องไม่ใช้ในตอนเริ่มต้น
หรือ ลงท้ายของชื่อ และไม่ใช้ติดกัน 2 ตัว
9.3 ชื่อโดเมนจะต้องไม่เป็นคำสงวนและคำเฉพาะ ดังนี้
• คำที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์ และสถานที่ที่
เกี่ยวข้อง กับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์
• ต้องไม่เป็นคำที่กระทบต่อความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาและความเชื่อ
• ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด รวมไปถึง
การใช้คำล้อเลียน เสียดสี ประชดประชัน หรือ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกลียดชัง
• ต้องไม่เป็นชื่อประเทศ จังหวัด รวมถึงสถานที่สาธารณะต่างๆ หรือสื่อถึงชื่อเหล่านั้น
• ต้องไม่เป็นคำหยาบหรือคำที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีงามของไทย หรือสื่อถึงคำเหล่านั้น
• ต้องไม่เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
• สามารถตรวจสอบคำสงวนและคำเฉพาะได้ที่ http://reserv.thnic.co.th/
9.4 กรณีขอจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยชื่อนิติบุคคลทางธุรกิจหรือรัฐวิสาหกิจ
• การตั้งชื่อโดเมนจำเป็นต้องสอดคล้อง หรือเป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมาจากชื่อองค์กร
ได้ (ไม่สามารถเพิ่มตัวอักษร)
9.5 ชื่อเครื่องหมายการค้า
• การตั้งชื่อโดเมนจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้าทุกตัวอักษร (ไม่สามารถย่อหรือ
เพิ่มตัวอักษรได้)
9.6 ชื่อโครงการ หรือ การจัดงาน
• การตั้งชื่อโดเมนจำเป็นต้องตรงกับชื่อโครงการ หรือ การจัดงาน หรือย่อมาจากชื่อเต็มได้
(ไม่สามารถเพิ่มตัวอักษรได้)
10 การระงับข้อพิพาท
ในกรณีหากมีผู้ต้องการโต้แย้งผลการอนุมัติชื่อโดเมน สามารถยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการได้ที่
www.thnic.co.th/sld ระหว่างวันที่ 13 กันยายน ถึง วันที่ 13 ตุลาคม 2559 การยื่นคำร้องต้องแสดง
หลักฐานเพื่อการพิสูจน์และต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการพิจารณาคำร้องจำนวน 20,000 บาท (สอง
หมื่นบาทถ้วน) ให้แก่มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ค่าธรรมเนียมนี้จะได้รับการคืนเงินให้แก่ผู้ยื่น
คำร้องเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาคำร้อง ทั้งนี้ ในกรณีคำร้องถูกเลิก จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียม กรณี
คำร้องที่ยื่นเกินกำหนดระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ถูกต้องครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณาและไม่ได้รับ
การคืนเงินค่าธรรมเนียมด้วย
มูลนิธิฯจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระงับข้อพิพาทจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจะเริ่มขั้นตอน
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ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยสามารถตรวจสอบสถานะการระงับข้อพิพาทได้ที่
www.thnic.co.th/sld
11 เงื่อนไขอื่นๆของประกาศนี้
11.1 มูลนิธิฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆใน
ประกาศฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11.2 คำตัดสินของมูลนิธิฯถือเป็นที่สิ้นสุด
11.3 ค่าธรรมเนียมการสมัครและเงินบริจาคจะไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี
11.4 เงื่อนไขอื่นใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ให้ถือเงื่อนไขตามนโยบายและขั้นตอนของมูลนิธิฯ
ตามที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซด์มูลนิธิฯ http://www.thnic.or.th/policy-revised-edition/
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สรุปขั้นตอนการเปิดให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้สกุล “.th”
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
1) ผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกทีเอชนิค (THNIC membership) เพื่อยื่นคำขอสมัครจดทะเบียนชื่อโดเมน
พร้อมเอกสารประกอบได้ที่ www.thnic.co.th/sld ระหว่าง วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม เวลา 09:00 น. ถึง
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 24.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
2) ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครได้ถึงวันพุธที่ 12 กันยายน 2559 ตามช่องทางการชำระ
เงินที่ระบุไว้ที่ https://thdomain.thnic.co.th/onlinepayment/
3) ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการสมัครและส่งเอกสารประกอบและหลักฐานการชำระเงินได้ที่อีเมล
sld@thnic.co.th
4) สำเนาใบเสร็จรับเงินจะถูกส่งให้ผู้สมัครทางอีเมล และต้นฉบับใบเสร็จรับเงินจะถูกส่งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์ที่
ผู้สมัครได้ระบุไว้ในคำขอฯ
5) กรณีที่เอกสารประกอบการยื่นคำขอฯไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ชัดเจน หรือไม่มีการชำระเงินค่าธรรม
เนียมฯ หรือชำระเงินไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถตรวจสอบการชำระเงินได้ จะถือว่าคำขอฯนั้นไม่
สมบูรณ์และเป็นโมฆะ
6) ประกาศคำขอฯที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันที่ 13 กันยายน 2559 ที่ https://www.thnic.co.th/th/sld/
7) คณะกรรมการพิจารณาชื่อโดเมนจะดำเนินการพิจารณาคำขอฯ ในระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2559
8) ประกาศผลการพิจารณาคำขอฯ ในวันที่ 16 กันยายน 2559 ที่ www.thnic.co.th/sld
9) ผู้สมัครจะได้รับแจ้งผลอนุมัติชื่อโดเมนพร้อมวิธีชำระเงินบริจาคทางอีเมลและทางที่อยู่ไปรษณีย์ที่ระบุไว้ใน
คำขอฯ
10) กำหนดการรับชำระเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย สำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมน
จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
• หากผู้สมัครไม่ประสงค์บริจาคเงิน หรือชำระเงินบริจาคไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถตรวจ
สอบการชำระเงินบริจาคได้ มูลนิธิฯจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ
11) เมื่อผู้สมัครดำเนินการชำระเงินบริจาคเรียบร้อยแล้ว ชื่อโดเมนจะพร้อมให้ใช้งานได้ภายในระยะเวลา หนึ่ง
วันทำการ หลังจากเจ้าหน้าที่ทีเอชนิคได้รับข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วนแล้วผู้สมัครจะได้รับแจ้งยืนยันการ
ดำเนินการเสร็จสิ้นทั้งทางอีเมลและทางที่อยู่ไปรษณีย์ที่ระบุไว้ในคำขอฯ
12) กรณีมีชื่อโดเมนเข้าข่ายกลุ่มคำพิเศษ มูลนิธิฯจะจัดให้มีกระบวนการพิจารณาเพิ่มเติมโดยอาศัยคำแนะนำ
จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับชื่อกลุ่มคำพิเศษนั้นๆ ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2559 และจะ
ประกาศผลในวันที่ 23 กันยายน 2559 ที่ www.thnic.co.th/sld
13) ในกรณีหากมีผู้โต้แย้งชื่อโดเมนที่ได้รับอนุมัติ มูลนิธิฯจะเปิดรับคำโต้แย้ง ระหว่างวันที่ 13 กันยายน ถึง
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการระงับข้อพิพาทจะเริ่มดำเนินการพิจารณาคำร้องตั้งแต่วันที่ 14
ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป และจะแจ้งสถานะการระงับข้อพิพาทที่ www.thnic.co.th/sld
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