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นโยบายการให้บริการชื่อโดเมน .th และ .ไทย 

ฉบับปรับปรุงปี 2561 

 วันที่ประกาศ :   01 มกราคม 2561 

 วันที่มีผลบังคับใช้ :  01 กุมภาพันธ์ 2561 

 หมายเหตุ :   นโยบายนี้ไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง 

ส่วนที่ 1 : คำจำกัดความ 

 ทีเอชนิค (THNIC) หมายถึง บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ผู้ให้บริการรับจดทะเบียนชื่อโดเมน 

 คำขอ (Request) หมายถึง คำขอจดทะเบียนชื่อโดเมน ต่ออายุชื่อโดเมน ลบชื่อโดเมน หรือ  
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล 

 บุคคล (Person) หมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามกฎหมาย 

 ผู้ถือครองชื่อโดเมน (Holder of domain name) หมายถึง ชื่อบุคคลที่ได้รับอนุมัติสิทธิ์ในการจด

ทะเบียนชื่อโดเมนจากทีเอชนิค ซึ่งบุคคลนั้นจะต้องมีสถานที่ตั้งในประเทศไทย  ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่างอื่นใน 

นโยบายเฉพาะเจาะจงตามหมวดหมู่ชื่อโดเมน 

 ระบบจัดการชื่อโดเมน (Domain name management system) หมายถึง ระบบให้บริการของ

ทีเอชนิคที่เปิดให้ผู้ใช้บริการสมัครสมาชิกด้วยอีเมลเพื่อเข้าใช้บริการส่งคำขอจดทะเบียนหรือต่ออายุชื่อโดเมน 

รวมถึงบริการจัดการชื่อโดเมนหลังจากคำขอได้รับอนุมัติแล้ว 

 บัญชีผู้ใช้ (User name) หมายถึง อีเมลที่ใช้สมัครสมาชิกระบบจัดการชื่อโดเมน ซึ่งผู้ใช้บริการต้อง

เข้าสู่ (Login) ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 

 ผู้ดูแลชื่อโดเมน (Administrative contact) หมายถึง เจ้าของบัญชีผู้ใช้ ซึ่งจะถือว่าเป็นผู้ดำเนิ น

การใดๆเกี่ยวกับชื่อโดเมนในระบบในนามผู้ถือครองชื่อโดเมน 

 ผู้ติดต่อทางด้านการเงิน (Billing contact) หมายถึง ผู้ติดต่อที่ทำหน้ าที่ประสานงานเกี่ยวกับค่าใช้

จ่ายและเอกสารทางด้านการเงินของชื่อโดเมน 

 ผู้ติดต่อทางด้านเทคนิค (Technical contact) หมายถึง ผู้ติดต่อที่ทำหน้าที่ประสานงานด้าน

เทคนิคของผู้ถือครองชื่อโดเมน 

 เครื่องหมายการค้า (Trade mark) หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริ การ เครื่องหมาย

รับรอง และเครื่องหมายร่วม 
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ส่วนที่ 2 : นโยบายทั่วไป 

หมวดหมู่ชื่อโดเมน .th และ .ไทย ประกอบด้วย 7 หมวดหมู่ ดังนี้ 

1) .ac.th หรือ .ศึกษา.ไทย  สำหรับสถานศึกษา 

2) .co.th หรือ .ธุรกิจ.ไทย  สำหรับธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือเครื่องหมายการค้า 

3) .go.th หรือ .รัฐบาล.ไทย  สำหรับส่วนราชการและโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ 

4) .mi.th หรือ .ทหาร.ไทย  สำหรับหน่วยงานทางทหาร 

5) .net.th หรือ .เน็ต.ไทย  สำหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

6) .or.th หรือ .องค์กร.ไทย  สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือโครงการเพื่อสังคม 

7) .in.th หรือ .ไทย   สำหรับบุคคลทั่วไป (รวมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตาม

กฎหมาย) 

เมื่อผู้ใช้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th จะได้รับสิทธิ์จดทะเบียนชื่อโดเมน .ไทย โดยไม่เสียค่า

ธรรมเนียมเพิ่มเติม หรือ หากผู้ใช้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน .ไทย จะได้รับสิทธิ์จดทะเบียนชื่อ

โดเมน .th โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเช่นกัน เงื่อนไขการจดทะเบียนชื่อโดเมนหมวดหมู่ต่างๆ 

โดยละเอียดระบุไว้ใน ส่วนที่ 3 : นโยบายเฉพาะเจาะจงตามหมวดหมู่ชื่อโดเมน 

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน .th 

1. ชื่อโดเมน .th แต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ (a-z) และ/หรือ ตัวเลขอารบิค (0-9) 

โดยชื่อโดเมนต้องมีความยาวอย่างน้อย 2 ตัว แต่ไม่เกิน 63 ตัว 

2. ชื่อโดเมนประกอบด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ “-” (เครื่องหมายขีดสั้น) คั่นระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขได้ 

ทั้งนี้  
ไม่อนุญาตให้ใช้ในลำดับเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อ และไม่สามารถใช้เรียงติดกันได้ 

3. ชื่อโดเมนที่เลือกจะต้องใช้ตัวอักษรที่มาจากชื่อภาษาอังกฤษของชื่อต่างๆ ดังต่อไปนี้ ยกเว้นได้ระบุเป็น

อย่างอื่นใน นโยบายเฉพาะเจาะจงตามหมวดหมู่ชื่อโดเมน 

3.1.กรณีตั้งชื่อโดเมนตามชื่อองค์กรหรือชื่อหน่วยงาน ชื่อที่เลือกนั้นจำเป็นต้องสื่อถึงชื่อองค์กรหรือชื่อ

หน่วยงานอย่างชัดเจน โดยอาจเป็นชื่อเต็ม ชื่อย่อ คำหรืออักษรย่อที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อ

องค์กรหรือชื่อหน่วยงาน ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข 

3.2.กรณีตั้งชื่อโดเมนตามชื่อโครงการ ชื่อที่เลือกนั้นจำเป็นต้องสื่อถึงชื่อโครงการนั้นได้อย่างชัดเจน 

โดยอาจเป็นชื่อเต็ม ชื่อย่อ คำหรืออักษรย่อที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อโครงการ ทั้งนี้ ไม่อนุญาต

ให้เพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข 

3.3.กรณีตั้งชื่อโดเมนตามเครื่องหมายการค้า ชื่อนั้นจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้าทุกประการ 

ทั้งตัวอักษรและตัวเลข (ไม่อนุญาตให้แปลงเครื่องหมายรูปภาพเป็นชื่อหรือคำหรืออักษรได้)  
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4. ชื่อโดเมนจะต้องไม่เป็นคำสงวนและคำเฉพาะ เช่น 

4.1.คำที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์ และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ

พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 

4.2.คำที่กระทบต่อความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาและความเชื่อ 

4.3.คำที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด รวมไปถึงการใช้ 

คำล้อเลียน เสียดสีประชดประชัน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกลียดชัง 

4.4.คำที่เป็นชื่อประเทศ จังหวัด รัฐ เมืองรวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่างๆ หรือสื่อถึงชื่อเหล่านั้น  

4.5.คำหยาบหรือคำที่ผิดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงคำที่มิได้เป็นคำหยาบโดยตัวเอง

แต่เกิดจากกระบวนการบางอย่าง เช่น การผวนคำ เป็นต้น 

4.6.คำที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ 

* สามารถดูคำสงวนและคำเฉพาะได้ที่ http://reserv.thnic.co.th/ 

5. ทีเอชนิคขอสงวนสิทธ์ในการพิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย 

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน .ไทย 

1. ชื่อโดเมน .ไทย แต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาไทย พยัญชนะ(ก-ฮ ฤ ฤ ฦ ฦ) สระ 

วรรณยุกต์ ยมก(ๆ) พินทุ(อฺ) นฤคหิต (อํ) ไปยาลน้อย(ฯ) การันต์(_์) และ/หรือ เลขไทย (๐-๙) โดยชื่อ

โดเมนจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2 ตัว แต่ไม่เกิน 63 ตัว 

2. ชื่อโดเมน .ไทย ประกอบด้วยตัวเลขอารบิก (0-9) ได้ แต่จะต้องประกอบกับตัวอักษรภาษาไทยที่กล่าว

ไว้ข้างต้นอย่างน้อย 1 ตัว  

3. ชื่อโดเมนประกอบด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ “-” (เครื่องหมายขีดสั้น) คั่นระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขได้ 

ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้ในลำดับเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อ และไม่สามารถใช้เรียงติดกันได้ 

4. การตั้งชื่อโดเมน .ไทย โดยอ้างอิงจากชื่อองค์กรหรือหน่วยงาน ชื่อโครงการ หรือชื่อเครื่องหมายการค้า 

ให้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับการตั้งชื่อโดเมน .th ข้อ 3 

5. ชื่อโดเมน .ไทย จะต้องไม่เป็นคำสงวนและคำเฉพาะ ให้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับการตั้งชื่อ

โดเมน .th ข้อ 5 

6. ชื่อโดเมนภาษาไทยภายใต้ .ไทย ที่จดทะเบียนคู่กับชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th จะต้องมีความ

สัมพันธ์สอดคล้องกัน ได้แก่ อ่านออกเสียงได้ตรงกัน (พ้องเสียง) ความหมายตรงกัน (คำแปล) หรือเป็น

คำอ่าน (ทับศัพย์)  โดยอาจเป็นชื่อเต็ม ชื่อย่อ คำหรืออักษรย่อที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อตาม

เอกสารประกอบ ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข  

 หมายเหตุ ให้อ้างอิงคำพ้องเสียง คำแปล หรือ คำทับศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานราชบัณฑิตย

 สภาหรืออ้างอิงตามพจนานุกรมที่มีมาตรฐาน  

ผู้จัดทำ: วิไลวัลย์ พนารินทร์   |   ผู้ตรวจสอบ: ภาคภูมิ ไตรพัฒน์    |    วันที่ 01 มกราคม 2561    |    หน้า  / 3 11

http://reserv.thnic.co.th/


!  

จำนวนชื่อโดเมน :  มูลนิธิฯ ส่งเสริมการจดทะเบียนชื่อโดเมนสำหรับใช้งานของบุคคล (ทั้งบุคคลธรรมดาและ

นิติบุคคลตามกฎหมาย) นั้นโดยแท้จริงเท่านั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจำนวนชื่อโดเมนที่บุคคลหนึ่ง

สามารถถือครองได้เป็นกรณีๆไป สำหรับผู้ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนกับทีเอชนิคจำนวนมากกว่า 1 ชื่อ

จากทุกหมวดหมู่ที่ให้บริการนั้น ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

1. การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนทุกชื่อต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมนและหลักเกณฑ์ 
ในส่วนที่ 3 นโยบายเฉพาะเจาะจงตามหมวดหมู่ชื่อโดเมน  

2. การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนต้องเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริต โดยผู้ดูแลชื่อโดเมน ผู้ถือครองชื่อโดเมน 

และผู้ติดต่อด้านต่างๆ ต้องมีที่อยู่  หรือที่ตั้งสำนักงานที่ทีเอชนิคสามารถติดต่อได้ในประเทศไทย  

3. หากทีเอชนิคมีข้อกังขาเมื่อตรวจสอบพบพฤติกรรมการขอจดทะเบียนชื่อโดเมนมากกว่า 1 ชื่ออย่างผิด

ปกติหรือส่อไปในทางที่อาจไม่ได้นำไปใช้งานโดยสุจริต ทีเอชนิคสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอหรือ  
เพิกถอนชื่อโดเมนดังกล่าวได้ทันที 

เนมเซิฟเวอร์ : ชื่อโดเมนจะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อผู้ถือครองชื่อโดเมนได้เตรียมเนมเซิฟเวอร์  
(Name Server หรือ NS) อย่างน้อยสองเครื่องเพื่อติดตั้งข้อมูลของชื่อโดเมน  

ค่าธรรมเนียม : ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าธรรมเนียมบริการจดทะเบียนและต่ออายุชื่อโดเมนรายปีเพื่อคงสถานะ

การถือครองชื่อโดเมนไว้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่ทีเอชนิคหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

ประกาศ 

การต่ออายุชื่อโดเมน : ชื่อโดเมนมีอายุขั้นต่ำ 1 ปี  ผู้ดูแลชื่อโดเมนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 

วันหมดอายุของชื่อโดเมนที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่าน และดำเนินการส่งคำขอต่ออายุและชำระค่าธรรมเนียม 

ให้เรียบร้อยก่อนหมดอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้ชื่อโดเมนของท่านถูกระงับการใช้งานหรือถูกลบออกจากระบบ 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูล : การเปลี่ยนแปลงข้อมูล แบ่งเป็น 2 ประเภท 

 1. ข้อมูลทั่วไป ซึ่งผู้ดูแลชื่อโดเมนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันทีผ่านระบบจัดการชื่อโดเมน ได้แก่ 

ข้อมูลผู้ติดต่อทางด้านการเงิน ข้อมูลผู้ติดต่อทางด้านเทคนิค และ เนมเซิฟเวอร์  

 2. ข้อมูลสำคัญ ซึ่งต้องแจ้งให้ทีเอชนิคดำเนินการเปลี่ยนแปลงพร้อมแนบเอกสารประกอบ ได้แก่ 

ข้อมูลผู้ถือครองชื่อโดเมนและบัญชีผู้ใช้ 
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การโอนชื่อโดเมน : ชื่อโดเมนควรจะถูกใช้โดยผู้ถือครองชื่อโดเมน หรือบุคคลใด ๆ ที ่อ้างไว้ในคำขอ ทีเอชนิค

จะไม่โอน หรือให้คำอนุญาตบุคคลใด ๆ เพื่อโอนชื่อโดเมน เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้  

1. ผู้ถือครองชื่อโดเมนเปลี่ยนชื่อ (เอกสารประกอบ เช่น หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ

สกุล หรือ หนังสือรับรองที่ระบุการเปลี่ยนชื่อ) 

2. กรณีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองเครื่องหมายการค้า  (เอกสารประกอบ : ทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ 

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือครองเครื่องหมายการค้า) 

3. นิติบุคคลต่างประเทศหรือผู้ถือครองเครื่องหมายการค้าต่างประเทศเปลี่ยนตัวแทนที่จดทะเบียน

นิติบุคคลในประเทศไทย (เอกสารประกอบ : หนังสือแจ้งขอเปลี่ยนตัวแทนที่จดทะเบียนใน

ประเทศไทย ลงนามโดยนิติบุคคลต่างประเทศหรือผู้ถือครองเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ) 

4. ผู้ถือครองชื่อโดเมนที่เป็นนิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมาย (เช่น กรณีการควบรวม

กิจการที่ทำให้ชื่อองค์กรเปลี่ยนไป  การโอนกิจการ เป็นต้น) ซึ่งทีเอชนิคจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป 

(เอกสารประกอบ เช่น ภ.พ. 09) 

5. กรณีผู้ถือครองชื่อโดเมนที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นบุคคลสาบสูญ หรือเสียชีวิต ทายาทตามกฎหมาย

สามารถยื่นหนังสือแจ้งขอโอนชื่อโดเมนต่อทีเอชนิคพร้อมหลักฐานใบมรณะบัตร คำสั่งศาลหรือหลัก

ฐานการเป็นทายาทตามกฎหมาย และสำเนารายการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรของทายาท 

หมายเหตุ หากมีกรณี พิพาทใดๆเนื่องด้วยการโอนชื่อโดเมน ทีเอชนิคขอสงวนสิทธ์ในการระงับการใช้

งานชื่อโดเมนและการพิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย โดยคำตัดสินของทีเอชนิคถือเป็นที่สิ้นสุด 

การสิ้นสภาพถือครองชื่อโดเมน : จะเกิดได้จากสาเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ทีเอชนิคได้รับคำขอ พร้อมเอกสารรับรองการลบชื่อโดเมนจากผู้ถือครองชื่อโดเมน 

2. ผู้ถือครองโดเมนละเว้นการชำระค่าบริการเพื่อต่ออายุ หรือ ทีเอชนิคไม่ได้รับแจ้งยืนยัน 
การชำระเงิน 

2.1.ชื่อโดเมนจะถูกระงับการใช้งาน หลังจากชื่อโดเมนหมดอายุ 1 เดือน 

2.2.ชื่อโดเมนจะถูกลบออกจากระบบ หลังจากชื่อโดเมนหมดอายุ 2 เดือน 

3. การจดทะเบียนชื่อโดเมนใด ๆ สามารถถูกเพิกถอนได้ ด้วยคำสั่งจากศาล 

4. ทีเอชนิคตรวจสอบพบภายหลังว่าชื่อโดเมนไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน 

5. ผู้ถือครองชื่อโดเมนเป็นบุคคลสาบสูญ หรือเสียชีวิต 

6. ผู้ถือครองชื่อโดเมนมีสถานะล้มละลาย ร้าง หรือเลิกกิจการ 

หมายเหตุ ทีเอชนิคขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสถานะผู้ถือครองชื่อโดเมนตามข้อ 5 และ 6 โดย

เมื่อตรวจสอบยืนยันเรียบร้อยแล้ว ทีเอชนิคจะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนทราบ  
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อายุของคำขอ : ในแต่ละคำขอจะมีอายุ 30 วัน โดยในช่วงอายุของคำขอ ผู้อื่นจะไม่ สามารถส่งคำขอในชื่อ

โดเมนเดียวกันได้ 

เงื่อนไขการส่งคำขอ : ในแต่ละบัญชีผู้ใช้ จะสามารถส่งคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนเดียวกัน ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 

ภายในระยะเวลา 60 วัน 

การยกเลิกคำขอที่ได้รับการอนุมัติแล้ว : คำขอจดทะเบียน คำขอต่ออายุชื่อโดเมน หรือคำขอลบชื่อโดเมน 

ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากทีเอชนิคเรียบร้อยแล้ว จะถือเป็นคำขอที่สมบูรณ์ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถ

ยกเลิก แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมได้  

การลบบัญชีผู้ใช้  : บัญชีผู้ใช้จะถูกลบออกจากระบบอัตโนมัติ กรณีที่มิได้ใช้งานนานเกิน 2 ปี และไม่มีชื่อ

โดเมนอยู่ในการดูแล 

ความรับผิดชอบต่อชื่อโดเมน :  

1. ผู้ดูแลชื่อโดเมนรับทราบและยินยอมที่จะส่งมอบชื่อโดเมนให้ผู้ถือครองชื่อโดเมนใช้งาน และจะรับผิด

ชอบในทุกกรณี โดยการส่งคำขอถือเป็นการรับรองต่อทีเอชนิคว่าผู้ดูแลชื่อโดเมนได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

ต่อทีเอชนิคแล้ว 

2. ผู้ถือครองชื่อโดเมนจะถือสิทธิ์ทั้งมวลในการใช้ชื่อโดเมนดังที่แสดงไว้ในคำขอ ผู้ถือครองชื่อโดเมนจะกัน

ทีเอชนิคออกจากความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดี ซึ่งเป็นผลจากการ

ใช้ชื่อโดเมน ดังนั้นถือว่า ทีเอชนิคไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในการพิสูจน์ และยืนยันการใช้สิทธิ์ในชื่อ

โดเมน 

การแก้ไขข้อขัดแย้ง : ทีเอชนิคจะไม่เป็นตัวกลางในข้อขัดแย้งใดๆ  ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือครองชื่อโดเมน  
ทีเอชนิคจะแก้ไขข้อขัดแย้งโดยยึดคำสั่งจากศาล ถ้าหากข้อขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการจดทะเบียน 

ชื่อโดเมน ทีเอชนิคจะหยุดกระบวนการไว้ก่อนจนกระทั่งข้อขัดแย้งนั้นๆ สิ้นสุด หรือมีการลงชื่อในข้อตกลง 

ทางกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร จากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย รวมทั้งจากศาล และได้ส่งมาถึงทีเอชนิคเรียบร้อย 

การแจ้งข้อมูลเท็จ : ทีเอชนิคถือเป็นความผิดในเรื่องการแจ้งข้อมูลเท็จและการปลอมแปลงเอกสารในการขอ

จดทะเบียนชื่อโดเมน หากทีเอชนิคทราบเรื่องดังกล่าว ทีเอชนิคสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือลบชื่อโดเมน โดย

ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือครองชื่อโดเมนทราบล่วงหน้า และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ แก่ผู้ขอจดทะเบียนชื่อ

โดเมนนั้น 
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การป้องกันอีเมลขยะ : การส่งอีเมลขยะถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ทีเอชนิคสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอน การจด

ทะเบียนของชื่อโดเมนใดๆ ที่พบว่ามีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกกฎหมาย รวมทั้งใช้โจรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ และการส่งอีเมลขยะที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ 

ข้อมูลบน WHOIS : ทีเอชนิคบรรจุข้อมูลของชื่อโดเมนที่ได้รับการจดทะเบียนทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูล WHOIS 

โดยการค้นหาข้อมูลสามารถสืบค้นได้จากบริการ whois บนเว็บไซต์ของทีเอชนิค หรือ การใช้คำสั่ง whois 

บน command line  เช่น ถ้าต้องการทราบข้อมูลของชื่อโดเมน "thnic.in.th" ให้พิมพ์ "whois -h 

whois.thnic.co.th thnic.in.th"  

ความเป็นส่วนตัว : ทีเอชนิคถือสิทธิ ์ในการเปิดเผยข้อมูลในฐานข้อมูล WHOIS แก่สาธารณชน ทั้งในลักษณะ

ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และ จากการเรียกดูด้วยแบบฟอร์มออนไลน์ 

พันธะของทีเอชนิค : ทีเอชนิคไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย และในการปฏิบัติงาน ต่อความเสียหายในการใช้

งาน การขัดข้องในการดำเนินธุรกิจ หรือการณ์ใด ๆ โดยทางอ้อม ทางพิเศษ โดยบังเอิญ หรือเป็นผลที่สืบเนื่อง 

(รวมถึงการสูญเสียกำไรที่พึงได้) ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำในรูปแบบใดทั้งในการทำสัญญา การละเมิด (รวม

ถึงการกระทำโดยประมาท) หรืออื่นใดก็ตาม แม้ว่าทีเอชนิคจะได้รับคำแนะนำให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของ

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนั้นก็ตาม 
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ส่วนที่ 3 : นโยบายเฉพาะเจาะจงตามหมวดหมู่ชื่อโดเมน 

เงื่อนไขการจดทะเบียนชื่อโดเมนหมวดหมู่ต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 

หมวดที่ 1 : .ac.th หรือ .ศึกษา.ไทย  

สำหรับสถานศึกษา ที่ได้รับประกาศรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า 

 เอกสารประกอบ: : สำเนาหนังสือจัดตั้งสถานศึกษา 

 กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งฯได้ สามารถออกหนังสือรับรองโดยระบุใจความสำคัญดังนี้ 

i. หน่วยงานที่สังกัด 

ii. ที่ตั้งของสถานศึกษา 

iii. คำรับรองแจ้งการขอจดทะเบียนชื่อโดเมน  

iv. ลงนามรับรองโดยผู้อำนวยการ หรือผู้มีอำนาจลงนามของสถานศึกษานั้นๆ  
พร้อมประทับตราสำคัญ 

  

 หมายเหตุ กรณีที่เป็นสถานศึกษาประเภทกวดวิชา จะต้องแสดงใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเท่านั้น 

หมวดที่ 2 : .co.th หรือ .ธุรกิจ.ไทย  

สำหรับธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือ เครื่องหมายการค้า 

เอกสารประกอบ: 

กรณีที่ 1. จดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยชื่อองค์กร 

(1)  นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  

a. หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือ  

b. เอกสาร ท.ค.0401 หรือ พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ  

c. เอกสาร ภ.พ.20 (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

หมายเหตุ: บุคคลที่ดำเนินธุรกิจและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สามารถใช้

เอกสาร ภ.พ.20 ประกอบการจดทะเบียนชื่อโดเมนได ้

(2)  นิติบุคคลต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย  

a. หนังสือรับรองนิติบุคคลต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)  

b.หนังสือรับรองนิติบุคคลตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย  

c. หนังสือรับรองที่รับรองโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ ดังนี้  

i. รับรองว่านิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นตัวแทน  

ii. รับรองการอนุญาตใช้ชื่อนิติบุคคลต่างประเทศในการจดทะเบียนชื่อโดเมน  
โดยระบุชื่อโดเมนอย่างชัดเจน  
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กรณีที่ 2. จดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยชื่อเครื่องหมายการค้า 

(1) เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทย  

a.หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนและออกโดย 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย  

(2) เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบุคคล

ในประเทศไทย 

a.หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับและ

ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)  

b.หนังสือรับรองนิติบุคคลของตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย  

c.หนังสือรับรองโดยผู้ถือครองเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ ดังนี้  

i. รับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นตัวแทน  

ii. รับรองการอนุญาตใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าต่างประเทศในการจดทะเบียนชื่อ

โดเมน โดยระบุชื่อโดเมนอย่างชัดเจน 

หมวดที่ 3 : .go.th หรือ .รัฐบาล.ไทย   

สำหรับส่วนราชการ และโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ 

เอกสารประกอบ: 

กรณีที่ 1. จดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยชื่อส่วนราชการ 

a. สำหรับส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด หรือจังหวัดเทียบเคียง  
ใช้หนังสือราชการแจ้งขอจดทะเบียนชื่อโดเมน ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุด  
หรือโดยผู้บริหารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

b. สำหรับส่วนราชการท้องถิ่น ใช้หนังสือราชการแจ้งขอจดทะเบียนชื่อโดเมน  
ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ 

กรณีที่ 2. จดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยชื่อโครงการ  

a. หนังสือรับรองโครงการ ซึ่งประกอบใจความสำคัญดังนี้ 

i. ชื่อโครงการ 

ii. รายนามคณะกรรมการโครงการ 

iii. วัตถุประสงค์โครงการ 

iv. วันสิ้นสุดโครงการ 

v. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
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หมวดที่ 4 : .mi.th หรือ .ทหาร.ไทย 

สำหรับหน่วยงานทางทหาร  

 เอกสารประกอบ : หนังสือรับรองจากกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย อนุญาตให้

หน่วยงานภายใต้สังกัดและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกองบัญชาการกองทัพไทย จดทะเบียนชื่อ

โดเมนภายใต้ .mi.th ได้ 

หมวดที่ 5 : .net.th หรือ .เน็ต.ไทย 

สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

 เอกสารประกอบ : ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ  
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (https://www.thnic.co.th/doc/

TelecommunicationBusinessAct%5Bth%5D.pdf) 

หมวดที่ 6 : .or.th หรือ .องค์กร.ไทย   

สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น สมาคม มูลนิธิ สภาวิชาชีพ ศาสนสถาน องค์การมหาชน องค์กรอิสระ 

สหกรณ์ พรรคการเมือง สถานฑูต หอการค้า ชมรม หรือ โครงการเพื่อสังคม เป็นต้น 

 เอกสารประกอบ : หนังสือจัดตั้งองค์กรที่รับรองโดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม  
หรือหนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น หากไม่มีเอกสารดังกล่าวข้างต้น ให้แสดงเอกสารประกอบ 2 ฉบับดังต่อไปนี้ 

(1) หนังสือรับรองที่ออกโดยประธานองค์กร ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร ดังนี้ 

a. ชื่อองค์กร 

b. รายนามคณะกรรมการ 

c. วัตถุประสงค์ 

d. ที่ตั้งและข้อมูลติดต่อ 

e. กรณีขอจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยชื่อโครงการ ให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 

i. ชื่อโครงการ 

ii. รายนามคณะกรรมการของโครงการ 

iii. วัตถุประสงค์โครงการ 

iv. ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ (ต้องกำหนดเป็นวันเดือนปี) 

(2) หนังสือรับรองจากองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐ รับรองว่า 

มีองค์กรดังกล่าวอยู่จริง   
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หมวดที่ 7 : .in.th หรือ .ไทย 

สำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งหมายรวมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามกฎหมาย กรณีบุคคลธรรมดาอายุต่ำกว่า 

15 ปี จะต้องขอจดทะเบียนชื่อโดเมนในนามผู้ปกครอง และจะสามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองเป็นชื่อ

ตนเองได้เมื่ออายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อเพิ่มเติม :   

1. สามารถตั้งชื่อโดเมนได้โดยอิสระ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับหลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมนที่ระบุไว้ใน

นโยบายส่วนที่ 2 

2. บุคคลหนึ่งสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนได้มากกว่า 1 ชื่อ 

เอกสารประกอบ :   

 กรณีที่ 1. สำหรับองค์กร 

a. เอกสารแสดงการจัดตั้งองค์กร หรือ 

b. หนังสือแจ้งขอจดทะเบียนชื่อโดเมน ลงนามโดยผู้บริหารองค์กร และต้องมีใจความ

สำคัญดังนี้ 

i. ชื่อองค์กร  

ii. ที่อยู่และข้อมูลติดต่อ 

iii. ชื่อโดเมน 

 กรณีที่ 2. สำหรับบุคคลทั่วไป 

a. บัตรประชาชน หรือ 

b. บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ 

c. ใบอนุญาตขับรถ หรือ 

d. หนังสือเดินทาง ออกโดยกระทรวงต่างประเทศ ราชอาณาจักรไทย หรือ 

e. ใบอนุญาตทำงาน  (work permit) ออกโดยกระทรวงแรงงาน ราชอาณาจักรไทย 

หมายเหตุ : ผู้ถือครองเครื่องหมายการค้าต่างประเทศสามารถขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .in.th 

ได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องสิทธิ์เท่่านั้น ทั้งนี้จะไม่สามารถใช้งานชื่อโดเมนนั้นได้ และต้องชำระ

ค่าธรรมเนียมรายปีตามอัตราปกติ โดยให้ส่งคำขอและเอกสารประกอบ คือ หนังสือสำคัญแสดงการ

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั้งต้นฉบับและฉบับแปลเป็นภาษาไทย 
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