แนวปฏิบัติ
การจดทะเบียนชื่อโดเมน .th ระดับที่ 3
1. วงจรชีวติ ของชือ่ โดเมน .th และ .ไทย

1.1. Available Name หรือ ชื่อว่าง
คือช่วงทีช่ อื่ นัน้ ว่างอยู่ ยังไม่ได้มผี จู้ ดทะเบียนชือ่ นัน้ เป็นชือ่ โดเมน (หรืออาจเรียกว่าช่วงชือ่ โดเมนว่าง) ผูใ้ ช้
บริการจึงเลือกชือ่ ว่างเพือ่ ส่งคำขอจดทะเบียนชือ่ โดเมนในระบบได้ [คลิกที่นี่เพือ่ ตรวจสอบชื่อว่าง]
1.2. Registered Period หรือ ระยะจดทะเบียน
คือช่ว่ งทีช่ อื่ โดเมนได้รบั การจดทะเบียนแล้วในระบบชือ่ โดเมน (Domain Name System หรือ DNS)
ซึ่งผู้อื่นจะไม่สามารถจดทะเบียนชื่อซ้ำกับชื่อโดเมนนี้ได้ ระยะนี้จะมีช่วงเวลาเท่ากับจำนวนปีที่ชื่อ
โดเมนได้ถกู จดทะเบียนหรือต่ออายุไว้ ซึง่ การจดทะเบียนหรือต่ออายุชอื่ โดเมนขัน้ ต่ำต้องไม่นอ้ ยกว่า
1 ปี และสูงสุดไม่เกิน 10 ปี ในระยะนี้ผู้ใช้บริการสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้ตลอดเวลา ซึ่งควร
ดำเนินการล่วงหน้าก่อนสิน้ สุดวันหมดอายุเพือ่ ป้องกันไม่ให้ชอื่ โดเมนหมดอายุ (Expired) ในระยะนี้
ชื่อโดเมนมีสถานะ Active ในฐานข้อมูล WHOIS โดยจะเริ่มต้นจากวันที่ชื่อโดเมนได้รับการจด
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ทะเบียนจนกระทัง่ ถึงวันหมดอายุ หากมีการต่ออายุชอื่ โดเมนในระยะนีเ้ พือ่ คงสถานะของชือ่ โดเมน
เป็น Active ตลอดเวลาก็จะทำให้ท่านสามารถใช้งานชื่อโดเมนได้อย่างต่อเนื่อง
1.3. Renewal Grace Period (5 days) หรือ ระยะผ่อนผันให้ต่ออายุ (5 วัน)
หากชื่อโดเมนไม่ได้รับการต่ออายุภายในกำหนดวันหมดอายุ ในวันถัดมาชื่อโดเมนจะมีสภาพหมด
อายุ (Expired) และวงจรชีวิตของชื่อโดเมนจะเข้าสู่ระยะผ่อนผันให้ต่ออายุ ซึ่งมีระยะเวลา 5 วัน
นับตั้งแต่พ้นวันหมดอายุเป็นต้นไป ในระยะนี้ชื่อโดเมนได้รับการต่ออายุอัตโนมัติ (Auto-Renew)
ให้ชั่วคราวเพื่อผ่อนผันเวลาให้ผู้ใช้บริการดำเนินการต่ออายุชื่อโดเมนในขณะที่ยังสามารถใช้งาน
ชื่อโดเมนได้อย่างต่อเนื่อง
1.4. Hold Period (25 days) หรือ ระยะระงับการใช้งาน (25 วัน)
หากชือ่ โดเมนพ้นกำหนด Renewal Grace Period โดยยังไม่ได้รบั การต่ออายุให้ทนั กำหนดเวลาที่
ผ่อนผันให้ ในวันถัดมา Registrar จะระงับการใช้งานชือ่ โดเมนเป็นระยะเวลา 25 วัน (Registrar Hold)
ในระยะนี้ DNS จะไม่สามารถใช้งานได้ชวั่ คราว เนือ่ งจากชือ่ โดเมนถูกนำออกจาก zone file มีผลให้ผใู้ ช้
บริการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ หรือ ไม่สามารถใช้บริการอีเมลได้ตามปกติ เป็นต้น ทัง้ นี้ ผูด้ แู ลชือ่ โดเมน
สามารถปลดการระงับการใช้งาน (Un-hold) ได้ดว้ ยตนเองในระบบจัดการชือ่ โดเมนโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
แต่ตอ้ งดำเนินการต่ออายุชอื่ โดเมนโดยด่วนก่อนสิน้ สุดกำหนดเวลาของระยะนี้ เมือ่ ต่ออายุเรียบร้อยแล้ว
ชือ่ โดเมนจะมีสถานะ Active และใช้งานได้ตามปกติ
1.5. Redemption Grace Period (30 days) หรือ ระยะผ่อนผันให้กู้คืน (30 วัน)
หากชือ่ โดเมนพ้นกำหนด Hold Period โดยยังไม่ได้รบั การต่ออายุให้ทนั ตามกำหนดเวลาทีผ่ อ่ นผันให้
ในวันถัดมา Registrar จะส่งคำสัง่ ลบชือ่ โดเมน (Delete Command) ไปยังนายทะเบี ยนผูด้ แู ลฐาน
ข้อมูลทะเบียนชือ่ โดเมน (Registry Operator) ซึง่ ระยะนี้ Registry Operator จะเตรียมลบชือ่ โดเมน
แต่ยงั ผ่อนผันให้กคู้ นื ได้ในระยะเวลา 30 วัน ในระยะนีผ้ ใู้ ช้บริการยังมีสทิ ธิใ์ นชือ่ โดเมนและขอต่ออายุได้
แต่จะมีคา่ ธรรมเนียมกูค้ นื (Redemption Fee) เกิดขึน้ เพิม่ เติมจากค่าธรรมเนียมต่ออายุ (Renewal Fee)
1.6. Pending Deletion Period (5 days) หรือ ระยะดำเนินการลบ (5 วัน)
ชือ่ โดเมนทีไ่ ม่ได้รบั การกูค้ นื และต่ออายุให้ทนั กำหนดเวลาของช่วง Redemption Grace Period จะเข้าสู่
ขัน้ ตอนการลบชือ่ โดเมนออกจาก Registry Database อย่างถาวร ซึ่งจะใช้เวลา 5 วัน ในระหว่าง
นี้จะไม่สามารถกู้คืน ต่ออายุ หรือจดทะเบียนใหม่ได้จนกว่าชือ่ โดเมนจึงจะถูกปล่อย (Released) เป็น
ชือ่ ว่างพร้อมให้จดทะเบียนได้อกี ครัง้
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หมายเหตุ
• ชือ่ โดเมนทีจ่ ดทะเบียนใหม่อายุไม่เกิน 5 วัน ได้รบั อนุญาตให้ลบและจดทะเบียนได้อกี ครัง้ โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติม
เว้นแต่กรณีเพิม่ จำนวนปีในการจดทะเบียน ได้แก่ กรณีสะกดคำผิด หรือ บันทึกข้อมูลสำคัญผิดพลาด เป็นต้น ใน
การจดทะเบียนอีกครัง้ จะต้องดำเนินการภายใน 5 วัน นับจากวันทีช่ อื่ โดเมนแรกถูกลบ หากล่าช้าจะมีคา่
ธรรมเนียมในการจดทะเบียนอีกครัง้
• ชือ่ โดเมนมีอายุเกินกว่า 5 วันแล้ว หากมีการลบและจดทะเบียนใหม่จะมีคา่ ธรรมเนียมในการจดทะเบียนอีกครัง้
• ในกรณีมีคำสั่งลบชื่อโดเมน (Delete Command) ก่อนการสิ้นสุดวงจรชีวิตชื่อโดเมนตามปกติ จะ
มีผลให้ชอื่ โดเมนเข้าสูช่ ว่ ง Redemption Grace Period ทันทีเป็นระยะเวลา 30 วัน ตามด้วยช่วง Pending
Deletion Period เป็นระยะเวลา 5 วัน

2. ระบบจัดการทะเบียนชื่อโดเมน
นายทะเบียนจะให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th ระดับที่ 3 ด้วยระบบจัดการทะเบียนชื่อโดเมน
(Domain Name Management System) ซึ่งผู้ใช้บริการต้องสมัครสมาชิกและสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ
และส่งคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมน นอกจากนี้ ระบบมีบริการอื่น ๆ ให้สมาชิกสามารถจัดการทะเบียนชื่อโดเมน
ในการดูแลของตนเองได้โดยสะดวก ได้แก่ การต่ออายุชอื่ โดเมน การเปลีย่ นแปลงข้อมูลทะเบียนชือ่ โดเมน เป็นต้น
2.1. บัญชีผู้ใช้
• ผูใ้ ช้บริการต้องสมัครสมาชิกและกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชือ่ -นามสกุล ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์
และอีเมลในระบบเพือ่ เป็นข้อมูลติดต่อให้กบั นายทะเบียน
• อีเมลและรหัสผ่านที่ระบุไว้ในการสมัครสมาชิกจะถูกสร้างเป็นบัญชีผู้ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ
• บัญชีผู้ใช้ที่ไม่มีการใช้งานนานเกิน 2 ปี และไม่มีทะเบียนชื่อโดเมนอยู่ในการดูแลจะถูกลบออก
จากระบบโดยอัตโนมัติ
2.2. เงื่อนไขคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมน
• คำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนจะมีอายุ 30 วัน ในระหว่างนี้ผู้อื่นจะส่งคำขอในชื่อซ้ำกันไม่ได้
• บัญชีผใู้ ช้หนึง่ ๆ รวมถึงบัญชีผใู้ ช้ตา่ งกันทีต่ อ้ งสงสัยว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือมีความเกีย่ วข้องกัน
จะสามารถส่งคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนเดียวกันได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 60 วัน
นายทะเบียนสงวนสิทธิในการยกเลิกคำขอโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้้า
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2.3. ความรับผิดชอบของสมาชิกระบบจัดการทะเบียนชื่อโดเมน
สมาชิกของระบบจัดการทะเบียนชื่อโดเมนจะได้รับสิทธิให้สามารถจัดการทะเบียนชื่อโดเมนในการ
ดูแลของตนเองได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลใด ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบ
ของสมาชิก นายทะเบียนจะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดจากการบันทึกข้อมูลไม่ถกู ต้อง
และส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อการใช้งานชื่อโดเมน หรือส่งผลให้ผู้ถือครองชื่อโดเมนหรือตัวแทนผู้รับ
มอบอำนาจขาดการติดต่อกับนายทะเบียน ดังนัน้ สมาชิกต้องรับผิดชอบและระมัดระวังในการ
บันทึกข้อมูลให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลติดต่อที่นายทะเบียนสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
3. ขั้นตอนการจดทะเบียนชื่อโดเมน

3.1. การสมัครสมาชิก
ผูใ้ ช้บริการต้องสมัครสมาชิกระบบจัดการทะเบียนชือ่ โดเมนตามข้อ 1.1 เพือ่ สร้างบัญชีผใู้ ช้และเข้าสู่
ระบบเพื่อส่งคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนและจัดการทะเบียนชื่อโดเมนในการดูแลของท่าน
3.2. การตรวจสอบและเลือกชื่อโดเมนว่าง
การตั้งชื่อโดเมนจะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมนในนโยบายการจดทะเบียนชื่อ
โดเมน .th และ .ไทย สามารถตรวจสอบชื่อโดเมนว่างได้ทเี่ ว็บไซต์ของนายทะเบียน
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หากชื่อไม่ว่างหรือเป็นชื่อสงวน กรุณาพิจารณาใช้ชื่ออื่นที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน
.th และ .ไทย
3.3. การส่งคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนและเอกสารประกอบ
ผู้ใช้บริการต้องส่งคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนในระบบและแนบเอกสารประกอบให้สอดคล้องกับ
หมวดหมู่ชื่อโดเมนที่ต้องการ (ดูรายละเอียดเอกสารประกอบใน ภาคผนวก ก)
3.4. การพิจารณาคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนและการแจ้งผล
นายทะเบียนจะพิจารณาคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนพร้อมกับเอกสารประกอบและจะติดต่อกลับ
ไปยังผู้ใช้บริการภายใน 1 วันทำการ ทั้งนี้ คำขอที่ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้วจะยังไม่ได้รับ
การจดทะเบียนจนกว่าผู้ใช้บริการจะชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนฯ
3.5. การชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนชื่อโดเมน
ผูใ้ ช้บริการต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนชือ่ โดเมนทีผ่ า่ นการพิจารณาแล้ว และส่งหลักฐาน
การชำระเงินให้นายทะเบียน
• อัตราค่าธรรมเนียมและช่องทางการชำระเงินแสดงไว้ทเี่ ว็บไซต์ของนายทะเบียน
• ส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมระบุชื่อโดเมนไปยังอีเมล staff@thnic.co.th หรือ โทรสาร
02-564-8033
3.6. การจดทะเบียนชื่อโดเมน
เมื่อตรวจสอบการรับเงินเรียบร้อยแล้วนายทะเบียนจะดำเนินการจดทะเบียนชื่อโดเมนและส่ง
อีเมลแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบต่อไป
3.6.1. เนมเซิฟเวอร์ ชือ่ โดเมนทีจ่ ดทะเบียนแล้วจะสามารถใช้งานได้กต็ อ่ เมือ่ มีการเตรียมเนมเซิฟเวอร์
(Name Server หรือ NS) ขัน้ ต่ำ 2 ชือ่ ทีไ่ ม่ซำ้ กัน เพือ่ ติดตัง้ ข้อมูลของชือ่ โดเมนและผูใ้ ช้บริการ
ต้องบันทึกข้อมูล NS ในระบบด้วย
3.6.2. WHOIS นายทะเบียนจะบรรจุข้อมูลของชื่อโดเมนที่ได้รับการจดทะเบียนทั้งหมดไว้ใน
ฐานข้อมูล WHOIS
4. การต่ออายุชื่อโดเมน (Domain Name Renewal)
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นายทะเบียนหรือผูแ้ ทนจำหน่ายทีไ่ ด้รบั อนุญาต (Authorized Reseller) กำหนดตารางสำหรับระบบแจ้งเตือน
อัตโนมัตใิ ห้ผใู้ ช้บริการต่ออายุชอื่ โดเมนพร้อมกับแจ้งช่องทางการต่ออายุและชำระเงินเพือ่ เป็นการอำนวยความสะดวก
โดยจะมีการแจ้งเป็นระยะ ๆ ก่อนถึงวันหมดอายุ ดังนัน้ อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ทใี่ ช้เป็นข้อมูลติดต่อในการจดทะเบียน
ชือ่ โดเมนต้องเป็นข้อมูลทีใ่ ช้ตดิ ต่อได้จริง
ผูใ้ ช้บริการสามารถต่ออายุชอื่ โดเมนล่วงหน้าในช่วงทีม่ สี ถานะ Active หรือในช่วงหมดอายุแล้วได้ โดยมีเงือ่ นไข
และขัน้ ตอน ดังนี้
4.1. การต่ออายุชื่อโดเมนในสถานะ Active
ชือ่ โดเมนจะมีสถานะ Active ในระยะจดทะเบียน (Registered Period) ซึง่ ผูใ้ ช้บริการสามารถต่ออายุ
ได้ตลอดเวลา โดยมีขนั้ ตอนดังต่อไปนี้
4.1.1. ตรวจสอบวันหมดอายุ ผูใ้ ช้บริการต้องรับผิดชอบตรวจสอบวันหมดอายุชอื่ โดเมนในการดูแลของ
ตนเอง แม้วา่ จะมีระบบแจ้งเตือนให้ตอ่ อายุลว่ งหน้าก่อนถึงวันหมดอายุเป็นระยะ ๆ ก็ตาม
4.1.2. การส่งคำขอต่ออายุ ผูใ้ ช้บริการต้องส่งคำขอต่ออายุชอื่ โดเมนในระบบล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดวันหมด
อายุเพื่อป้องกันการถูกระงับการใช้งานหรือถูกลบชื่อโดเมน
4.1.3. การชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุและส่งหลักฐาน ผูใ้ ช้บริการต้องชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุและ
ส่งหลักฐานการชำระเงินด้วย
• อัตราค่าธรรมเนียมและช่องทางการชำระเงินแสดงไว้ทเี่ ว็บไซต์ของนายทะเบียน
• ส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมระบุชอื่ โดเมนไปยังอีเมล staff@thnic.co.th หรือ โทรสาร
02-564-8033
4.1.4. การต่ออายุชอื่ โดเมน ชือ่ โดเมนจะได้รบั การต่ออายุภายใน 1 วัน หลังจากตรวจสอบการรับเงิน
เรียบร้อยแล้ว และผู้ใช้บริการจะได้รับแจ้งผลให้ทราบทางอีเมล
4.2. การต่ออายุชื่อโดเมนในช่วงหมดอายุ
หาก Registrar ไม่ได้รบั คำขอต่ออายุพร้อมค่าธรรมเนียม (รวมถึงกรณีไม่ได้รบั หลักฐานการชำระเงิน)
ภายในกำหนดวันหมดอายุชอื่ โดเมน แม้วา่ ผูถ้ อื ครองชือ่ โดเมนยังมีสทิ ธิในชือ่ โดเมนต่อไปอีก 60 วัน และ
สามารถต่ออายุได้ แต่วงจรชีวติ ชือ่ โดเมนจะเข้าสูร่ ะยะผ่อนผันให้ตอ่ อายุ ผูใ้ ช้บริการต้องต่ออายุภายใน
ช่วงใดช่วงหนึง่ ของวงจรชีวติ ชือ่ โดเมน 3 ช่วงต่อไปนี้ ซึง่ แต่ละช่วงจะมีเงือ่ นไขแตกต่างกัน ดังนี้
4.2.1. Renewal Grace Period คือ การต่ออายุภายในระยะ 5 วัน นับจากวันหมดอายุ ซึง่ เป็นช่วง
ที่ Registrar ผ่อนผันให้ตอ่ อายุได้โดยยังไม่ระงับการใช้งานชือ่ โดเมน
4.2.2. Hold Period คือ การต่ออายุภายในระยะ 25 วัน นับจากพ้นกำหนดช่วง Renewal
Grace Period ซึง่ เป็นช่วงทีช่ อื่ โดเมนพ้นกำหนดวันหมดอายุมาแล้วเกินกว่า 5 วัน แต่ไม่เกิน
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30 วัน โดย Registrar จะระงับการใช้งานชือ่ โดเมนเป็นระยะเวลา 25 วัน ผู้ ใช้บริการสามารถ
ดำเนินการปลดการระงับการใช้งานชือ่ โดเมนได้ในระบบจัดการชือ่ โดเมนได้ดว้ ยตนเองโดยไม่มี
ค่าใช้จา่ ย และต้องดำเนินการต่ออายุชอื่ โดเมนโดยเร็วทีส่ ดุ ก่อนสิน้ สุดกำหนดเวลาของระยะนี้
4.2.3. Redemption Grace Period คือ การต่ออายุภายในระยะ 30 วัน นับจากพ้นกำหนดช่วง
Hold Period ซึง่ เป็นช่วงทีช่ อื่ โดเมนพ้นกำหนดวันหมดอายุมาแล้วเกินกว่า 30 วัน โดยในวันที่
31 ชือ่ โดเมนจะเข้าสูข่ นั้ ตอนการลบ แต่จะมีการผ่อนผันให้กคู้ นื ได้ในระยะเวลา 30 วัน การต่ออายุ
ในช่วงนีจ้ ะมีคา่ ธรรมเนียมการกูค้ นื ชือ่ โดเมน (Redemption Fee) เพิม่ เติมจากค่าธรรมเนียม
การต่ออายุขนั้ ต่ำ 1 ปี ขึน้ ไป
5. การกู้คืนชื่อโดเมน (Restoration of Domain Name)
วงจรชีวติ ชือ่ โดเมนในช่วง Redemption Grace Period เป็นระยะผ่อนผันให้ผใู้ ช้บริการสามารถกูค้ นื และ
ต่ออายุชอื่ โดเมนได้เป็นช่วงสุดท้ายก่อนทีช่ อื่ โดเมนจะถูกลบออกจาก Registry Database อย่างถาวร โดยจะมีคา่ ใช้จา่ ย
เพิม่ เติม คือ ค่าธรรมเนียมกูค้ นื ชือ่ โดเมน และ ค่าต่ออายุชอื่ โดเมนขัน้ ต่ำ 1 ปี
5.1. ค่าธรรมเนียมกูค้ นื ชือ่ โดเมน (Redemption Fee)
ค่าธรรมเนียมกูค้ นื ชือ่ โดเมน จำนวน 1,600 บาท (หนึง่ พันหกร้อยบาทถ้วน) ต่อ 1 ชือ่ โดเมน ราคานีย้ งั ไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่
5.2. ค่าต่ออายุชอื่ โดเมนขัน้ ต่ำ 1 ปี (Minimum 1 Year Renewal Fee)
ในกรณีการขอกูค้ นื ชือ่ โดเมน ผูใ้ ช้บริการต้องส่งคำขอกูค้ นื และต่ออายุพร้อมกัน โดยต้องต่ออายุขนั้ ต่ำ 1 ปี
ในราคาปกติ
5.3. ขัน้ ตอนการส่งคำขอกูค้ นื และต่ออายุชอื่ โดเมน
5.3.1. การส่งคำขอกูค้ นื และต่ออายุ ผูใ้ ช้บริการสามารถส่งคำขอกูค้ นื และต่ออายุชอื่ โดเมนในระบบ
จัดการชือ่ โดเมน
5.3.2. การชำระค่าธรรมเนียมกูค้ นื และต่ออายุ ผูใ้ ช้บริการต้องชำระค่าธรรมเนียมกูค้ ืนชือ่ โดเมนและค่า
ต่ออายุชอื่ โดเมนขัน้ ต่ำ 1 ปี และส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมกับระบุชอื่ โดเมนเพือ่ การอ้างอิง
5.3.3. การกูค้ นื และการต่ออายุชอื่ โดเมน ชือ่ โดเมนจะได้รบั การกูค้ นื และต่ออายุภายใน 1 วัน หลังจาก
ตรวจสอบการรับเงินเรียบร้อยแล้ว และผูใ้ ช้บริการจะได้รบั แจ้งผลให้ทราบทางอีเมล
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6. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนชื่อโดเมน
ข้อมูลทะเบียนชื่อโดเมนสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีต่อไปนี้
6.1. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป
ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบและบันทึกข้อมูลได้ด้วยตนเอง
6.2. การเปลี่ยนชื่อของผู้ถือครองชื่อโดเมน
การเปลี่ยนชื่อของผู้ถือครองชื่อโดเมนถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ดำเนินการโดยนายทะเบียนเท่านั้น
หากผูถ้ อื ครองชือ่ โดเมนมีการเปลีย่ นชือ่ หรือชือ่ สกุลอย่างเป็นทางการ ให้ยนื่ หนังสือถึงนายทะเบียน
เรื่องขอเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองชื่อโดเมน ซึง่ ต้องระบุชอื่ โดเมนอย่างชัดเจนและต้องลงนามโดยผูถ้ อื ครอง
ชื่อโดเมนพร้อมแนบเอกสารประกอบเพื่อเป็นหลักฐาน ได้แก่ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล หรือ หนังสือรับรองที่ระบุการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล
6.3. การเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้
การเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ของระบบถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้ใช้บริการต้องยื่นหนังสือถึงนายทะเบียนเรื่อง
ขอเปลีย่ นแปลงบัญชีผใู้ ช้ โดยหนังสือต้องลงนามโดยผูถ้ อื ครองชือ่ โดเมนหรือตัวแทนผูร้ บั มอบอำนาจ
ซึ่งหนังสือต้องมีใจความสำคัญต่อไปนี้
• บัญชีผู้ใช้รายเดิม (อีเมลเดิม)
• บัญชีผู้ใช้รายใหม่ (อีเมลใหม่)
• ทะเบียนชื่อโดเมน (ให้ระบุทะเบียนชื่อโดเมนทั้งหมดที่ต้องการย้ายไปอยู่ในการดูแลของ
บัญชีผู้ใช้รายใหม่)
6.4. การเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนจำหน่าย
• หากบัญชีรายใหม่เป็นผู้แทนจำหน่าย ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุชื่อโดเมนให้
กับผู้แทนจำหน่ายรายใหม่ขั้นต่ำ 1 ปี ต่อ ชื่อโดเมน
• หากบัญชีรายเดิมเป็นผู้แทนจำหน่าย ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุชื่อโดเมนให้
กับนายทะเบียนขั้นต่ำ 1 ปี ต่อ ชื่อโดเมน พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินและระบุชื่อโดเมน
ข้อควรทราบ
• นายทะเบียนจะส่งอีเมลแจ้งการเปลีย่ นแปลงบัญชีผใู้ ช้ไปยังบัญชีผใู้ ช้รายเดิม และจะดำเนินการ
เปลีย่ นบัญชีผใู้ ช้ใหม่เมือ่ ครบกำหนดอย่างน้อย 2 ชัว่ โมง เว้นแต่จะมีขอ้ โต้แย้งจากบัญชีผใู้ ช้รายเดิม
• นายทะเบียนถือหลักฐานหนังสือจากผู้ถือครองชื่อโดเมนหรือผู้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ ทั้งนี้
ในกรณีที่บัญชีผู้ใช้รายเดิมขอให้นายทะเบียนระงับการย้ายทะเบียนชื่อโดเมนไปยังบัญชีผู้ใช้
รายใหม่ นายทะเบียนจะขยายเวลาในการดำเนินการเป็น 24 ชั่วโมง นับจากการส่งอีเมลแจ้ง
ครั้งแรก จากนั้นจะดำเนินการย้ายโดเมนไปยังบัญชีผู้ใช้รายใหม่ทันทีเมื่อครบกำหนดเวลา
• นายทะเบียนจะให้บริการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ทุกวัน เฉพาะช่วงเวลา 08.00-22.00 น. เท่่านั้น
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7. การขอลบชื่อโดเมน
การลบชือ่ โดเมนจะดำเนินการได้โดยนายทะเบียนเท่านัน้ ผูใ้ ช้บริการสามารถส่งคำขอลบชือ่ โดเมนในระบบ
พร้อมแนบเอกสารประกอบเพือ่ เป็นหลักฐานให้แก่นายทะเบียน ได้แก่ หนังสือถึงนายทะเบียนเรือ่ งขอลบชือ่ โดเมน
ซึ่งต้องระบุชื่อโดเมนอย่างชัดเจนและต้องลงนามโดยผู้ถือครองชื่อโดเมนพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการส่งคำขอลบชื่อโดเมนในระบบได้ ให้แจ้งความ
ประสงค์เพิ่มเติมในหนังสือเพื่อขอเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้โดยให้ระบุอีเมลที่ต้องการสร้างเป็นบัญชีผู้ใช้ใหม่ด้วย
8. การโอนชื่อโดเมน
การโอนชื่อโดเมนไปยังผู้ถือครองรายใหม่จะไม่สามารถดำเนินการได้โดยปกติ ยกเว้นในกรณีเฉพาะที่ผู้
ใช้บริการต้องยื่นหนังสือถึงนายทะเบียนเรื่องขอโอนชื่อโดเมน ซึ่งต้องระบุชื่อโดเมนและชื่อผู้รับโอนอย่าง
ชัดเจนและต้องลงนามโดยผู้ถือครองชื่อโดเมนหรือตัวแทนผู้รับมอบพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบ
เอกสารประกอบเพื่อเป็นหลักฐาน ซึ่งกรณีเฉพาะต่างๆ มีดังนี้
8.1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในเครื่องหมายการค้า
เอกสารประกอบ ได้แก่ ทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า
8.2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของนิติบุคคลทางกฎหมาย
เช่น การควบรวมหรือการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน เป็นต้น
เอกสารประกอบ ได้แก่ คำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) หรือ
หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ระบุการเปลี่ยนแปลง หรือใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
บริษัท (พ.ค.0401) หรือทะเบียนการค้า (ท.ค.0401) หรือ แบบแจ้งรายชือ่ ผูถ้ อื หุ้นและแจ้งการเป็น
ลูกหนีค้ า่ ภาษีอากรสำหรับการควบเข้ากันหรือโอนกิจการทัง้ หมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด
หรือบริษัทจำกัด (ค.อ. 1)
8.3. กรณีที่นิติบุคคลต่างประเทศหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่างประเทศมีการเปลี่ยนตัวแทน
ผู้รับมอบอำนาจให้ถือครองชื่อโดเมน
เอกสารประกอบ ได้แก่ หนั งสือแจ้งนายทะเบียนเรือ่ งขอเปลีย่ นตัวแทนผูร้ บั มอบอำนาจในการถือ
ครองชือ่ โดเมน ซึง่ ต้องระบุชอื่ โดเมนและชือ่ ตัวแทนผูร้ บั มอบอำนาจรายใหม่อย่างชัดเจนและต้อง
ลงนามในหนังสือโดยนิตบิ คุ คลต่างประเทศหรือเจ้าของเครือ่ งหมายการค้าต่างประเทศ และแนบหนังสือ
รับรองของตัวแทนรายใหม่
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8.4. กรณีบุคคลธรรมดาเสียชีวิต หรือมีคำสั่งศาลให้เป็นบุคคลสาบสูญ บุคคลไร้ความสามารถ หรือ
บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
เอกสารประกอบ ได้แก่ คำสั่ งศาลหรื อหลักฐานการเป็นทายาทตามกฎหมาย สำเนารายการ
ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรของทายาท และหลักฐานใบมรณะบัตรหรือคำสั่งศาลให้เป็นคน
สาบสูญหรือคนไร้ความสามารถของผู้ถือครองชื่อโดเมน
ในกรณีทผี่ ถู้ อื ครองชือ่ โดเมนเสียชีวติ หรือไม่สามารถทำนิตกิ รรมได้ ให้ผทู้ ปี่ ระสงค์ขอรับโอนชือ่ โดเมนทำ
หนังสือถึงนายทะเบียนเพื่อพิจารณา
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ภาคผนวก ก
เอกสารประกอบการพิจารณาชื่อโดเมนรายหมวดหมู่
หมวดหมู่ที่ 1
.ac.th หรือ .ศึกษา.ไทย
สำหรับสถานศึกษาที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า
เอกสารประกอบ ได้แก่ ประกาศจัดตั้งสถานศึกษา หรือ ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา กรณีเอกสาร
จัดตั้งสถานศึกษาของรัฐสูญหาย สามารถใช้หนังสือทีอ่ อกโดยผูอ้ ำนวยการหรือผูม้ อี ำนาจลงนามของสถานศึกษา
พร้อมกับประทับตราสำคัญเพื่อแจ้งขอจดทะเบียนชื่อโดเมนต่อนายทะเบียนแทนได้ ซึ่งหนังสือต้องมีใจความ
สำคัญดังนี้
(1) ชื่อโดเมน
(2) ชื่อสถานศึกษา
(3) ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด
(4) ที่ตั้งของสถานศึกษา
หมวดหมู่ที่ 2
.co.th หรือ .ธุรกิจ.ไทย
สำหรับองค์กรทางธุรกิจ ได้แก่
(1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(2) บุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
(3) รัฐวิสาหกิจ
(4) บุคคลทีเ่ ป็นเจ้าของเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนออกโดยกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์
(5) นิตบิ คุ คลหรือเจ้าของเครือ่ งหมายการค้าต่างประเทศ สามารถแต่งตัง้ ตัวแทนผูร้ บั มอบอำนาจให้
ถือครองชื่อโดเมนโดยตัวแทนต้องเป็นองค์กรทางธุรกิจตามข้อ (1) หรือ (2)
เอกสารประกอบ ได้แก่
1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
a) หนังสือรับรองนิติบุคคล*
b) ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วนบริษทั (พ.ค.0401) หรือทะเบียนการค้า (ท.ค.0401)
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2.
3.
4.
5.

c) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
หมายเหตุ *สามารถกรอกเลขที่ทะเบียนนิติบุคคลในคำขอได้โดยไม่ต้องแนบสำเนาเอกสารได้
บุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร ให้ใช้ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
รัฐวิสาหกิจ ให้ใช้พระราชบัญญัติจัดตั้ง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง หรือ ภ.พ. 20
บุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศไทย ให้ใช้หนังสือสำคัญแสดง
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออกโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา
นิตบิ คุ คลหรือเจ้าของเครือ่ งหมายการค้าต่างประเทศ สามารถแต่งตัง้ ตัวแทนผูร้ บั มอบอำนาจทีเ่ ป็น
นิตบิ คุ คลตามกฎหมายไทยหรือบุคคลทีจ่ ดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ กับกรมสรรพากรเพือ่ จดทะเบียน
ชือ่ โดเมนในนามของตนได้ โดยให้ทำหนังสือถึงนายทะเบียนเรือ่ งแต่งตัง้ ตัวแทนผูร้ บั มอบอำนาจให้จดทะเบียน
ชือ่ โดเมนแทน ซึง่ ต้องระบุชอื่ โดเมนและชือ่ ตัวแทนผูร้ บั มอบอำนาจอย่างชัดเจนและต้องลงนามโดย
นิตบิ คุ คลหรือเจ้าของเครือ่ งหมายการค้าต่างประเทศ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบ
เอกสารดังนี้
5.1. กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้
5.1.1. หนังสือรับรองนิติบุคคลต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
5.1.2. หนังสือรับรองตัวแทนผูร้ บั มอบอำนาจให้ถอื ครองชือ่ โดเมน ได้แก่ หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
หรือ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
5.2. กรณีเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้
5.2.1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับและ
ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
5.2.2. หนังสือรับรองตัวแทนผูร้ บั มอบอำนาจให้ถอื ครองชือ่ โดเมน ได้แก่ หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
หรือ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

หมวดหมู่ ที่ 3
.go.th หรือ .รัฐบาล.ไทย
สำหรับส่วนราชการ และโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 17
ธันวาคม 2545
เอกสารประกอบ ได้แก่
1. ส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ หรือ เขตปกครองพิเศษ ส่วนราชการท้องถิ่น ให้ใช้ หนังสือราชการถึงนายทะเบียนเรื่อง
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ขอจดทะเบียนชื่อโดเมน ลงนามในหนังสือโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการ หรือผู้บริหาร
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งหนังสือต้องมีใจความสำคัญดังนี้
i. ชื่อโดเมน
ii. ชื่อส่วนราชการ
iii. ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด
iv. ที่ตั้งของส่วนราชการ
2. โครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ ให้ใช้คำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการโครงการ หรือคำสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการสำหรับยุทธศาสตร์และแผนแม่บทต่าง ๆ หากไม่สามารถแสดงเอกสารดังกล่าวได้
ให้ยนื่ หนังสือถึงนายทะเบียนเรือ่ งขอจดทะเบียนชือ่ โดเมน และลงนามในหนังสือโดยผูบ้ งั คับบัญชา
สูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งหนังสือต้องมีใจความสำคัญดังนี้
i. ชื่อโดเมน
ii. ชื่อโครงการ หรือ ชื่อยุทธศาสตร์และแผนแม่บท
iii. วัตถุประสงค์
iv. รายนามคณะกรรมการ
v. ระยะเวลาและวันสิ้นสุดโครงการ (ต้องกำหนดเป็นวันเดือนปี)
vi. หน่วยงานภาครัฐผู้รับผิดชอบ
หมวดหมู่ที่ 4
.mi.th หรือ .ทหาร.ไทย
สำหรับหน่วยงานภายใต้กองทัพไทยทีไ่ ด้รบั การรับรองการจดทะเบียนชือ่ โดเมนจากกรมการสือ่ สารทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
เอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือราชการถึงนายทะเบียนเรื่องขอจดทะเบียนชื่อโดเมน ออกโดยกรมการ
สื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งหนังสือต้องมีใจความสำคัญ ดังนี้
i. ชื่อโดเมน
ii. ชื่อหน่วยงาน หรือ ชื่อโครงการ
iii. ที่ตั้งและข้อมูลติดต่อของหน่วยงาน
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หมวดหมู่ที่ 5
.net.th หรือ .เน็ต.ไทย
สำหรับผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ.2544
เอกสารประกอบ ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
หมวดหมู่ที่ 6
.or.th หรือ .องค์กร.ไทย
สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น สมาคม มูลนิธิ สภาวิชาชีพ ศาสนสถาน องค์การมหาชน องค์กรอิสระ
สหกรณ์ พรรคการเมือง สถานฑูต หอการค้า ชมรม โครงการเพื่อสังคม หรือ องค์กรระหว่างประเทศที่มีสาขา
หรือตัวแทนในประเทศไทย เป็นต้น
เอกสารประกอบ ได้แก่
1. องค์กรพัฒนาเอกชนทีเ่ ป็นองค์กรทุกประเภทตามกฎหมายไทย ให้ใช้หนังสือจัดตัง้ หรือหนังสือรับรอง
องค์กรทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น หนังสือจัดตัง้ สมาคม หรือหนังสือจัดตัง้ มูลนิธิ เป็นต้น หากเอกสาร
สูญหาย ให้ยนื่ หนังสือถึงนายทะเบียนเรือ่ งขอจดทะเบียนชือ่ โดเมน และลงนามโดยผูบ้ ริหารสูงสุดหรือ
ผูม้ อี ำนาจขององค์กร ซึง่ หนังสือต้องมีใจความสำคัญดังนี้
i. ชื่อโดเมน
ii. ชื่อองค์กร
iii. รายนามคณะกรรมการบริหารองค์กร
iv. วัตถุประสงค์ขององค์กร
v. ที่ตั้งและข้อมูลติดต่อขององค์กร
2. ชมรม หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนอื่น ๆ ที่ไม่มีสถานะทางกฎหมายตามกฎหมายไทย สามารถให้
นิติบุคคลตามกฎหมายไทยออกหนังสือรับรองความมีตัวตนอยู่จริง เพื่อประกอบการยื่นหนังสือ
ถึงนายทะเบียนเรื่องขอจดทะเบียนชื่อโดเมน ซึ่งหนังสือต้องมีใจความสำคัญตามข้อ 1. และต้อง
ลงนามในหนังสือโดยผู้อำนวยการหรือประธานชมรมหรือองค์กรนั้น
3. โครงการภายใต้การดูแลขององค์กรพัฒนาเอกชน ให้ยนื่ หนังสือถึงนายทะเบียนเรือ่ งขอจดทะเบียน
ชื่อโดเมน และลงนามในหนังสือโดยผู้อำนวยการ ประธาน หรือผู้มีอำนาจขององค์กร ซึ่งหนังสือ
ต้องมีใจความสำคัญดังนี้
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i. ชื่อโดเมน
ii. ชื่อโครงการ
iii. รายนามคณะกรรมการ
iv. วัตถุประสงค์
v. ระยะเวลาและวันสิ้นสุดโครงการ (ต้องกำหนดเป็นวันเดือนปี)
4. องค์กรระหว่างประเทศที่มีสาขาหรือตัวแทนในประเทศไทย สามารถใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
4.1. กรณีตัวแทนสาขาเป็นองค์กรทุกประเภทตามกฎหมายไทย ให้ตัวแทนทำหนังสือถึงนาย
ทะเบียนเรื่องขอจดทะเบียนชื่อโดเมน ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดหรือผู้มีอำนาจของสาขา
ซึ่งหนังสือต้องมีใจความสำคัญ ดังนี้
i. ชื่อโดเมน
ii. ชื่อองค์กรระหว่างประเทศ
iii. ชื่อตัวแทนสาขาหรือในประเทศไทย
iv. ที่ตั้งสาขาในประเทศไทย
4.2. กรณีตัวแทนสาขาเป็นบุคคลธรรมดา ให้องค์กรต้นสังกัดทำหนังสือถึงนายทะเบียนเรื่อง
ขอจดทะเบียนชื่อโดเมน ลงนามโดยบริหารสูงสุดหรือผู้มีอำนาจขององค์กรต้นสังกัด
และแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของตัวแทน ซึ่งหนังสือต้องมี
ใจความสำคัญดังนี้
i. ชื่อโดเมน
ii. ชื่อองค์กรระหว่างประเทศ
iii. ชื่อตัวแทนสาขาในประเทศไทย
iv. ที่อยู่และข้อมูลติดต่อตัวแทนในประเทศไทย
หมวดหมู่ที่ 7
.in.th หรือ .ไทย
สำหรับองค์กรทุกประเภทตามกฎหมายไทย หรือบุคคลสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตให้
ทำงานในประเทศไทย ในส่วนบุคคลธรรมดาทีห่ ย่อนความสามารถ เช่น ผูเ้ ยาว์ จะต้ องได้รบั ความยิ นยอมจากผู้ แทน
ที่มีอำนาจตามกฎหมาย
ชือ่ โดเมนไม่ตอ้ งสือ่ ถึงชือ่ องค์กรหรือชือ่ บุคคลธรรมดา ทัง้ นีต้ อ้ งไม่ขดั กับหลักเกณฑ์การตัง้ ชือ่ โดเมน .th
และ .ไทย ข้ออื่นๆ
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อนุญาตให้ผู้ถือครองเครื่องหมายการค้าต่างประเทศขอจดทะเบียนชื่อโดเมน .in.th ในชื่อเดียวกันกับ
เครื่องหมายการค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องสิทธิเท่่านั้น ทั้งนี้ จะไม่สามารถใช้งานชื่อโดเมนนั้นได้
เอกสารประกอบ ได้แก่
1. สำหรับองค์กรทุกประเภทตามกฎหมายไทย ให้ใช้เอกสารแสดงการจดทะเบียนหรือการจัดตั้ง
องค์กร หรือ หนังสือแจ้งนายทะเบียนเรื่องขอจดทะเบียนชื่อโดเมน ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด
หรือผู้มีอำนาจขององค์กร ซึ่งต้องมีใจความสำคัญดังนี้
i. ชื่อโดเมน
ii. ชื่อองค์กร
iii. ที่ตั้งในประเทศไทย
iv. เลขทะเบียนนิติบุคคล หากไม่มี ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนามในหนังสือ
2. สำหรับบุคคลธรรมดา ให้ใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
i. บัตรประชาชน หรือ
ii. บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ
iii. ใบอนุญาตขับขี่ หรือ
iv. หนังสือเดินทาง ออกโดยกระทรวงต่างประเทศ ราชอาณาจักรไทย หรือ
v. ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ออกโดยกระทรวงแรงงาน ราชอาณาจักรไทย
สำหรับผู้เยาว์ ให้ใช้เอกสาร 2 ฉบับ ดังนี้
i. เอกสารแสดงตนหรือบัตรประชาชนของผู้เยาว์
ii. บัตรประชาชนของผู้แทนที่มีอำนาจตามกฎหมาย รับรองการขอจดทะเบียนชื่อโดเมน
3. สำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่อง
หมายการค้าทั้งต้นฉบับและฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
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