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นโยบาย
การจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย
ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วันที่ประกาศ 2 พฤษภาคม 2562

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2562

ส่วนที่ 1 คำจำกัดความ
1. มู ล นิ ธิ ฯ หมายถึ ง มูลนิธิศูน ย์ สารสนเทศเครือข่ า ยไทย (Thai Network Information Center
Foundation) ซึ่งเป็นหน่วยงานทำหน้าที่บริหารจัดการชื่อโดเมน .th และ .ไทย
2. นายทะเบียน (Registrar) หมายถึง ผูใ้ ห้บริการรับจดทะเบียนชือ่ โดเมน .th และ .ไทย ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากมูลนิธิฯ ซึ่งปัจจุบันคือ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
3. คำขอ (Request) หมายถึง คำขอจดทะเบียนชือ่ โดเมน ต่ออายุชอื่ โดเมน ลบชือ่ โดเมน หรือ แก้ไขข้อมูล
ทะเบียนชื่อโดเมน
4. บุคคล (Person) หมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามกฎหมาย
5. ผูถ้ อื ครองชือ่ โดเมน (Domain Name Holder) หมายถึง บุคคลทีไ่ ด้รบั สิทธิในชือ่ โดเมนจากนายทะเบียน
6. ตัวแทนผูร้ บั มอบอำนาจ หมายถึง ผูข้ อจดทะเบียนชือ่ โดเมนและ/หรือผูด้ แู ลชือ่ โดเมนทีไ่ ด้รบั ความยินยอม
จากผู้ถือครองชื่อโดเมน
7. ระบบจัดการทะเบียนชือ่ โดเมน (Domain Name Management System) หมายถึง ระบบให้บริการ
ของนายทะเบียนที่เปิดให้ผู้ใช้บริการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการส่งคำขอและจัดการทะเบียนชื่อ
โดเมน

ส่วนที่ 2 : นโยบายทั่วไป
1. การให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนระดับที่ 2 (Second-Level Domain)
เป็นการเปิดให้บริการตามเงื่อนไขเฉพาะ ซึ่งระบุไว้ในแนวทางปฏิบัติการให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน
.th ระดับที่ 2 โดยจะเปิดให้บริการเป็นช่วงระยะเวลาจำกัดและจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า
2. การให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนระดับที่ 3 (Third-Level Domain)
เป็นการเปิดให้บริการตามนโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมนแต่ละหมวดหมู่ ดังต่อไปนี้
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หมวดหมู่ที่ 1
.ac.th หรือ .ศึกษา.ไทย
สำหรับสถานศึกษาที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า
หมวดหมู่ที่ 2
.co.th หรือ .ธุรกิจ.ไทย
สำหรับบุคคลผู้ประกอบธุรกิจ ได้แก่
(1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(2) บุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
(3) รัฐวิสาหกิจ
(4) บุคคลทีเ่ ป็นเจ้าของเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียน กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์
(5) นิติบุคคลหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ สามารถแต่งตั้งตัวแทนผู้รับ
มอบอำนาจให้ถือครองชื่อโดเมนโดยตัวแทนต้องเป็นบุคคลตามข้อ (1) หรือ (2)
หมวดหมู่ที่ 3
.go.th หรือ .รัฐบาล.ไทย
สำหรับส่วนราชการ และโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่
17 ธันวาคม 2545
หมวดหมู่ที่ 4
.mi.th หรือ .ทหาร.ไทย
สำหรับหน่วยงานภายใต้กองทัพไทยทีไ่ ด้รับการรับรองการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากกรมการ
สือ่ สารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
หมวดหมู่ที่ 5
.net.th หรือ .เน็ต.ไทย
สำหรับผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544
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หมวดหมู่ที่ 6
.or.th หรือ .องค์กร.ไทย
สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน เช่ น สมาคม มูลนิธิ สภาวิชาชีพ ศาสนสถาน องค์การมหาชน
องค์กรอิสระ สหกรณ์ พรรคการเมือง สถานฑูต หอการค้า ชมรม โครงการเพื่อสังคม หรือ องค์กร
ระหว่างประเทศที่มีสาขา หรือตัวแทนในประเทศไทย เป็นต้น
หมวดหมู่ที่ 7
.in.th หรือ .ไทย
สำหรับองค์กรทุกประเภทตามกฎหมายไทย หรือบุ คคลสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่มี
ใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย ในส่วนบุคคลธรรมดาทีห่ ย่อนความสามารถ เช่น ผูเ้ ยาว์ จะต้องได้รบั
ความยินยอมจากผู้แทนที่มีอำนาจตามกฎหมาย
ชื่อโดเมนไม่ต้องสื่อถึงชื่อองค์กรหรือชื่อบุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับหลักเกณฑ์การ
ตั้งชื่อโดเมน .th และ .ไทย ข้ออื่น ๆ
อนุญาตให้ผู้ถือครองเครื่องหมายการค้าต่างประเทศขอจดทะเบียนชื่อโดเมน .in.th ในชื่อ
เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องสิทธิเท่่านั้น ทั้งนี้ จะไม่สามารถใช้งาน
ชื่อโดเมนนั้นได้
รายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณาชื่อโดเมนรายหมวดหมู่ได้ระบุไว้ในแนวทางปฏิบัติการจด
ทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย ระดับที่ 3
3. หลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน .th
3.1. ชื่อโดเมน .th แต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z) และ/หรือ
ตัวเลขอารบิค (0-9) และชือ่ โดเมนต้องมีความยาวอย่างน้อย 1 ตัว แต่ ไม่เกิน 63 ตัว ทัง้ นี้
ชือ่ โดเมนที่มีความยาว 1 ตัว จะอยู่ภายใต้การจดทะเบียนที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ
ซึ่งมูลนิธิฯ สงวนสิทธิในการพิจารณาเป็นกรณีไป
3.2. ชื่อโดเมนสามารถประกอบด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ “-” คั่นระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลข
ได้ แต่ต้องไม่ใช้เรียงติดกันมากกว่า 1 ตัว นอกจากนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นตัวอักษรแรก
หรือตัวอักษรสุดท้ายของชื่อโดเมน
3.3. ชื่อโดเมนต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษขององค์กร โครงการ หรือ เครื่องหมายการค้า ยกเว้น
การตั้งชื่อโดเมนที่ระบุไว้ในหมวดหมู่ที่ 7
3.3.1. กรณีตั้งชื่อโดเมนตามชื่อองค์กร ชื่อโดเมนต้องสื่อถึงชื่อองค์กรอย่างชัดเจน หรือ
เป็นชือ่ เต็ม หรือคำหรืออักษรย่อทีเ่ ป็นส่วนใดส่วนหนึง่ ของชือ่ องค์กร ทัง้ นี้ ไม่อนุญาต
ให้สลับลำดับ เพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข
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3.3.2. กรณีตั้งชื่อโดเมนตามชื่อโครงการ ชื่อโดเมนต้องสื่อถึงชื่อโครงการนั้นได้อย่าง
ชัดเจน หรือเป็นชื่อเต็ม หรือคำหรืออักษรย่อที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อองค์กร
ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้สลับลำดับ เพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข
3.3.3. กรณีตั้งชื่อโดเมนตามเครื่องหมายการค้า ชื่อโดเมนต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า
ทุกประการทั้งตัวอักษรและตัวเลข และไม่อนุญาตให้แปลงเครื่องหมายรูปภาพเป็น
ชื่อ คำ หรือตัวอักษร
3.3.4. ชื่อโดเมนจะต้องไม่เป็นชื่อสงวน ที่ระบุในข้อ 5 ของนโยบายนี้
4. หลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน .ไทย
4.1. ชื่อโดเมน .ไทย แต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาไทย พยัญชนะ(ก-ฮ ฤ ฤ ฦ
ฦ) สระ วรรณยุกต์ ยมก(ๆ) พิ นทุ(อฺ) นฤคหิต(อํ) ไปยาลน้อย(ฯ) การันต์(_์) และ/หรือ
เลขไทย(๐-๙) โดยชื่อโดเมนจะต้องมีความยาวหลังจากแปลงเป็นพิวนีโค้ด(Punycode)
ไม่เกิน 63 ตัว
4.2. ชื่อโดเมน .ไทย ประกอบด้วยตัวเลขอารบิก(0-9) ได้ แต่จะต้องประกอบกับตัวอักษร
ภาษาไทยที่กล่าวไว้ข้างต้นอย่างน้อย 1 ตัว
4.3. ชื่อโดเมนประกอบด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ “-” คั่นระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขได้ แต่ต้อง
ไม่ใช้เรียงติดกันมากกว่า 1 ตัว นอกจากนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นตัวอักษรแรกหรือตัวอักษร
สุดท้ายของชื่อ
4.4. การตั้งชื่อโดเมน .ไทย ชื่อโดเมนที่เลือกจะต้องเป็นชื่อภาษาไทยขององค์กร โครงการ
หรือเครื่องหมายการค้า ยกเว้น การตั้งชื่อโดเมนที่ระบุไว้ในหมวดหมู่ที่ 7
4.4.1. กรณีตั้งชื่อโดเมนตามชื่อองค์กร ชื่อโดเมนต้องสื่อถึงชื่อองค์กรอย่างชัดเจน หรือ
เป็นชือ่ เต็ม หรือคำหรืออักษรย่อทีเ่ ป็นส่วนใดส่วนหนึง่ ของชือ่ องค์กร ทัง้ นีไ้ ม่อนุญาต
ให้สลับลำดับ เพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข
4.4.2. กรณีตั้งชื่อโดเมนตามชื่อโครงการ ชื่อโดเมนต้องสื่อถึงชื่อโครงการนั้นได้อย่าง
ชัดเจน หรือเป็นชื่อเต็ม หรือคำหรืออักษรย่อที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อองค์กร
ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้สลับลำดับ เพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข
4.4.3. กรณีตั้งชื่อโดเมนตามเครื่องหมายการค้า ชื่อโดเมนต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า
ทุกประการทั้งตัวอักษรและตัวเลข และไม่อนุญาตให้แปลงเครื่องหมายรูปภาพเป็น
ชื่อ คำ หรือตัวอักษร
4.4.4. ชื่อโดเมน .ไทย จะต้องไม่เป็นชื่อสงวน ที่ระบุในข้อ 5 ของนโยบายนี้
4.4.5. ผู้ถือครองชื่อโดเมน .th ทุกหมวดหมู่จะได้รับสิทธิจดทะเบียนชื่อโดเมน .ไทย
ในหมวดหมู่ที่คู่กัน โดยชื่อโดเมน .ไทย และ .th ดังกล่าวจะต้องมีความสัมพันธ์
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สอดคล้องกัน ทัง้ นี้ ให้อา้ งอิงคำพ้องเสียงหรือคำแปลตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
ราชบัณฑิตยสภา หรือ เทียบเท่า
5. ชื่อสงวน
เป็นคำหรือชื่อเฉพาะที่สงวนไว้ในประเภทดังต่อไปนี้
5.1. ชื่อที่ใช้คำที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์ และสถานที่ที่
เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์
5.2. ชื่อที่ใช้คำที่กระทบต่อความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาและความเชื่อ
5.3. ชื่อที่ใช้คำที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด รวม
ไปถึงการใช้คำล้อเลียน เสียดสีประชดประชัน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกลียดชัง
5.4. ชื่อที่เป็นชื่อประเทศ จังหวัด รัฐ เมือง รวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่าง ๆ หรือสื่อถึง
ชื่อเหล่านั้น
5.5. ชือ่ ทีใ่ ช้คำหยาบหรือคำทีผ่ ดิ ต่อหลักศีลธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงคำทีม่ ไิ ด้เป็นคำหยาบ
โดยตัวเองแต่เกิดจากกระบวนการบางอย่าง เช่น การผวนคำ เป็นต้น
5.6. ชือ่ ทีส่ อื่ ความหมายถึงอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลในระบบอินเทอร์เน็ต และชือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ระบบชื่อโดเมน
5.7. ชื่อที่กำหนดไว้ในรายการชื่อสงวน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของนายทะเบียน
6. จำนวนชื่อโดเมน
มูลนิธฯิ สงวนสิทธิในการพิจารณาจำนวนชื่อโดเมนที่บุคคลพึงถือครองได้เป็นกรณีไป ในการนี้
มูลนิธฯิ ไม่สง่ เสริมการทำไซเบอร์สควอททิง่ (Cybersquatting) ผูท้ ยี่ นื่ คำขอจดทะเบียนชือ่ โดเมน
จำนวนมากกว่า 1 ชื่อ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
6.1. การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนทุกชื่อต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน
6.2. การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนต้องเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริต หากนายทะเบียนมีข้อกังขาเมื่อ
ตรวจสอบพบพฤติกรรมการขอจดทะเบียนชื่อโดเมนมากกว่า 1 ชื่อ อย่างผิดปกติหรือส่อ
ไปในทางที่อาจไม่ได้นำไปใช้งานโดยสุจริต นายทะเบียนสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอ
หรือเพิกถอนชื่อโดเมนดังกล่าวได้ทันที
7. สัญชาติของผู้ถือครองโดเมน (Nationality of Domain Name Holder)
ผู้ถือครองชื่อโดเมนต้องมีสัญชาติไทยหรือเป็นองค์กรทุกประเภทตามกฎหมายไทย ยกเว้น
บุคคลสัญชาติอื่นที่ถือครองใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย หรือเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า
ที่จดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย หรือเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่าง
ประเทศ
นโยบาย .th และ .ไทย
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8. ค่าธรรมเนียม
ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่ออายุชื่อโดเมนรายปีเพื่อคง
สถานะการถือครองชื่อโดเมนไว้ โดยอัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหรือผู้แทน
จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตประกาศไว้ในเว็บไซต์ของตน
9. การขอจดทะเบียนชื่อโดเมน
9.1. บัญชีผู้ใช้ระบบจัดการทะเบียนชื่อโดเมนหนึ่ง ๆ รวมถึงบัญชีผู้ใช้ต่างกันที่ต้องสงสัยว่าเป็น
บุคคลคนเดียวกันหรือมีความเกีย่ วข้องกันจะสามารถส่งคำขอจดทะเบียนชือ่ โดเมนเดียวกันได้
ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายในระยะ เวลา 60 วัน
9.2. คำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนจะมีอายุ 30 วัน โดยในช่วงอายุของคำขอ ผู้อื่นจะไม่สามารถ
ส่งคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนเดียวกันได้
9.3. นายทะเบียนถือหลักปฏิบัติผู้ที่ส่งคำขอมาก่อนจะได้รับบริการก่อน (First come, first
serve basis)
9.4. นายทะเบียนยึดแนวทางให้ผู้ขอรับบริการก่อนได้สิทธิในชื่อโดเมนก่อนเป็นหลัก (ยกเว้นได้
ระบุเงื่อนไขเฉพาะไว้ในแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ) ดังนั้น ชื่อโดเมนที่ได้รบั การจดทะเบียนเรียบ
ร้อยแล้ว ผูอ้ นื่ จะไม่สามารถส่งคำขอจดทะเบียนชือ่ โดเมนเดียวกันได้ ถึงแม้ผู้ร้องขอจะ
แสดงเอกสารประกอบที่สอดคล้องกับเงื่อนไขในการจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้น ๆ เว้นแต่
เกิดข้อพิพาท
10. การต่ออายุชื่อโดเมน
การต่ออายุชื่อโดเมนต้องต่อขั้นต่ำครั้งละ 1 ปี โดยผู้ถือครองชื่อโดเมนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบวันหมดอายุของชือ่ โดเมนทีถ่ อื ครองและดำเนินการส่งคำขอต่ออายุและชำระค่าธรรมเนียม
ให้เรียบร้อยก่อนวันหมดอายุ
11. การโอนชื่อโดเมน
โดยปกติสิทธิในชื่อโดเมนไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ เว้นแต่
11.1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในเครื่องหมายการค้า
11.2. กรณีที่ผู้ถือครองชื่อโดเมนที่เป็นนิติบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมาย เช่น
การควบรวมกิจการหรือการโอนกิจการที่ทำให้ชื่อองค์กรเปลี่ยนไป เป็นต้น
11.3. กรณีที่นิติบุคคลต่างประเทศหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่างประเทศเปลี่ยนแปลง
ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจให้ถือครองชื่อโดเมน
นโยบาย .th และ .ไทย
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11.4. กรณีที่ผู้ถือครองชื่อโดเมนเสียชีวิต หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ หรือบุคคลไร้
ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
12. การสิ้นสภาพการถือครองชื่อโดเมน
การถือครองชื่อโดเมนอาจสิ้นสภาพลงได้ดังนี้
12.1. นายทะเบียนได้รับคำขอ พร้อมหนังสือถึงนายทะเบียนเรื่องขอลบชื่อโดเมนจากผู้ถือครอง
ชื่อโดเมน
12.2. ผู้ถือครองชื่อโดเมนละเว้นการชำระค่าธรรมเนียมเพื่อต่ออายุ หรือ นายทะเบียนไม่ได้รับ
แจ้งหลักฐานการชำระเงินเพื่อยืนยันการต่ออายุ
12.3. ศาลมีคำสั่งเพิกถอนชื่อโดเมน
12.4. นายทะเบียนตรวจสอบพบภายหลังว่าทะเบียนชื่อโดเมนขัดต่อนโยบายฉบับนี้
12.5. ผู้ถือครองชื่อโดเมนเป็นบุคคลสาบสูญ หรือเสียชีวิต หรือบุคคลไร้ความสามารถ หรือ
บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
12.6. ผู้ถือครองชื่อโดเมนมีสถานะล้มละลาย ร้าง หรือเลิกกิจการ
หมายเหตุ นายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบสถานะผู้ถือครองชื่อโดเมน ตามข้อ 12.4,
12.5 และ 12.6
13. การแก้ไขคำขอ
คำขอทีไ่ ด้รบั การพิจารณาอนุมตั จิ ากนายทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะถือเป็นคำขอทีส่ มบูรณ์ ผูใ้ ช้บริการ
จะไม่สามารถยกเลิก แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมได้
14. สิทธิและความรับผิดชอบ
14.1. ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจรับทราบว่าสิทธิในชื่อโดเมนเป็นของผู้ถือครองชื่อโดเมน
14.2. การยื่นคำขอถือเป็นการรับรองต่อนายทะเบียนว่าผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อนาย
ทะเบียน
14.3. มูลนิธิฯ และ/หรือนายทะเบียนสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการพิสูจน์และ/หรือยืนยันการ
ใช้งานชื่อโดเมน นอกจากนั้น มูลนิธิฯ และ/หรือนายทะเบียนสงวนสิทธิไม่เข้าไปเกีย่ วข้อง
ใด ๆ ต่อความรับผิดและค่าเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดจากการดำเนินคดีตามกฎหมายอันเกี่ ยวกับ
ชื่อโดเมนของผู้ใช้บริการ
14.4. นายทะเบียนมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของระบบชื่อโดเมน .th
และ .ไทย เท่านั้น แต่การดูแลป้องกันด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของเว็บไซต์
และระบบอื่น ๆ ภายใต้ชื่อโดเมนอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของนายทะเบียน
นโยบาย .th และ .ไทย

หน้า 7- /-9

2 พฤษภาคม 2562

!

15. การระงับข้อพิพาท
มูลนิธิฯ และ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิไม่เป็นคนกลางในการระงับข้อพิพาทใด ๆ ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นกับผู้ถือครองชื่อโดเมน มูลนิธิฯ และ/หรือนายทะเบียนจะดำเนินการใด ๆ เมื่อข้อพิพาท
สิ้นสุดโดยยึดคำสั่งศาลในกรณีที่ถึงที่สุดแล้ว หรือข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่กรณีทั้งสอง
ฝ่ายถึงที่สุดแล้วไม่ว่าในชั้นศาลและ/หรืออนุญาโตตุลาการ
หากข้อพิพาทเกิดขึน้ ระหว่างการจดทะเบียนชือ่ โดเมน มูลนิธฯิ และ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิ
โดยทำการหยุดกระบวนการไว้ก่อนจนกระทั่งข้อพิพาทนั้น ๆ ถึงที่สุด เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร
และมูลนิธิฯ และ/หรือนายทะเบียนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดที่เกิดจากการหยุด
กระบวนการจดทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าว
16. การแจ้งข้อมูลเท็จ
การแจ้งข้อมูลเท็จ การแอบอ้าง หรือการปลอมแปลงเอกสารต่อนายทะเบียนเป็นเรือ่ งทีย่ อมรับ
ไม่ได้ หากนายทะเบียนทราบเรื่องดังกล่าวนายทะเบียนสงวนสิทธิในการระงับหรือเพิกถอนชื่อ
โดเมนโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือครองชื่อโดเมนทราบล่วงหน้าและจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ
17. การตอบสนองต่อสแปม ฟิชชิ่ง มัลแวร์ บอทเน็ต และฟาสท์ฟลักซ์
การนำชื่อโดเมนไปใช้ในกิจกรรมอันก่อให้เกิดสแปม (Spam) ฟิชชิ่ง (Phishing) มัลแวร์
(Malware) บอทเน็ต (Botnet) และฟาสท์ฟลักซ์ (Fast Flux) ถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้
นายทะเบียนสงวนสิทธิในการเพิกถอนชื่อโดเมนที่พบว่ามีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
18. ข้อมูลส่วนบุคคล
มูลนิธิฯ และ/หรือนายทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งของข้อมูลส่วนบุคคลและความ
เป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกราย การให้ข้อมูลใด ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
จดทะเบียนชื่อโดเมนถือเป็นการยอมรับให้มูลนิธิฯ และ/หรือนายทะเบียนสามารถจัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าวได้ และอนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
มูลนิธิฯ และ/หรือนายทะเบียนจะไม่ส่งต่อข้อมูลชื่อโดเมนให้กับบุคคลอื่น นอกเหนือจาก
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นายทะเบียนถือสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลชื่อโดเมนตามคำสั่งศาลหรือ
ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
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19. พันธะของมูลนิธิฯและนายทะเบียน
มูลนิธฯิ และ/หรือนายทะเบียนสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการดำเนินการ
ใด ๆ ของผู้รับบริการไม่ว่าจะโดยทางนิติกรรมหรือนิติเหตุ
มูลนิธฯิ และ/หรือนายทะเบียนขอยกเว้นความรับผิดใด ๆ จากความเสียหายอันเกิดขึน้ จากการ
ดำเนินการของมูลนิธิฯ และ/หรือนายทะเบียน
20. หมายเหตุประกอบนโยบาย
20.1. มูลนิธฯิ และ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงข้อกำหนดและเงือ่ นไขใด ๆ
ในนโยบายฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
20.2. คำวินิจฉัยชี้ขาดของมูลนิธิฯ และ/หรือนายทะเบียนถือเป็นที่สิ้นสุด
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