การพิจารณาคําขอและประกาศ
ผล

เปิดให้บริการจดทะเบียนชื่ อโดเมน .TH
ระดับที่ 2 รอบที่ 3/2563

จดทะเบียนชื5อโดเมน .TH ระดับที5 2
เป็ นประจําทุกปี ปี ละ 3 รอบ

วัตถุประสงค์
เพื5อนํารายได้ จากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนชื5อโดเมน รวมถึงการต่ออายุ
การใช้ งาน เข้ ากองทุนพัฒนาโครงสร้ างพื Hนฐานด้ านอินเทอร์ เน็ตไทยเพื5อ
สาธารณประโยชน์

โดยเปิ ดให้ บริ การเป็ นช่วงระยะเวลา
จํากัด ขณะนี H มูลนิธิฯ ยินดีที5จะแจ้ งว่า
ได้ พร้ อมเปิ ดให้ บริ การรอบที5 3 ประจําปี
2563 แล้ ว

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
อ้ างอิงตาม นโยบายและแนวทางปฏิบตั กิ ารจดทะเบียนชื5อโดเมน .th ระดับที5
2 ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2563

มูลนิธิศูนย์ สารสนเทศ
เครื อข่ ายไทย มีนโยบายให้ บริการ

ผู้ให้บริการจดทะเบียน
มูลนิธิฯ มอบหมายให้ บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด เป็ นนายทะเบียนผู้
ให้ บริ การจดทะเบียนชื5อโดเมน .th ระดับที5 2 ซึง5 ผู้ใช้ บริ การสามารถติดต่อได้
ตามช่องทางต่อไปนี H

sld@thnic.co.th
02-105-4007
02-564-8033
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
• เปิ ดรับคําขอ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
• หมดเขตรับคําขอ เอกสารประกอบ และหลักฐานการชําระเงิน ภายใน
30 พฤศจิกายน 2563 เวลาเที5ยงคืน ตามเวลาประเทศไทย
• ยื5นคําขอออนไลน์ได้ ที5เว็บไซต์ https://thdomain.thnic.co.th

มูลนิธิศูนย์ สารสนเทศเครื อข่ ายไทย
159 ถนนพิชยั แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02 244 8261 | Fax. 02 244 8264 | E-mail: info@thnic.or.th
หน้ า 1

การพิ จารณาคําขอ
และประกาศผล

3 ธันวาคม 2563
ประกาศรายชื5อโดเมนที5ผา่ นการคัด
กรอง เฉพาะคําขอที5มีเอกสาร
หลักฐานครบถ้ วน

เปิดให้บริการจดทะเบียนชื่ อโดเมน .TH
ระดับที่ 2 รอบที่ 3/2563
ค่าสมัคร 10,000 บาท ต่อ 1 ชื่ อโดเมน
ชําระเงินให้ บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยอารี สมั พันธ์
บัญชีกระแสรายวัน เลขที5 130-3-00550-1
ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองหลวง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที5 178-2-66467-7

3 - 10 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการพิจารณาชื5อโดเมน .TH
ระดับที5 2 ที5ได้ รับแต่งตังโดยมู
H
ลนิธิฯ
ดําเนินการพิจารณาคําขอ
10 ธันวาคม 2563
ประกาศผลชื5อโดเมนที5ได้ รับอนุมตั ิ
ผู้สมัครทีค+ าํ ขอได้ รับอนุมัติ ต้ องชําระ
ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียนชื+อ
โดเมน หากไม่ ชาํ ระเงินหรื อชําระเงิน
ไม่ ครบ จะถือเป็ นการสละสิทธิH
กรณีพบว่ าชื+อโดเมนในคําขอเข้ าข่ าย
กลุ่มคําพิเศษ อาจมีผลให้ ขัOนตอน
พิจารณาคําขอขยายออกไป

ชําระเงินออนไลน์
https://thdomain.thnic.co.th/onlinepayment
ค่าธรรมเนียมรายปีจดทะเบียนและต่ออายุ
100,000 บาท ต่อ 1 ชื่ อโดเมน ระยะเวลา 1 ปี
ชําระเงินให้ มูลนิธิศูนย์ สารสนเทศเครื อข่ ายไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที5 z{|-{{{}~}-•
ดูรายละเอียด หรือ ยื่นคําร้องข้อพิ พาท

https://thnic.co.th/sld

10 ธันวาคม 2563 - 10 มกราคม
2564
เปิ ดรับคําร้ องข้ อพิพาท โดยมี
ค่าธรรมเนียมการยื5นคําร้ อง 20,000
บาท ต่อ 1 ชื5อโดเมน โดยชําระให้
มูลนิธิฯ

มูลนิธิศูนย์ สารสนเทศเครื อข่ ายไทย
159 ถนนพิชยั แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
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ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2563

ดร.พจนันท์ รั ตนไชยพันธ์
ผู้อํานวยการ
มูลนิธิศนู ย์สารสนเทศเครื อข่ายไทย

