
นโยบายการให้บริการชื่อโดเมน .th และ .ไทย
ฉบับปรับปรุงปี 2556

วนัที่ประกาศ : 1 มีนาคม พ.ศ. 2556
วนัที่มีผลบังคบัใช้ : 1 เมษายน พ.ศ. 2556
หมายเหตุ : นโยบายนี้ไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง

ส่วนที่   1 :   คำาจำากัดความ  
ทเีอชนิค : หมายถึง บริษัท ที.เอช.นิค จำากัด ผูร้ับจดทะเบียนชื่อโดเมน

คำาขอ : หมายถึงคำาขอจดทะเบียน ต่ออายุ แก้ไข ลบชื่อโดเมน และบริการเสริมต่าง ๆ

ผู้ถือครองชื่อโดเมน (holder of domain name) : หมายถึงองค์กร หรือ บุคคลที่ได้รับสิทธิ์ในการจดทะเบียน
ชื่อโดเมนนัน้ ซ่ึงจะต้องมีสถานที่ตั้งในประเทศไทย ยกเว้นไดร้ะบุเป็นอย่างอื่นใน นโยบายเฉพาะเจาะจงตามประเภท
ชื่อโดเมน

บญัชีผู้ใช้ (user name) : หมายถึงอีเมล์สำาหรับการเข้าสู่ระบบจัดการชื่อโดเมน

ผู้ส่งคำาขอจดทะเบียน : หมายถึงเจ้าของบัญชผีู้ใช้

ผู้ติดต่อทางด้านการเงิน : หมายถึงผู้ติดต่อที่ทำาหน้าที่ประสานงานเก่ียวกับค่าใช้จ่ายและเอกสารทางด้านการ
เงินของผู้ถือครองชื่อโดเมน

ผู้ติดต่อทางด้านเทคนิค : หมายถึงผู้ติดต่อที่ทำาหน้าที่ประสานงานด้านเทคนิคของผู้ถือครองชื่อโดเมน
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ส่วนที่   2 :   นโยบายทั่วไป  
หลักการตั้งชื่อโดเมน 

1. ชื่อโดเมนแต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยอักษรหรือตัวเลข (a-z, 0-9) อย่างน้อย 2 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 63 ตัว
อักษร

2. ชื่อโดเมนสามารถมีเครื่องหมายยัติภังค์  “-” (เครื่องหมายขีดส้ัน) แต่ต้องไม่ใช้ในตอนเริ่มต้นหรือลงท้าย
ของชื่อ และไม่ใช้ติดกัน 2 ตัว

3. ชื่อที่เลือกจะต้องใช้อักษรที่มาจากชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่างอื่นใน นโยบายเฉพาะ
เจาะจงตามประเภทชื่อโดเมน

4. ชื่อโดเมนจะต้องไม่เป็นคำาสงวนและคำาเฉพาะ เชน่
- คำาทีเ่ก่ียวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์ และสถานที่ที่เก่ียวข้องกับ
   พระมหากษัตริย ์พระราชวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์
- ต้องไม่ก่อให้เกิดความเส่ือมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด 
- ต้องไม่เป็นชื่อประเทศ จังหวัด รัฐ เมือง รวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่าง ๆ หรือส่ือถึงชื่อเหล่า

นัน้ 
- ต้องไม่ประกอบด้วยคำาหยาบหรือคำาที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีงามของไทย หรือส่ือถึงคำาเหล่านัน้
- คำาทีเ่ก่ียวข้องกับอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
* โดยสามารถดูคำาสงวนและคำาเฉพาะได้ที่ http://reserv.thnic.co.th/

5. ทีเอชนิคขอสงวนสิทธ์ในการพิจารณาในขัน้ตอนสุดท้าย
หมายเหตุ สำาหรับการตั้งชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย ระบุใน “นโยบายเฉพาะเจาะจงตามประเภทชื่อโดเมน”

จำานวนชื่อโดเมน : แต่ละองค์กรสามารถที่จะขอจดทะเบียนชื่อโดเมนได้เพียง 1 ชื่อจากทุกหมวดหมู่ที่ให้บริการนั้น 
ยกเวน้ได้ระบุเป็นอยา่งอื่นใน นโยบายเฉพาะเจาะจงตามประเภทชื่อโดเมน

เนมเซิฟเวอร์ :  ก่อนที่บุคคลใดจะส่งใบสมัคร ผู้นั้นจะต้องทำำกำรตรวจสอบว่ำ มีเนมเซิฟเวอร์อย่ำงน้อยสองตัว ที่ได้
รับกำรติดตั้งข้อมูลของโดเมนที่ต้องกำรขอจดทะเบียน และทำำงำนได้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร มิฉะนั้นกระบวนกำรใน
กำรจดทะเบียนจะไม่ได้รับกำรดำำเนนิกำรต่อไป

คา่ธรรมเนียม : ชื่อโดเมนแต่ละชื่อจะมีค่าธรรมเนียมเปน็รายปี โดยท่านจะต้องชำาระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ประกาศ
ไว้บนหน้าเว็บทเีอชนิค
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การต่ออายุชื่อโดเมน : แม้ว่าทเีอชนิคจะมีกระบวนการแจ้งเตือนวันหมดอายุชื่อโดเมน  แต่ท่านจะรับผิดชอบที่จะตรวจ
สอบวันหมดอายุ และต่ออายุ เพ่ือป้องกันไม่ให้ชื่อโดเมนของท่านถูกระงับการใช้งาน และถูกลบออกจากระบบ

การเปล่ียนแปลงข้อมูล : การเปล่ียนแปลงข้อมูล แบ่งเป็น 2 ประเภท
1. เปล่ียนแปลงได้ทันที ได้แก่ ข้อมูลผู้ติดต่อทางด้านการเงิน ขอ้มูลผู้ติดต่อทางด้านเทคนิค และ เนมเซิฟเวอร์ 
2. เปล่ียนแปลงข้อมูลสำาคัญ ซ่ึงต้องใช้เอกสารประกอบ ได้แก่ ผู้ถือครองชื่อโดเมน และ บัญชีผู้ใช้ (user 

name)

การโอนชื่อโดเมน : ชื่อโดเมนควรจะถูกใช้โดยผู้ถือครองชื่อโดเมน หรือบุคคลใด ๆ ที่อ้างไว้ในคำาขอ ทีเอชนิคจะไม่
โอน หรือให้คำาอนุญาตบุคคลใด ๆ เพ่ือโอนชื่อโดเมน เว้นแต่ผู้ถือครองชื่อโดเมนเปล่ียนชื่อ หรือ เกิดการควบรวม
กิจการทีท่ำาให้ชื่อองค์กรเปล่ียนไป

การสิ้นสภาพถือครองชื่อโดเมน : จะเกิดได้จากสาเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้

1. ได้รับคำาขอ พร้อมเอกสารรับรองการลบชื่อโดเมนจากผู้ถือครองชื่อโดเมน
2. ละเว้นการชำาระคา่บริการเพ่ือต่ออายุ หรือ แจ้งยืนยันการชำาระเงิน

2.1 ชื่อโดเมนจะถูกระงับการใช้งาน หลังจากชื่อโดเมนหมดอายุ 1 เดือน
2.2 ชื่อโดเมนจะถูกลบออกจากระบบ หลังจากชื่อโดเมนหมดอายุ 2 เดือน

3. การจดทะเบียนใด ๆ สามารถถูกเพิกถอนได้ ด้วยคำาส่ังจากศาล
4. กรณีที่ทีเอชนิคตรวจสอบพบภายหลังว่าชื่อโดเมนไม่ตรงตามหลักการตั้งชื่อโดเมน
5. กรณีที่ผู้ถือครองเป็นบุคคลสาปสูญ หรือเสียชีวิต

6. กรณีที่ผู้ถือครองล้มละลาย, ร้าง หรือเลิกกิจการ

หมายเหตุ การส้ินสุดชื่อโดเมน สำาหรับหัวข้อ 5 และ 6 จะกระทำาต่อเมื่อทีเอชนิคได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษร และทำาการตรวจสอบเรียบร้อย รวมถึงแจ้งผู้เก่ียวข้องกับชื่อโดเมนทราบและประกาศผ่านหน้าเว็บทีเอ
ชนคิแล้ว

ระยะเวลาการพิจารณา : ทีเอชนิคจะใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทำาการ สำาหรับการขอจดทะเบียนที่มีความสมบูรณ์ถูกต้องตา
มนโยบายการจดทะเบียน รวมทั้งได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาและหลักฐานการชำาระค่าธรรมเนยีม
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อายุของคำาขอ : ในแต่ละคำาขอจะมีอายุ 30 วัน โดยในช่วงอายุของคำาขอ ผู้อื่นจะไม่สามารถส่งคำาขอในชื่อโดเมน
เดียวกันได้

เงื่อนไขการส่งคำาขอ : ในแต่ละบัญชีผู้ใช้ จะสามารถส่งคำาขอจดทะเบียนชื่อโดเมนเดียวกัน ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายใน
ระยะเวลา 60 วนั

การยกเลิกคำาขอที่ได้รับการอนุมัติแล้ว : คำาขอจดทะเบียน ต่ออายุ เปล่ียนแปลงแก้ไข หรือ ยกเลิกโดเมน หากได้รับ
การ พิจารณาอนุมัติแล้ว คำาขอเหล่านั้นจะถือเป็นคำาขอที่สมบูรณ์  ไม่สามารถยกเลิก แก้ไขเปล่ียนแปลง หรือ ขอคนืค่า
ใชจ้่ายได้ หากต้องการเปล่ียนแปลง หรือ ยกเลิกโดเมน ผูข้อจะต้องส่งคำาขอใหม่อีกครั้ง

การลบบัญชีผู้ใช้ (user name) : บัญชีผู้ใช้จะถูกลบออกจากระบบอัตโนมัติ กรณีที่มิได้ใช้งานนานเกิน 2 ปี และไม่มี
ชื่อโดเมนอยู่ในการดูแล

ความรับผิดชอบต่อชื่อโดเมน : 
1. ผู้ส่งคำาขอจดทะเบียน รับทราบและยินยอมที่จะส่งมอบชื่อโดเมนให้ผู้ถือครองชื่อโดเมนใช้งาน และจะรับ

ผดิชอบในทุกกรณี โดยการส่งคำาขอถือเป็นการรับรองต่อทีเอชนิควา่ผู้ส่งคำาขอได้ใหข้้อมูลที่ถูกต้องต่อทีเอชนิคแล้ว
2. ผูถื้อครองชื่อโดเมน จะถือสิทธิ์ทั้งมวลในการใชช้ื่อโดเมนดังที่แสดงไว้ในคำาขอ ผูถื้อครองชื่อโดเมนจะกัน

ทีเอชนิคออกจากความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ อนัเกิดจากการฟ้องร้องดำาเนินคดี ซ่ึงเป็นผลจากการใชช้ื่อโดเมน ดัง
นัน้ถือวา่ ทีเอชนิคไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ในการพิสูจน์ และยืนยันการใช้สิทธิ์ในชื่อโดเมน

การแก้ไขข้อขัดแย้ง : ทีเอชนิคจะไม่เป็นตัวกลางในข้อขัดแย้งใด ๆ ซ่ึงอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือครองชื่อโดเมน ทีเอชนิคจะ
แก้ไขข้อขัดแย้งโดยยึดคำาส่ังจากศาล ถ้าหากข้อขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการจดทะเบียนชื่อโดเมน ทีเอชนิคจะ
หยุดกระบวนการไว้ก่อนจนกระทั่งข้อขัดแย้งนั้น ๆ ส้ินสุด หรือมีการลงชื่อในข้อตกลงทางกฎหมายเป็นลายลักษณ์
อักษร จากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย รวมทั้งจากศาล และได้ส่งมาถึงทีเอชนิคเรียบร้อย

การแจ้งข้อมูลเท็จ : ทีเอชนิคถือเป็นความผิดในเรื่องการแจ้งข้อมูลเท็จและการปลอมแปลงเอกสารในการขอจด
ทะเบียนชื่อโดเมน หากทีเอชนิคทราบเรื่องดังกล่าว ทีเอชนิคสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือลบชื่อโดเมน โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือครองชื่อโดเมนทราบล่วงหน้า และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ แก่ผู้ขอจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้น

4



การป้องกันเมล์ขยะ : การส่งเมล์ขยะถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้  ทีเอชนิคสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอน การจดทะเบียน
ของชื่อโดเมนใด ๆ ที่พบวา่มีการใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกกฎหมาย รวมทั้งใช้โจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการ
ส่งอีเมล์ขยะที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ

ข้อมูลบน WHOIS : ทีเอชนิคบรรจุข้อมูลของชื่อโดเมนที่ได้รับการจดทะเบียนทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูล WHOIS โดย
การค้นหาข้อมูลสามารถสืบค้นได้จากบริการ whois บนหน้าเว็บของทีเอชนิค หรือ การใช้คำาส่ัง whois (who is) จาก
เชลล์แอคเคาท์ใด ๆ  เช่น ถ้าต้องการรู้ข้อมูลของชื่อโดเมน "thnic.in.th" ให้พิมพ์ "whois -h whois.thnic.co.th 
thnic.in.th" ที่พร้อมพ์ของเชลล์แอคเคาท์ของผู้ใช้  ซ่ึงข้อมูลที่แสดงจะเป็นข้อมูลผู้ถือครองชื่อโดเมน (Holder of 
domain) ผู้ดูแลทางด้านเทคนคิ วนัจดทะเบียน และวันหมดอาย ุรวมทั้งเนมเซิฟเวอร์

ความเป็นส่วนตัว : ทีเอชนิคถือสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลในฐานข้อมูล WHOIS แก่สาธารณชน ทั้งในลักษณะที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร และ จากการเรียกดูด้วยแบบฟอร์มออนไลน์

พันธะของทีเอชนิค : ทีเอชนิคไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย และในการปฏิบัติงาน ต่อความเสียหายในการใช้งาน 
การขัดข้องในการดำาเนนิธุรกิจ หรือการณ์ใด ๆ โดยทางอ้อม ทางพิเศษ โดยบังเอิญ หรือเป็นผลที่สืบเนื่อง (รวมถึงการ
สูญเสียกำาไรที่พึงได้) ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำาในรูปแบบใดทั้งในการทำาสัญญา การละเมิด (รวมถึงการกระทำาโดย
ประมาท) หรืออื่นใดก็ตาม แม้ว่าทีเอชนิคจะได้รับคำาแนะนำาให้ทราบถึงความเป็นไปไดข้องความเสียหายที่อาจเกิดขึน้
นัน้ก็ตาม

5



ส่วนที่   3 :   นโยบายเฉพาะเจาะจงตามประเภทชื่อโดเมน  

.ac.th  : สำาหรับสถานศึกษา ทีไ่ด้รับประกาศรบัรองโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานทีม่ีสถานะเทียบเท่า
เอกสาร : หนังสือจัดตั้งสถานศึกษา
กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งได้ สามารถออกหนังสือรับรองซ่ึงระบุใจความดังนี้

- หนว่ยงานที่สังกัด

- ที่ตั้งของสถานศึกษา

- คำารับรองการขอจดทะเบียนชื่อโดเมน 

- ลงนามรับรองโดยผู้อำานวยการ หรือผู้มีอำานาจลงนามของสถานศึกษานัน้ ๆ พร้อมประทับตรา
สำาคัญ

หมายเหตุ กรณีที่เป็นสถานศึกษาประเภทกวดวิชา จะต้องแสดงใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเทา่นัน้

ตัวอยา่งหนังสือจัดตั้งสถานศึกษา (https://www.thnic.co.th/doc/doc.ac/doc(.ac).pdf)

ตัวอยา่งหนังสือรับรองการจดทะเบียนชื่อโดเมน (https://www.thnic.co.th/doc/doc.ac/school.pdf)

.co.th  : สำาหรับนิติบุคคลทางธุรกิจ รฐัวิสาหกิจ หรือ ผู้ถือครองเครื่องหมายการค้า/บริการ
 เอกสาร : สามารถพิจารณาได้เป็น 2 กรณี

กรณีที่     1.   จดทะเบียนชื่อโดเมนโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร

• ชื่อโดเมนจำาเป็นต้องสอดคล้อง, เปน็ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้ (ไม่
สามารถเพ่ิมตัวอักษร) 

• ชื่อองค์กร 1 ชื่อ สามารถใช้อา้งอิงเพ่ือจดทะเบียนชื่อโดเมนได้เพียง 1 ชื่อ เท่านั้น
หมายเหตุ กรณีไม่ใช่นิติบุคคล แต่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม สามารถจดทะเบียน .co.th ได้ โดยยืน่

เอกสาร ภ.พ.20 

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
a. หนังสือรับรองนิติบุคคล 

หรือ เอกสาร ท.ค.0401 หรือ พ.ค.0401 (ทะเบียนการคา้) 
หรือ เอกสาร ภ.พ.20 (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

2. นิติบุคคลต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบคุคลในประเทศไทย 
a. หนังสือรับรองนิติบุคคลต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
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b. หนังสือรับรองนิติบุคคลตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย 
c. หนังสือรับรองที่รับรองโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ซ่ึงมีใจความสำาคัญ ดังนี้ 

• รับรองว่านิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบรษิัทตัวแทน 
• รับรองการอนุญาตใช้ชื่อนิติบคุคลต่างประเทศในการจดทะเบียนชื่อโดเมน โดย

ระบุชื่อโดเมนอย่างชัดเจน 
กรณีที่     2.   จดทะเบียนชื่อโดเมนโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/

เครื่องหมายรว่ม

• ชื่อโดเมนจำาเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/
เครื่องหมายรว่มทุกตัวอักษร 

• หน่วยงาน/บคุคล ที่มีเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมาย
รว่มมากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมน .co.th ได้ตามจำานวนเครื่องหมายนัน้

1. เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายร่วมที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทย 

a. หนังสือสำาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/
เครื่องหมายรับรอง หรือ เครื่องหมายร่วม ที่ได้จดทะเบียนและออกให้โดย กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย 

2. เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายร่วมที่จดทะเบียนในต่าง
ประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบคุคลในประเทศไทย 
a. หนังสือสำาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมาย

รับรอง/เครื่องหมายร่วมต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
b. หนังสือรับรองนิติบุคคลตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย 
c. หนังสือรับรองที่รับรองโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ซ่ึงมีใจความสำาคัญ ดังนี้ 

• รับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นตัวแทน 
• รับรองการอนุญาตใช้ชื่อเครื่องหมายการคา้/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/

เครื่องหมายรว่มต่างประเทศในการจดทะเบียนชื่อโดเมน โดยระบุชื่อโดเมนอยา่ง
ชัดเจน
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.go.th  : สำาหรับส่วนราชการ และโครงการในกำากับของหน่วยงานภาครัฐ
นโยบายเพิ่มเติม : ชื่อโดเมนจะต้องสอดคล้องกับ "หลักการตั้งชื่อโดเมน" และหากจดทะเบียนชื่อโดเมนภาย

ใต้โครงการ ชื่อโดเมนจะต้องสอดคล้องกับชื่อโครงการนัน้ ๆ
เอกสาร : 1. หนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อโดเมนถึงผู้บรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของหน่วย

งานต้นสังกัด (CIO : Chief Information Officer) หรือ
2. หนังสือรับรองการใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานซ่ึงออกโดย CIO ของหนว่ยงานต้นสังกัด

กรณีที่เป็นโครงการ จะต้องแสดงหนังสือซ่ึงประกอบด้วย
- รายนามคณะกรรมการ
- วัตถุประสงค์ของโครงการ
- วันส้ินสุดของโครงการ
- หนว่ยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

.in.th   : สำาหรับองค์กร หรือ บคุคล (รายละเอียด เพิ่มกรณทีี่เด็กอายุต่ำ่ากว่า 15 ป)ี
นโยบายเพิ่มเติม :

- สามารถจดทะเบียนได้ไม่จำากัดจำานวน
- ชื่อโดเมนสามารถตั้งได้โดยอิสระ ภายใต้ "หลักการตั้งชื่อโดเมน" (เฉพาะข้อ 1-2,4-5)
- เครื่องหมายการคา้ต่างประเทศสามารถขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .in.th เพ่ือปกป้องสิทธิ์ โดย

ชื่อโดเมนจะต้องตรงกับเครื่องหมายการค้าทุกตัวอักษร แต่จะไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้มีคา่ธรรมเนียมรายปี เช่นเดยีว
กับชื่อโดเมนที่มีการใช้งานปกติ

เอกสาร :  สามารถพิจารณาได้ 2 กรณี
กรณีที่     1.   สำาหรับองค์กร

- เอกสารแสดงการจัดตั้งองค์กร หรือ
- หนังสือรับรองการขอจดทะเบียน โดยระบุชื่อโดเมนและผู้ถือครอง

กรณีที่     2.   สำาหรับบุคคลทัว่ไป
- บัตรประชาชน, บัตรประจำาตวัข้าราชการ
- ใบขับขี่
- หนังสือเดินทางที่ออกโดยราชอาณาจักรไทย
- ใบอนญุาตทำางานในประเทศไทย (work permit)
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กรณีผู้ถือครองอายตุำ่ากว่า 15 ปี จะต้องขอจดทะเบียนชื่อโดเมนในนามของผู้ปกครองและสามารถ
เปล่ียนแปลงผู้ถือครองได้เมื่อมีอายุครบ 15 ปี บริบรูณ์แล้ว

.mi.th  : สำาหรับหนว่ยงานทางทหาร 
เอกสาร : หนังสือรับรองจาก กรมการส่ือสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย อนุญาตให้หนว่ยงาน/องค์กร

ภายใต้การกำากับของ กองบัญชาการกองทัพไทย จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .mi.th ได้

.net.th : สำาหรับผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
เอกสาร : ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบญัญัติ การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (https://www.thnic.co.th/doc/TelecommunicationBusinessAct[th].pdf)

.or.th   : สำาหรับองค์กรพัฒนาเอกชน
เชน่ สมาคม มูลนิธ ิสภาวิชาชีพ ศาสนสถาน องค์การมหาชนอิสระ สหกรณ์ พรรคการเมือง สถานฑูต 

หอการค้า ชมรม หรือ โครงการเพ่ือสังคม เป็นต้น
เอกสาร : หนังสือจัดตั้งองค์กรที่รับรองโดยหน่วยงานภาครัฐ เชน่ หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้ง

มูลนธิิ เปน็ต้น

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรข้างต้น จะต้องแสดงหนังสือ 2 ฉบับ ได้แก่
1. หนังสือแสดงรายละเอียดเก่ียวกับองค์กร ดังนี้ 

- รายนามคณะกรรมการ
- วัตถุประสงค์
- ที่อยู่
- สำาหรับโครงการ ให้ระบุวันส้ินสุดของโครงการ

2. หนังสือรับรองจากองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐ รับรองว่า มี
หน่วยงานดังกล่าวอยู่จริง

.ไทย อ่านรายละเอียดที่ นโยบายจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต่้ .ไทย
(http://www.thnic.or.th/doc/dotthai_policy_th.pdf  สำาหรับภาษาไทย
http://www.thnic.or.th/doc/dotthai_policy_en.pdf   สำาหรับภาษาอังกฤษ)

9


