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นโยบายความเป+นส-วนตัวสำหรับการจดทะเบียนช่ือโดเมน  

มูลนิธิศูนยCสารสนเทศเครือข-ายไทย 

Privacy Policy for Domain Registration 

ธันวาคม 2563 

 

1. ท่ีมา 

 

1.1 มูลนิธิศูนยFสารสนเทศเครือขNายไทย (Thai Network Information Center Foundation) (“มูลนิธิฯ”) ผู_

ได_รับและถือครองสิทธิในการบริหารจัดการช่ือโดเมนระดับบนสุดรหัสประเทศไทย .th และ .ไทย ได_

มอบหมายให_ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด (“ผูJรับจดทะเบียน”) เปrนผู_ให_บริการรับจดทะเบียนช่ือโดเมน .th 

และ .ไทย (เปrน Registrar) และ ให_ บริษัท ไทยเนมเซิฟเวอรF จำกัด (“ผูJดูแลทะเบียน”) เปrนผู_ดูแลทะเบียน

ช่ือโดเมน .th และ .ไทย (เปrน Registry) ดูแลฐานข_อมูลช่ือโดเมน รวมท้ังดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรFแมNขNายซ่ึง

ใช_เก็บข_อมูลช่ือโดเมน และให_บริการระบบจัดการช่ือโดเมน (Domain Name System: DNS) 

 

1.2 เราตระหนักถึงความสำคัญอยNางย่ิงของข_อมูลสNวนบุคคล และความเปrนสNวนตัวของผู_ท่ีเก่ียวข_องกับการจด

ทะเบียนช่ือโดเมนทุกราย และมุNงม่ันท่ีจะปกป~องข_อมูลสNวนบุคคล และความเปrนสNวนตัว ในการบริหาร

จัดการช่ือโดเมน จึงกำหนดนโยบายน้ีรNวมกัน เพ่ือแสดงวิธีการท่ีเรารวบรวม ใช_ เป�ดเผย และจัดการข_อมูล

สNวนบุคคลสำหรับการจดทะเบียนช่ือโดเมนท่ีอยูNในการดูแล 

 

1.3 ข_อมูลสNวนบุคคลหมายถึง “ข_อมูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงทำให_สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได_ ไมNวNาทางตรงหรือ

ทางอ_อม แตNไมNรวมถึงข_อมูลของผู_ถึงแกNกรรมโดยเฉพาะ” 

 

2. ขJอมูลส-วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวม 

 

2.1 ผู_รับจดทะเบียน และ ผู_ดูแลทะเบียน จะเก็บรวบรวมข_อมูลสNวนบุคคลของผู_ขอจดทะเบียนช่ือโดเมน, ผู_ถือ

ครองช่ือโดเมน, ผู_ติดตNอทางด_านเทคนิค และ ผู_ติดตNอทางด_านบัญชี เทNาท่ีจำเปrน เม่ือทNานกรอกคำขอจด

ทะเบียนช่ือโดเมนตามท่ีผู_รับจดทะเบียนกำหนด ซ่ึงข_อมูลดังกลNาวประกอบไปด_วย ข_อมูลภาพถNายบัตร

ประจำตัวประชาชนและข_อมูลในภาพถNาย ท้ังข_อมูลท่ีเก่ียวข_อง ได_แกN 

1) ช่ือ-นามสกุล 

2) เลขประจำตัวประชาชน 

3) ท่ีอยูN 

4) อีเมล 
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5) หมายเลขโทรศัพทF 

6) หมายเลขโทรสาร 

 

3. การประมวลผลขJอมูล 

 

3.1 ผู_รับจดทะเบียน เปrนผู_เก็บรวบรวมข_อมูลสNวนบุคคลของทNาน จากข้ันตอนการให_บริการจดทะเบียนช่ือ

โดเมน โดยทNานเปrนผู_ให_ข_อมูลเอง จากน้ันจะสNงตNอข_อมูลสNวนบุคคลของทNานให_ผู_ดูแลทะเบียนดำเนิน

จัดเก็บ และประมวลผลข_อมูลตามข้ันตอนการจดทะเบียนช่ือโดเมน 

 

3.2 ผู_รับจดทะเบียน ต_องแจ_งให_ผู_จดทะเบียนทราบถึงกรณีท่ีเจ_าของข_อมูลสNวนบุคคลต_องให_ข_อมูลสNวนบุคคล

เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเปrนต_องให_ข_อมูลสNวนบุคคลเพ่ือเข_าทำสัญญา รวมท้ัง

แจ_งถึงผลกระทบท่ีเปrนไปได_จากการไมNให_ข_อมูลสNวนบุคคล 

 

3.3 เราจัดเก็บข_อมูลสNวนบุคคลของทNาน เพ่ือให_บริการ พัฒนา และปรับปรุง การจดทะเบียนช่ือโดเมน ให_มี

ความนNาเช่ือถือ ปลอดภัย และเปrนไปตามกฎข_อบังคับตNาง ๆ ดังน้ี 

 

1) เพ่ือระบุตัวตน ข_อมูลสNวนบุคคลจะถูกรวบรวมและประมวลผลเพ่ือใช_ระบุตัวตนของผู_จดทะเบียน 

และตรวจสอบวNาเปrนไปตามข_อกำหนดในการจดทะเบียนช่ือโดเมนหรือไมN 

2) เพ่ือรักษาความน-าเช่ือถือ เราใช_ข_อมูลสNวนบุคคลในการตรวจสอบ เพ่ือป~องกันการหลอกลวง การสNง

การสNงข_อความท่ีผู_รับไมNได_ร_องขอ หรือการทำผิดทางกฎหมายตNาง ๆ 

3) เพ่ือติดต-อส่ือสาร เราใช_ข_อมูลสNวนบุคคลเพ่ือติดตNอส่ือสารท่ีเก่ียวข_องกับบริการจดทะเบียนช่ือโดเมน 

เชNนการแจ_งเตือนตNออายุช่ือโดเมน การตอบกลับข_อซักถาม การแจ_งเตือนการเปล่ียนแปลงทาง

นโยบาย หรือการเปล่ียนแปลงเอกสารตNาง ๆ เปrนต_น 

4) เพ่ือจัดทำสถิติท่ีจำเป+นทางธุรกิจ เราใช_ข_อมูลสNวนบุคคลรNวมกับข_อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริการ เพ่ือประเมินความต_องการของผู_จดทะเบียน และดูแนวโน_มของกิจกรรมตNาง ๆ เปrนต_น 

5) เพ่ือใหJคJนหาช่ือโดเมนไดJ ตามแนวปฏิบัติขององคFกรอินเทอรFเน็ตโลก (ICANN) ท่ีข_อมูลการจด

ทะเบียนช่ือโดเมนจะถูกจัดเก็บไว_เพ่ือการค_นหา  

 

3.4 เม่ือได_รับข_อมูลสNวนบุคคลแล_ว เราจะดำเนินการดังน้ี 

1) เก็บรวบรวมข_อมูลสNวนบุคคลของทNาน พร_อมท้ังข_อมูลทางด_านเทคนิคเก่ียวกับช่ือโดเมนไว_ใน

ฐานข_อมูลช่ือโดเมน ของผู_รับจดทะเบียน และ ผู_ดูแลทะเบียน 
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2) เป�ดเผยข_อมูลสNวนบุคคลของทNานเทNาท่ีจำเปrน ได_แกN 

1. ตามข_อตกลงทางธุรกิจ ระหวNาง ผู_รับจดทะเบียน และ ผู_ดูแลทะเบียน 

2. ตามท่ีเจ_าของข_อมูลร_องขอ 

3. ตามคำส่ังศาลหรือผู_มีอำนาจตามกฎหมาย 

4. สำหรับระบบใช_ในระบบการค_นหา เราจะเป�ดเผยข_อมูลสNวนบุคคลของเทNาท่ีจำเปrน

เทNาน้ัน เพ่ือให_ค_นหาได_จากระบบ WHOIS และ RDAP 

 

4. การเก็บรักษาขJอมูลส-วนบุคคล 

 

4.1 ผู_ควบคุมเก็บรักษาข_อมูลสNวนบุคคลของทNาน ดังน้ี 

1) ลักษณะการเก็บ: จัดเก็บเปrน Soft Copy 

2) สถานท่ีจัดเก็บ: จัดเก็บไว_บนเคร่ืองคอมพิวเตอรFแมNขNาย  โดยมีระบบป~องกันการเข_าถึง เพ่ือความ

ปลอดภัยทางคอมพิวเตอรF และมีระบบสำรองข_อมูลเพ่ือป~องกันการสูญหาย 

3) ระยะเวลาจัดเก็บ: จัดเก็บข_อมูลสNวนบุคคลผู_ขอจดทะเบียน 2 ป� นับแตNวันท่ีขอจดทะเบียน จัดเก็บ

ข_อมูลผู_ถือครองช่ือโดเมน, ผู_ติดตNอทางด_านเทคนิค และ ผู_ติดตNอทางด_านบัญชีตลอดระยะเวลาการถือ

ครองโดเมน และหลังจากส้ินระยะเวลาถือครองอีก 5 ป� 

4) เม่ือพ_นระยะเวลาจัดเก็บ  หรือ เราไมNมีสิทธิหรือไมNสามารถอ_างฐานในการประมวลผลข_อมูลสNวน

บุคคลของทNานแล_ว เราจะดำเนินการทำลายข_อมูลสNวนบุคคลน้ันด_วยวิธีการลบข_อมูลจากฐานข_อมูล 

และจะดำเนินการให_แล_วเสร็จภายใน 30 วันนับแตNวันส้ินสุดระยะเวลาดังกลNาว 

 

5. สิทธิของเจJาของขJอมูล 

 

5.1 ทNานมีสิทธิในการดำเนินการในฐานะเจ_าของข_อมูล ดังตNอไปน้ี 

1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ทNานมีสิทธิในการเพิกถอนความ

ยินยอมในการประมวลผลข_อมูลสNวนบุคคลท่ีทNานได_ให_ความยินยอมกับเราได_ ตลอดระยะเวลาท่ีข_อมูล

สNวนบุคคลของทNานอยูNกับเรา เว_นแตNมีข_อจำกัดสิทธิท่ีห_ามมิให_ถอนความยินยอมโดยระบุไว_ใน

กฎหมายหรือในสัญญาท่ีให_ประโยชนFแกNทNาน 

2) สิทธิในการเข_าถึงข_อมูลสNวนบุคคล (right of access): ทNานมีสิทธิในการเข_าถึงข_อมูลสNวนบุคคลของ

ทNานและขอให_เราทำสำเนาข_อมูลสNวนบุคคลดังกลNาวให_แกNทNาน รวมถึงขอให_เราเป�ดเผยการได_มาซ่ึง

ข_อมูลสNวนบุคคลท่ีทNานไมNได_ให_ความยินยอมตNอเราได_ 

3) สิทธิในการแก_ไขข_อมูลสNวนบุคคลให_ถูกต_อง (right to rectification): ทNานมีสิทธิในการขอให_เราแก_ไข

ข_อมูลท่ีไมNถูกต_อง หรือ เพ่ิมเติมข_อมูลท่ีไมNสมบูรณF 
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4) สิทธิในการลบข_อมูลสNวนบุคคล (right to erasure): ทNานมีสิทธิในการขอให_เราลบข_อมูลของทNานด_วย

เหตุบางประการได_  

5) สิทธิในการระงับการใช_ข_อมูลสNวนบุคคล (right to restriction of processing): ทNานมีสิทธิในการ

ระงับการใช_ข_อมูลสNวนบุคคลของทNานด_วยเหตุบางประการได_  

6) สิทธิในการคัดค_านการประมวลผลข_อมูลสNวนบุคคล (right to object): ทNานมีสิทธิในการคัดค_านการ 

ประมวลผลข_อมูลสNวนบุคคลของทNานด_วยเหตุบางประการได_  

 

5.2 ทNานสามารถติดตNอมายังมูลนิธิศูนยFสารสนเทศเครือขNายไทย เพ่ือดำเนินการย่ืนคำร_องขอดำเนินการตาม

สิทธิข_างต_นได_ (รายละเอียดการติดตNอปรากฏในหัวข_อ “ชNองทางการติดตNอ” ด_านลNางน้ี) หรือทNานอาจ

ศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการคุ_มครองข_อมูลสNวนบุคคล ได_ท่ี 

https://www.law.chula.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/TDPG2.0-C5-20191009.pdf  โดย

เราจะพิจารณา และแจ_งผลการพิจารณาตามคำร_องของทNานภายใน 30 วันนับแตNวันท่ีเราได_รับคำร_องขอ

ดังกลNาว 

 

6. การเปล่ียนแปลงนโยบายความเป+นส-วนตัวสำหรับการจดทะเบียนช่ือโดเมน 

 

6.1 เราจะพิจารณาทบทวนนโยบายความเปrนสNวนตัวสำหรับการจดทะเบียนช่ือโดเมนเปrนประจำเพ่ือให_

สอดคล_องกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข_อบังคับท่ีเก่ียวข_อง ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายความ

เปrนสNวนตัวสำหรับการจดทะเบียนช่ือโดเมน เราจะแจ_งให_ทNานทราบด_วยการปรับปรุงข_อมูลลงในเว็บไซตF

ของเราโดยเร็วท่ีสุด ป�จจุบัน นโยบายความเปrนสNวนตัวถูกทบทวนคร้ังลNาสุดเม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 

 

7. ช-องทางการติดต-อ 

 

มูลนิธิศูนยFสารสนเทศเครือขNายไทย 159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

โทรศัพทF: +66 2 244 8261 

Email: info@thnic.or.th 

Website: thnic.or.th  

 


