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เมษายน 2564
1. ที่มา
1.1 มูลนิธิศูนยEสารสนเทศเครือขMายไทย (Thai Network Information Center Foundation) (“มูลนิธิฯ”)
ผู^ได^รับและถือครองสิทธิในการบริหารจัดการชื่อโดเมนระดับบนสุดรหัสประเทศไทย .th และ .ไทย ได^
มอบหมายให^ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด (“ผูJรับจดทะเบียน”) เปqนผู^ให^บริการรับจดทะเบียนชื่อโดเมน .th
และ .ไทย (เปqน Registrar) และ ให^ บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอรE จำกัด (“ผูJดูแลทะเบียน”) เปqนผู^ดูแล
ทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย (เปqน Registry) ดูแลฐานข^อมูลชื่อโดเมน รวมทั้งดูแลเครื่องคอมพิวเตอรE
แมMขMายซึ่งใช^เก็บข^อมูลชื่อโดเมน และให^บริการระบบจัดการชื่อโดเมน (Domain Name System: DNS)
1.2 เราตระหนักถึงความสำคัญอยMางยิ่งของข^อมูลสMวนบุคคล และความเปqนสMวนตัวของผู^ที่เกี่ยวข^องกับการจด
ทะเบียนชื่อโดเมนทุกราย และมุMงมั่นที่จะปกป~องข^อมูลสMวนบุคคล และความเปqนสMวนตัว ในการบริหาร
จัดการชื่อโดเมน จึงกำหนดนโยบายนี้รMวมกัน เพื่อแสดงวิธีการที่เรารวบรวม ใช^ เป•ดเผย และจัดการข^อมูล
สMวนบุคคลสำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่อยูMในการดูแล
1.3 ข^อมูลสMวนบุคคลหมายถึง “ข^อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให^สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได^ ไมMวMาทางตรงหรือ
ทางอ^อม แตMไมMรวมถึงข^อมูลของผู^ถึงแกMกรรมโดยเฉพาะ”
2. ขJอมูลส-วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
2.1 ผู^รับจดทะเบียน และ ผู^ดูแลทะเบียน จะเก็บรวบรวมข^อมูลสMวนบุคคลของผู^ขอจดทะเบียนชื่อโดเมน, ผู^ถือ
ครองชื่อโดเมน, ผู^ติดตMอทางด^านเทคนิค และ ผู^ติดตMอทางด^านบัญชี เทMาที่จำเปqน เมื่อทMานกรอกคำขอจด
ทะเบียนชื่อโดเมนตามที่ผู^รับจดทะเบียนกำหนด ซึ่งข^อมูลดังกลMาวประกอบไปด^วย ข^อมูลภาพถMายบัตร
ประจำตัวประชาชนและข^อมูลในภาพถMาย ทั้งข^อมูลที่เกี่ยวข^อง ได^แกM
1) ชื่อ-นามสกุล
2) เลขประจำตัวประชาชน
3) ที่อยูM
4) อีเมล
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5) หมายเลขโทรศัพทE
6) หมายเลขโทรสาร
3. การประมวลผลขJอมูล
3.1 ผู^รับจดทะเบียน เปqนผู^เก็บรวบรวมข^อมูลสMวนบุคคลของทMาน จากขั้นตอนการให^บริการจดทะเบียนชื่อ
โดเมน โดยทMานเปqนผู^ให^ข^อมูลเอง จากนั้นจะสMงตMอข^อมูลสMวนบุคคลของทMานให^ผู^ดูแลทะเบียนดำเนิน
จัดเก็บ และประมวลผลข^อมูลตามขั้นตอนการจดทะเบียนชื่อโดเมน
3.2 ผู^รับจดทะเบียน ต^องแจ^งให^ผู^จดทะเบียนทราบถึงกรณีที่เจ^าของข^อมูลสMวนบุคคลต^องให^ข^อมูลสMวนบุคคล
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเปqนต^องให^ข^อมูลสMวนบุคคลเพื่อเข^าทำสัญญา รวมทั้ง
แจ^งถึงผลกระทบที่เปqนไปได^จากการไมMให^ข^อมูลสMวนบุคคล
3.3 เราจัดเก็บข^อมูลสMวนบุคคลของทMาน เพื่อให^บริการ พัฒนา และปรับปรุง การจดทะเบียนชื่อโดเมน ให^มี
ความนMาเชื่อถือ ปลอดภัย และเปqนไปตามกฎข^อบังคับตMาง ๆ ดังนี้
1) เพื่อระบุตัวตน ข^อมูลสMวนบุคคลจะถูกรวบรวมและประมวลผลเพื่อใช^ระบุตัวตนของผู^จดทะเบียน
และตรวจสอบวMาเปqนไปตามข^อกำหนดในการจดทะเบียนชื่อโดเมนหรือไมM
2) เพื่อรักษาความน-าเชื่อถือ เราใช^ข^อมูลสMวนบุคคลในการตรวจสอบ เพื่อป~องกันการหลอกลวง การสMง
การสMงข^อความที่ผู^รับไมMได^ร^องขอ หรือการทำผิดทางกฎหมายตMาง ๆ
3) เพื่อติดต-อสื่อสาร เราใช^ข^อมูลสMวนบุคคลเพื่อติดตMอสื่อสารที่เกี่ยวข^องกับบริการจดทะเบียนชื่อโดเมน
เชMนการแจ^งเตือนตMออายุชื่อโดเมน การตอบกลับข^อซักถาม การแจ^งเตือนการเปลี่ยนแปลงทาง
นโยบาย หรือการเปลี่ยนแปลงเอกสารตMาง ๆ เปqนต^น
4) เพื่อจัดทำสถิติที่จำเป+นทางธุรกิจ เราใช^ข^อมูลสMวนบุคคลรMวมกับข^อมูลอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการ เพื่อประเมินความต^องการของผู^จดทะเบียน และดูแนวโน^มของกิจกรรมตMาง ๆ เปqนต^น
5) เพื่อใหJคJนหาชื่อโดเมนไดJ ตามแนวปฏิบัติขององคEกรอินเทอรEเน็ตโลก (ICANN) ทีข่ ^อมูลการจด
ทะเบียนชื่อโดเมนจะถูกจัดเก็บไว^เพื่อการค^นหา
3.4 เมื่อได^รับข^อมูลสMวนบุคคลแล^ว เราจะดำเนินการดังนี้
1) เก็บรวบรวมข^อมูลสMวนบุคคลของทMาน พร^อมทั้งข^อมูลทางด^านเทคนิคเกี่ยวกับชื่อโดเมนไว^ใน
ฐานข^อมูลชื่อโดเมน ของผู^รับจดทะเบียน และ ผู^ดูแลทะเบียน
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2) เป•ดเผยข^อมูลสMวนบุคคลของทMานเทMาที่จำเปqน ได^แกM
1. ตามข^อตกลงทางธุรกิจ ระหวMาง ผู^รับจดทะเบียน และ ผู^ดูแลทะเบียน
2. ตามที่เจ^าของข^อมูลร^องขอ
3. ตามคำสั่งศาลหรือผู^มีอำนาจตามกฎหมาย
4. สำหรับระบบใช^ในระบบการค^นหา เราจะเป•ดเผยข^อมูลสMวนบุคคลของเทMาที่จำเปqน
เทMานั้น เพื่อให^ค^นหาได^จากระบบ WHOIS และ RDAP
4. การเก็บรักษาขJอมูลส-วนบุคคล
4.1 ผู^ควบคุมเก็บรักษาข^อมูลสMวนบุคคลของทMาน ดังนี้
1) ลักษณะการเก็บ: จัดเก็บเปqน Soft Copy
2) สถานที่จัดเก็บ: จัดเก็บไว^บนเครื่องคอมพิวเตอรEแมMขMาย โดยมีระบบป~องกันการเข^าถึง เพื่อความ
ปลอดภัยทางคอมพิวเตอรE และมีระบบสำรองข^อมูลเพื่อป~องกันการสูญหาย
3) ระยะเวลาจัดเก็บ: ระยะเวลาจัดเก็บให^เปqนไปตามที่กรอบทางกฎหมายตMาง ๆ ที่กำหนดอำนาจหน^าที่
ให^กับผูค^ วบคุม
5. สิทธิของเจJาของขJอมูล
5.1 ทMานมีสิทธิในการดำเนินการในฐานะเจ^าของข^อมูล ดังตMอไปนี้
1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ทMานมีสิทธิในการเพิกถอนความ
ยินยอมในการประมวลผลข^อมูลสMวนบุคคลที่ทMานได^ให^ความยินยอมกับเราได^ ตลอดระยะเวลาที่ข^อมูล
สMวนบุคคลของทMานอยูMกับเรา เว^นแตMมีข^อจำกัดสิทธิที่ห^ามมิให^ถอนความยินยอมโดยระบุไว^ใน
กฎหมายหรือในสัญญาที่ให^ประโยชนEแกMทMาน
2) สิทธิในการเข^าถึงข^อมูลสMวนบุคคล (right of access): ทMานมีสิทธิในการเข^าถึงข^อมูลสMวนบุคคลของ
ทMานและขอให^เราทำสำเนาข^อมูลสMวนบุคคลดังกลMาวให^แกMทMาน รวมถึงขอให^เราเป•ดเผยการได^มาซึ่ง
ข^อมูลสMวนบุคคลที่ทMานไมMได^ให^ความยินยอมตMอเราได^
3) สิทธิในการแก^ไขข^อมูลสMวนบุคคลให^ถูกต^อง (right to rectification): ทMานมีสิทธิในการขอให^เราแก^ไข
ข^อมูลที่ไมMถูกต^อง หรือ เพิ่มเติมข^อมูลที่ไมMสมบูรณE
4) สิทธิในการลบข^อมูลสMวนบุคคล (right to erasure): ทMานมีสิทธิในการขอให^เราลบข^อมูลของทMานด^วย
เหตุบางประการได^
5) สิทธิในการระงับการใช^ข^อมูลสMวนบุคคล (right to restriction of processing): ทMานมีสิทธิในการ
ระงับการใช^ข^อมูลสMวนบุคคลของทMานด^วยเหตุบางประการได^
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6) สิทธิในการคัดค^านการประมวลผลข^อมูลสMวนบุคคล (right to object): ทMานมีสิทธิในการคัดค^านการ
ประมวลผลข^อมูลสMวนบุคคลของทMานด^วยเหตุบางประการได^
5.2 ทMานสามารถติดตMอมายังมูลนิธิศูนยEสารสนเทศเครือขMายไทย เพื่อดำเนินการยื่นคำร^องขอดำเนินการตาม
สิทธิข^างต^นได^ (รายละเอียดการติดตMอปรากฏในหัวข^อ “ชMองทางการติดตMอ” ด^านลMางนี้) หรือทMานอาจ
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ^มครองข^อมูลสMวนบุคคล ได^ที่
https://www.law.chula.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/TDPG2.0-C5-20191009.pdf โดย
เราจะพิจารณา และแจ^งผลการพิจารณาตามคำร^องของทMานภายใน 30 วันนับแตMวันที่เราได^รับคำร^องขอ
ดังกลMาว
6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป+นส-วนตัวสำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมน
6.1 เราจะพิจารณาทบทวนนโยบายความเปqนสMวนตัวสำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมนเปqนประจำเพื่อให^
สอดคล^องกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข^อบังคับที่เกี่ยวข^อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความ
เปqนสMวนตัวสำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมน เราจะแจ^งให^ทMานทราบด^วยการปรับปรุงข^อมูลลงในเว็บไซตE
ของเราโดยเร็วที่สุด ป•จจุบัน นโยบายความเปqนสMวนตัวถูกทบทวนครั้งลMาสุดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563
7. ช-องทางการติดต-อ
มูลนิธิศูนยEสารสนเทศเครือขMายไทย 159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพทE: +66 2 244 8261
Email: info@thnic.or.th
Website: thnic.or.th
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