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แนวทางปฏิบัติ
การจดทะเบียนชื่อโดเมน .th ระดับที่ 2
1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยมีนโยบายให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th ระดับที่ 2 (.th SecondLevel Domain หรือ .th SLD ) โดยกำหนดเปิดให้บริการเป็นรอบในแต่ละปี ซึ่งแตกต่างจากการให้บริการจด
ทะเบียนชือ่ โดเมน .th ระดับที่ 3 (.th Third-Level Domain หรือ .th 3LD) ทีเ่ ป็นการเปิดให้บริการภายใต้ชอื่ โดเมน
หมวดหมู่ ac.th , co.th , go.th , or.th , mi.th , net.th และ in.th
นอกจากนี้ รายได้จากการจดทะเบียน .th SLD จะเป็นการบริจาคโดยผู้ถือครองชื่อโดเมนให้กับมูลนิธิ
ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยโดยตรงเพื่อเป็นกองทุนสำหรับกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทยเป็นหลัก ซึ่งจะมีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการเปิดให้บริการแต่ละรอบให้สาธารณะทราบ
ในการนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน (Registrar) เป็นผู้ดำเนิน
การให้บริการจดทะเบียน .th SLD
2. ตารางการเปิดให้บริการ
ตารางการให้บริการจดทะเบียน .th SLD โดยปกติจะเปิดให้บริการ 3 รอบ ต่อปี ซึ่งนายทะเบียนจะ
ประชาสัมพันธ์ชว่ งระยะเวลาและระบุวนั ทีต่ า่ งๆของการเปิดให้บริการแต่ละรอบให้สาธารณะทราบ สามารถติดตาม
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของนายทะเบียน
3. การพิจารณาคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมน
มูลนิธิฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมน .th ระดับที่ 2 เพื่อทำหน้าที่
พิจารณาคำขอและเอกสารประกอบทั้งหมดตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th
(และ .ไทย) โดยจะดำเนินการภายใน 7 วัน หลังจากวันปิดรับสมัครของแต่ละรอบ ในกรณีทไี่ ด้รบั คำขอทีม่ ชี อื่ โดเมน
เข้าข่ายกลุม่ คำพิเศษหรือชือ่ โดเมนซ้ำกัน อาจมีผลให้กระบวนการพิจารณาขยายออกไปเพือ่ อาศัยคำแนะนำเพิม่ เติม
จากผู้เชื่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาคำขอแล้ว นายทะเบียนจะแจ้งผลให้สาธารณะทราบ
ที่เว็บไซต์ของนายทะเบียน
4. เงื่อนไขเฉพาะของการจดทะเบียนชื่อโดเมน
เงือ่ นไขทัว่ ไปของการจดทะเบียนชือ่ โดเมน .th ระดับที่ 2 จะสอดคล้องกับนโยบายการจดทะเบียนชือ่ โดเมน .th
เว้นแต่เงื่อนไขเฉพาะดังนี้
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4.1. การส่งคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมน
ผู้ใช้บริการต้องเป็นสมาชิกระบบจัดการทะเบียนชื่อโดเมน .th และต้องส่งคำขอจดทะเบียน .th SLD
ในระบบพร้อมแนบเอกสารประกอบภายในวันสุดท้ายของการเปิดให้บริการในแต่ละรอบ หากมีข้อ
สงสัยใด ๆ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อนายทะเบียนได้ตามช่องทางต่อไปนี้
• อีเมล sld@thnic.co.th
• โทรศัพท์ 02-105-4007
• โทรสาร 02-564-8033
4.2. คุณสมบัติผู้ถือครองชื่อโดเมน
องค์กรทุกประเภทตามกฎหมายไทย หรือบุคคลสัญชาติไทย หรือเจ้าของเครือ่ งหมายการค้าทีจ่ ดทะเบียน
และออกโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย
4.3. รูปแบบชื่อโดเมน
รูปแบบชื่อโดเมน คือ <name>.th
ความยาวชื่อโดเมนต้องมีตัวอักษรหรือตัวเลขอย่างน้อย 2 ตัว แต่ไม่เกิน 63 ตัว
4.4. หลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน
4.4.1. ชื่อโดเมน .th แต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z) และ/หรือ ตัวเลข
อารบิค (0-9)
4.4.2. ชื่อโดเมนสามารถประกอบด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ “-” คั่นระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขได้
แต่ตอ้ งไม่ใช้เรียงติดกันมากกว่า 1 ตัว นอกจากนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นตัวอักษรแรกหรือตัวอักษร
สุดท้ายของชื่อโดเมน
4.4.3. ชื่อโดเมนต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษขององค์กร เครื่องหมายการค้า หรือ บุคคลธรรมดาเท่านั้น
ทั้งนี้ไม่รวมถึงชื่อโครงการ
4.4.3.1.กรณีตั้งชื่อโดเมนตามชื่อองค์กร ชื่อโดเมนต้องสื่อถึงชื่อองค์กรอย่างชัดเจน หรือเป็น
ชื่อเต็ม หรือคำหรืออักษรย่อที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อองค์กร ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้
สลับลำดับ หรือเพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข
4.4.3.2.กรณีตั้งชื่อโดเมนตามเครื่องหมายการค้า ชื่อโดเมนต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า
ทุกประการทั้งตัวอักษรและตัวเลข และไม่อนุญาตให้แปลงเครื่องหมายรูปภาพเป็นชื่อ
คำ หรือตัวอักษร
4.4.3.3.กรณีตั้งชื่อโดเมนตามชื่อบุคคลธรรมดา ชื่อโดเมนต้องตรงกับชื่อ และ/หรือ นามสกุล
ทุกประการ ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข
4.4.3.4.ชือ่ โดเมนจะต้องไม่เป็นชือ่ สงวน ทีร่ ะบุในข้อ 5 ของนโยบายการจดทะเบียนชือ่ โดเมน .th
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4.5. ชื่อโดเมน .ไทย
ชือ่ โดเมน .th แต่ละชือ่ จะได้รบั สิทธิจดทะเบียนชือ่ โดเมน .ไทย จำนวน 1 ชือ่ โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติม
หลักเกณ์ฑการตั้งชื่อโดเมน .ไทย ให้ถือตามนโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย
4.6. กลุ่มคำพิเศษ
กรณีพบว่าชื่อโดเมนในคำขอเข้าข่ายกลุ่มคำพิเศษที่อยู่ภายใต้ชื่อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อาจมีผลให้ขั้นตอน
พิจารณาคำขอขยายออกไป เพื่ออาศัยคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับชื่อในกลุ่มคำ
นั้นๆ
4.6.1. ชื่อชุมชนหรือประชาคม (Community Name)
หมายถึง ชื่อที่อ้างถึง หรือ ใช้แทนการรวมตัวของกลุ่มคนหรือกลุ่มความสนใจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
บนพืน้ ฐานด้านประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม หรือ สังคมทีบ่ ง่ บอกเอกลักษณ์ ได้แก่ สัญชาติ ชาติพนั ธ์ุ
หรือเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม หรือกลุ่ม หรือต้นกำเนิดทางสังคมหนึ่ง ๆ ความ
เห็นทางการเมือง สมาชิกภาพของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ความพิการ อายุ และ/หรือกลุม่ ภาษาใด ภาษา
หนึง่ รวมถึงคำทีอ่ า้ งอิงถึงภาคส่วนเฉพาะอืน่ ๆ ได้แก่ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับระเบียบของชาติ
(เช่น ธนาคาร เภสัชกรรม) หรือ ภาคส่วนที่อธิบายหรือมีการกำหนดเป้าหมายไปยังประชากร
หรืออุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตออนไลน์หรือการละเมิด
4.6.2. ชื่อทางภูมิศาสตร์ (Geographic Name)
4.6.3. ชื่อสาธารณะ (Public Name)
หมายถึง ชือ่ สามัญทีส่ าธารณชนในรัฐทราบความหมายเป็นการทัว่ ไป ชือ่ ทีใ่ ช้ทวั่ ไปในชีวติ ประจำวัน
หรือใช้เป็นชื่อที่สื่อความหมายตามหลักไวยากรณ์ร่วมกันของคนในสังคม เช่น ชื่อสถานที่
สาธารณะ ชื่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
4.6.4. ชื่อที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย
4.6.5. ชื่อที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประเทศไทย
4.6.6. ชือ่ ทีม่ เี สียงพ้องกันกับ .th SLD ทัง้ กรณีพอ้ งกับชือ่ ทีเ่ ปิดใช้งานอยูแ่ ล้วและชือ่ ทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการ
พิจารณาครัง้ นี้ รวมถึงคำทีส่ ะกดใกล้เคียงกันและอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชน
ในการแยกแยะความเป็นเจ้าของกิจการของผู้ประกอบการรายอื่น คำที่ตรงกับชื่อหน่วยงาน
ราชการ องค์กรนานาชาติ หรือ องค์กรพิเศษ ทั้งกรณีคำเต็มและคำย่อ
4.6.7. ชื่อใด ๆ ที่คณะกรรมการฯ มีมติให้มีการหารือเพิ่มเติมโดยอาศัยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้อง
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4.7. ค่าธรรมเนียม
4.7.1. ค่าธรรมเนียมการสมัครจดทะเบียนชื่อโดเมน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อ
ชือ่ โดเมน (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว) ซึง่ ผูส้ มัครสามารถชำระให้แก่นายทะเบียนตามช่องทาง
การชำระเงินที่แสดงไว้ที่เว็บไซต์ของนายทะเบียน
4.7.2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนชื่อโดเมน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อ 1 ชื่อ
โดเมน ต่อ 1 ปี สำหรับชื่อโดเมนที่ได้การแจ้งผลว่าผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้สมัคร
สามารถบริจาคเงินให้แก่ มูลนิธศิ นู ย์สารสนเทศเครื อข่ายไทย ตามช่องทางการชำระเงินทีแ่ สดง
ไว้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ
4.7.3. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุชื่อโดเมน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อ 1 ชื่อ
โดเมน ต่อ 1 ปี โดยผู้ถือครองชื่อโดเมนที่ประสงค์จะต่ออายุชื่อโดเมนสามารถบริจาคเงินให้แก่
มูลนิธศิ นู ย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เช่นเดียวกับข้อ 4.7.2
หมายเหตุ
• ผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
• ผู้สมัครที่ไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมหรือชำระไม่ถูกต้องครบถ้วน จะถือว่าใบสมัครเป็นโมฆะ
• ค่าธรรมเนียมจะไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี
5. กลุ่มชื่อโดเมนซ้ำกัน
หากมีผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนเดียวกัน หรือ ชื่อคล้ายกันมากกว่าหนึ่งรายจะเรียกว่ากลุ่มชื่อโดเมน
ซ้ำกัน มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิในการใช้เกณฑ์การพิจารณาให้สิทธิในชื่อโดเมนตามลำดับดังนี้
5.1. เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยมีสิทธิเป็นลำดับ
แรก ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่มีเจ้าของหลายคนและต่างคนต่างใช้เครื่องหมายโดย
สุจริต คูก่ รณีควรตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนยืน่ คำขอ ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้แสดงหลักฐานทีช่ อบด้วยกฎหมาย
ในภายหลังได้ คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิในการพิจารณาโดยดูจากหลักฐานทางกฎหมายและมีสทิ ธิปฏิเสธ
การจดทะเบียนเพียงฝ่ายเดียว
5.2. เจ้าของเครื่องหมายการค้าต่างประเทศที่จดทะเบียนชื่อโดเมนผ่านตัวแทนผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิเป็น
ลำดับที่สอง
5.3. ผู้ถือครองชื่อโดเมนเดียวกันกับชื่อโดเมน .th ระดับที่ 3 มีสิทธิเป็นลำดับที่ 3 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงชื่อโดเมน
หมวดหมู่ที่ 7 (in.th)
5.4. องค์กรทุกประเภทตามกฎหมายไทย หรือบุคคลสัญชาติไทยที่ไม่อยู่ในข่ายข้อ 5.1 - 5.3 มีสิทธิเป็น
ลำดับสุดท้าย
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หากมีผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนซ้ำกันในลำดับสิทธิเดียวกัน ผู้ยื่นคำขอให้กับนายทะเบียนก่อนจะได้
สิทธิในชื่อโดเมนก่อน
6. การระงับข้อพิพาท
อ้างอิงตามนโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย ในกรณีทผี่ ู้ใดต้องการโต้แย้งผลการพิจารณา
ชื่อโดเมน ให้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการทีเ่ ว็บไซต์ของนายทะเบียนตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด ผู้ยื่นคำร้องต้อง
แสดงหลักฐานเพื่อการพิสูจน์และต้องชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ต่อ คำร้อง ให้แก่ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย โดยค่าธรรมเนียมนี้จะไม่ได้รับคืนทุกกรณี
มูลนิธฯิ จะดำเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการระงับข้อพิพาทจากผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ กีย่ วข้อง โดยจะเริม่ ขัน้ ตอน
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่หมดเขตการรับคำร้อง และจะประกาศสถานะการระงับข้อพิพาทไว้ที่เว็บไซต์ของนาย
ทะเบียน
7. เงื่อนไขอื่นๆ
7.1. มูลนิธิฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
7.2. คำวินิจฉัยของมูลนิธิฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
7.3. เงื่อนไขอื่นใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ให้ถือเงื่อนไขตามนโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย
และขั้นตอนปฏิบัติของนายทะเบียน
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