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1. ท่ีมา

1.1 มูลนิธิศูนยสารสนเทศเครือขายไทย (Thai Network Information Center Foundation) (“มูลนิธิฯ”) ผูไดรับและถือครองสิทธิในการบริหารจัดการช่ือโด

เมนระดับบนสุดรหัสประเทศไทย .th และ .ไทย ได มอบหมายให บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด (“ผูรับจดทะเบียน”) เปนผูใหบริการรับจดทะเบียนช่ือโดเมน

.th และ .ไทย (เปน Registrar) และ ให บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร จำกัด (“ผูดูแลทะเบียน”) เปนผูดูแลทะเบียนช่ือโดเมน .th และ .ไทย (เปน Registry)

ดูแลฐานขอมูลช่ือโดเมน รวมท้ังดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอร แมขายซ่ึงใชเก็บขอมูลช่ือโดเมน และใหบริการระบบจัดการช่ือโดเมน (Domain Name System:

DNS)

1.2 เราตระหนักถึงความสำคัญอยางย่ิงของขอมูลสวนบุคคล และความเปนสวนตัวของผูท่ีเก่ียวของกับ การจดทะเบียนช่ือโดเมนทุกราย และมุงม่ันท่ีจะปกปอง

ขอมูลสวนบุคคล และความเปนสวนตัว ในการบริหาร จัดการช่ือโดเมน จึงกำหนดนโยบายน้ีรวมกัน เพ่ือแสดงวิธีการท่ีเรารวบรวม ใช เป�ดเผย และ

จัดการขอมูล สวนบุคคลสำหรับการจดทะเบียนช่ือโดเมนท่ีอยูในการดูแล

1.3 ขอมูลสวนบุคคลหมายถึง “ขอมูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงทำใหสามารถระบุตัวบุคคลน้ันได ไมวาทางตรงหรือ ทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดย

เฉพาะ”

2. ขอมูลสวนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวม

2.1 ผูรับจดทะเบียน และ ผูดูแลทะเบียน จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของผูขอจดทะเบียนช่ือโดเมน, ผูถือครองช่ือโดเมน, ผูติดตอทางดานเทคนิค และ ผู

ติดตอทางดานบัญชีเทาท่ีจำเปน เม่ือทานกรอกคำขอจดทะเบียนช่ือโดเมนตามท่ีผูรับจดทะเบียนกำหนด ซ่ึงขอมูลดังกลาวประกอบไปดวย ขอมูลภาพถาย

บัตรประจำตัวประชาชนและขอมูลในภาพถาย ท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของ ไดแก

1) ช่ือ-นามสกุล

2) เลขประจำตัวประชาชน

3) ท่ีอยู

4) อีเมล
5) หมายเลขโทรศัพท

6) หมายเลขโทรสาร

3. การประมวลผลขอมูล

3.1 ผูรับจดทะเบียน เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน จากข้ันตอนการใหบริการจดทะเบียนช่ือ โดเมน โดยทานเปนผูใหขอมูลเอง จากน้ันจะ

สงตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหผูดูแลทะเบียนดำเนินจัดเก็บ และประมวลผลขอมูลตามข้ันตอนการจดทะเบียนช่ือโดเมน

3.2 ผูรับจดทะเบียน ตองแจงใหผูจดทะเบียนทราบถึงกรณีท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลตองใหขอมูลสวนบุคคล เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความ

จำเปนตองใหขอมูลสวนบุคคลเพ่ือเขาทำสัญญา รวมท้ัง แจงถึงผลกระทบท่ีเปนไปไดจากการไมใหขอมูลสวนบุคคล

3.3 เราจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของทาน เพ่ือใหบริการ พัฒนา และปรับปรุง การจดทะเบียนช่ือโดเมน ใหมี ความนาเช่ือถือ ปลอดภัย และเปนไปตาม

กฎขอบังคับตาง ๆ ดังน้ี



1) เพ่ือระบุตัวตน ขอมูลสวนบุคคลจะถูกรวบรวมและประมวลผลเพ่ือใชระบุตัวตนของ

ผูจดทะเบียน  และตรวจสอบวาเปนไปตามขอกำหนดในการจดทะเบียนช่ือโดเมนหรือไม

2) เพ่ือรักษาความนาเช่ือถือ เราใชขอมูลสวนบุคคลในการตรวจสอบ เพ่ือปองกันการหลอกลวง

การสง การสงขอความท่ีผูรับไมไดรองขอ หรือการทำผิดทางกฎหมายตาง ๆ

3) เพ่ือติดตอส่ือสาร เราใชขอมูลสวนบุคคลเพ่ือติดตอส่ือสารท่ีเก่ียวของกับบริการจดทะเบียนช่ือโดเมน  เชนการแจงเตือนตออายุช่ือโดเมน การตอบกลับ

ขอซักถาม การแจงเตือนการเปล่ียนแปลงทาง นโยบาย หรือการเปล่ียนแปลงเอกสารตาง ๆ เปนตน

4) เพ่ือจัดทำสถิติท่ีจำเปนทางธุรกิจ เราใชขอมูลสวนบุคคลรวมกับขอมูลอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ การบริการ เพ่ือประเมินความตองการของผูจดทะเบียน และดูแนวโนมของ

กิจกรรมตาง ๆ เปนตน

5) เพ่ือใหคนหาช่ือโดเมนได ตามแนวปฏิบัติขององคกรอินเทอรเน็ตโลก (ICANN) ท่ีขอมูลการ

จดทะเบียนช่ือโดเมนจะถูกจัดเก็บไวเพ่ือการคนหา

3.4 เม่ือไดรับขอมูลสวนบุคคลแลว เราจะดำเนินการดังน้ี

1) เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน พรอมท้ังขอมูลทางดานเทคนิคเก่ียวกับช่ือโดเมนไวใน ฐานขอมูลช่ือโดเมน ของผูรับจดทะเบียน

และ ผูดูแลทะเบียน

2) เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเทาท่ีจำเปน ไดแก

1. ตามขอตกลงทางธุรกิจ ระหวาง ผูรับจดทะเบียน และ ผูดูแลทะเบียน

2. ตามท่ีเจาของขอมูลรองขอ

3. ตามคำส่ังศาลหรือผูมีอำนาจตามกฎหมาย

4. สำหรับระบบใชในระบบการคนหา เราจะเป�ดเผยขอมูลสวนบุคคลของเทาท่ี

จำเปน เทาน้ัน เพ่ือใหคนหาไดจากระบบ WHOIS และ RDAP

4. การเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล

4.1 ผูควบคุมเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทาน ดังน้ี

1) ลักษณะการเก็บ: จัดเก็บเปน Soft Copy

2) สถานท่ีจัดเก็บ: จัดเก็บไวบนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย โดยมีระบบปองกันการเขาถึง เพ่ือความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร และมีระบบสำรอง

ขอมูลเพ่ือปองกันการสูญหาย

3) ระยะเวลาจัดเก็บ: ระยะเวลาจัดเก็บใหเปนไปตามท่ีกรอบทางกฎหมายตาง ๆ ท่ีกำหนดอำนาจหนาท่ีใหกับผูควบคุม

5. สิทธิของเจาของขอมูล

5.1 ทานมีสิทธิในการดำเนินการในฐานะเจาของขอมูล ดังตอไปน้ี

1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ทานมีสิทธิในการเพิกถอนความ ยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีทาน

ไดใหความยินยอมกับเราได ตลอดระยะเวลาท่ีขอมูล สวนบุคคลของทานอยูกับเรา เวนแตมีขอจำกัดสิทธิท่ีหามมิใหถอนความยินยอมโดยระบุไวใน

กฎหมายหรือในสัญญาท่ีใหประโยชนแกทาน

2) สิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล (right of access): ทานมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานและขอใหเราทำสำเนาขอมูลสวนบุคคลดัง

กลาวใหแกทาน รวมถึงขอใหเราเป�ดเผยการไดมาซ่ึง ขอมูลสวนบุคคลท่ีทานไมไดใหความยินยอมตอเราได

3) สิทธิในการแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง (right to rectification): ทานมีสิทธิในการขอใหเราแกไข ขอมูลท่ีไมถูกตอง หรือ เพ่ิมเติมขอมูลท่ีไม

สมบูรณ

4) สิทธิในการลบขอมูลสวนบุคคล (right to erasure): ทานมีสิทธิในการขอใหเราลบขอมูลของทานดวย เหตุบางประการได

5) สิทธิในการระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (right to restriction of processing): ทานมีสิทธิในการระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานดวยเหตุ

บางประการได

6) สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (right to object): ทานมีสิทธิในการคัดคานการ ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานดวยเหตุ

บางประการได



5.2 ทานสามารถติดตอมายังมูลนิธิศูนยสารสนเทศเครือขายไทย เพ่ือดำเนินการย่ืนคำรองขอดำเนินการตาม สิทธิขางตนได (รายละเอียดการติดตอปรากฏใน

หัวขอ “ชองทางการติดตอ” ดานลางน้ี) หรือทานอาจ ศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ไดท่ี

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

คำรองของทานภายใน 30 วันนับแตวันท่ีเราไดรับคำรองขอ ดังกลาว

6. การเปล่ียนแปลงนโยบายความเปนสวนตัวสำหรับการจดทะเบียนช่ือโดเมน

6.1 เราจะพิจารณาทบทวนนโยบายความเปนสวนตัวสำหรับการจดทะเบียนช่ือโดเมนเปนประจำเพ่ือให สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ขอบังคับท่ี

เก่ียวของ ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายความเปนสวนตัวสำหรับการจดทะเบียนช่ือโดเมน เราจะแจงใหทานทราบดวยการปรับปรุงขอมูลลงในเว็บ

ไซต ของเราโดยเร็วท่ีสุด ปจจุบัน นโยบายความเปนสวนตัวถูกทบทวนคร้ังลาสุดเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2565

7. ชองทางการติดตอ

มูลนิธิศูนยสารสนเทศเครือขายไทย 159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท: +66 2 244 8261

Email: compliance@thnic.or.th

Website: thnic.or.th

mailto:compliance@thnic.or.th

