
นโยบาย

การจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต “.ไทย”

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

โดย มูลนิธิศูนยสารสนเทศเครือขายไทย

การจดทะเบียนช่ือโดเมนภายใต .ไทย

 1. ช่ือโดเมนภายใต .ไทย เปดใหบริการกับองคกรและบุคคลท่ัวไป ทั้งนี้ตองไมขัดกับนโยบายชื่อโดเมนภายใต .th 

ท่ีสอดคลองหรืออางอิง

 2. ช่ือโดเมนภายใต . ไทย จะตองอางอิงกับช่ือโดเมนภาษาอังกฤษภายใต .th ได

 2.1  ช่ือโดเมนภาษาอังกฤษภายใต .th 1 ช่ือ จะสามารถใชอางอิงในการขอจดทะเบียนช่ือโดเมนภายใต .ไทย 

ได 1 ช่ือเทานั้น

 2.2  ช่ือโดเมนภาษาไทยภายใต .ไทย 1 ช่ือ จะสามารถใชอางอิงในการขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ

ภายใต .th 1 ช่ือเทานั้น

 2.3  การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต .ไทย จะสามารถกระทำไดในกรณีที่ไมมีรายการคางชำระใด ๆ 

อันเก่ียวเน่ืองกับชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต .th ท่ีอางอิง รวมถึงช่ือโดเมนภาษาอังกฤษภายใต .th นั้น 

ตองไมอยูในสถานะที่ถูกเพิกถอน ถูกอายัด หรืออยูในระหวางการพิจารณาเพ่ือแกปญหาขอขัดแยงใด ๆ 

 3. หากชื่อโดเมนที่ตองการจดทะเบียน มีผูอ่ืนจดทะเบียนไปกอนหนาน้ันแลว จะตองเล่ียงใชคำอ่ืนที่ยังคง 

ตรงตามเง่ือนไขในนโยบายฉบับนี้

 4. บริการชื่อโดเมนภายใต .ไทย เปนบริการเสริม ไมมีคาใชจายเพ่ิมเติมแตอยางใด ยกเวนมีนโยบายเฉพาะ 

สำหรับกรณีอื่น ๆ หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง แตท้ังนี้ผูจดทะเบียนจะตองชำระคาบริการในสวนของ 

ช่ือโดเมนภาษาอังกฤษภายใต .th ท่ีจดควบคูกัน ตามแตอัตราคาบริการของชื่อโดเมนแตละประเภท 

และรายการสงเสริมการขาย ณ ชวงเวลานั้น

เกณฑการพิจารณาชื่อ

 5. การจดทะเบียนช่ือโดเมนภายใต .ไทย จะตองเปนไปตามเง่ือนไขดังนี้

 5.1  ตองไมเปนคำที่เก่ียวของกับพระมหากษัตริย พระราชวงศ พระบรมวงศานุวงศ และสถานที่ที่เก่ียวของ

กับพระมหากษัตริย พระราชวงศ และพระบรมวงศานุวงศ

 5.2  ตองไมเปนคำที่กระทบตอความละเอียดออนทางดานศาสนาและความเชื่อ

 5.3  ตองไมกอใหเกิดความเส่ือมเสียชื่อเสียงแกผูหนึ่งผูใด หรือองคกรหน่ึงองคกรใด รวมไปถึงการใช 

คำลอเลียน เสียดสี ประชดประชัน หรือกอใหเกิดความขัดแยง เกลียดชัง

 5.4  ตองไมเปนช่ือประเทศ จังหวัด เมือง รวมถึงสถานท่ีอันเปนสาธารณะตาง ๆ 

 5.5  ตองไมประกอบดวยคำหยาบหรือคำที่ผิดตอหลักศีลธรรมอันดีงามของไทย 

รวมถึงคำที่มิไดเปนคำหยาบโดยตัวเอง แตเกิดจากกระบวนการบางอยาง เชน การผวนคำ เปนตน

 5.6  ช่ือโดเมนภายใต .ไทย จะตองมีจำนวนต้ังแต 2 ตัวอักษรขึ้นไป
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 5.7  ใชไดเฉพาะอักขระภาษาไทย พยัญชนะ (ก-ฮ, ฤ, , ฦ, ), สระ, วรรณยุกต, เลขไทย (๐-๙), ยมก (ๆ), 

พินทุ (อฺ), นฤคหิต (อํ), ไปยาลนอย (ฯ), การันต (_) เทานั้น

 5.8  สามารถใชตัวเลขอารบิก 0-9 ได แตจะตองประกอบกับตัวอักษรที่ระบุในขอ 5.7 อยางนอย 1 ตัวอักษร

 5.9  สามารถใช เครื่องหมายยัติภังค (-) ไดแตตองไมใชสองตัวติดกัน (--) และไมอยูในตำแหนงแรก 

หรือตำแหนงสุดทายของชื่อโดเมน

 5.10  ช่ือโดเมนภายใต .ไทย จะตองมีความสัมพันธอยางหนึ่งอยางใดกับชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต .th 

ท่ีใชอางอิง ดังนี้

 5.10.1  หมวดหมูสำหรับชื่อโดเมนภายใต .ไทย

สำหรับ .ac.th จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต  .ศึกษา.ไทย

สำหรับ .co.th จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต  .ธุรกิจ.ไทย

สำหรับ .go.th จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต  .รัฐบาล.ไทย

สำหรับ .mi.th จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต  .ทหาร.ไทย

สำหรับ .net.th จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต .เน็ต.ไทย

สำหรับ .or.th จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต  .องคกร.ไทย

สำหรับ .in.th จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต   .ไทย

 5.10.2  จะตองอานออกเสียงไดตรงกันกับชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต .th ท่ีอางอิง 

หรือ จะตองมีความหมายตรงกัน

 5.10.3  ขอยกเวน : ช่ือโดเมนภายใต .ไทย สามารถอางอิงจากเอกสารไดโดยตรง เชนเดียวกับ 

การจดชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต .th ในกรณีที่มีเอกสารยืนยันวา มีการใชชื่อองคกร 

ที่แตกตางกันระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยชื่อที่ใชจดทะเบียนอาจจะเปนช่ือเต็ม 

หรือ ช่ือยอของชื่อ บริษัท/หนวยงาน/องคกร หรือ เปนคำแปลของชื่อ บริษัท/หนวยงาน/องคกร

 5.11  ในทางกลับกัน ผูจดทะเบียนสามารถจดชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต .ไทย ไดโดยตรง และใชชื่อโดเมน 

.ไทย น้ัน อางอิงเพ่ือจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต .in.th โดยจะตอง อานออกเสียงไดตรงกัน 

หรือ มีความหมายตรงกัน ตามพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสไทย-อังกฤษ เล็กซิตรอน ตามท่ีระบุอยูใน

เว็บไซต http://lexitron.nectec.or.th

เงื่อนไขของนโยบายนี้

 6. มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนแปลงนโยบายฉบับนี้ โดยไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา

 7. การตัดสินพิจารณาการจดทะเบียนตามหลักนโยบายนี้ ถือเปนสิทธ์ิของเจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียน 

 8. คณะอนุกรรมการนโยบายชื่อโดเมน มูลนิธิศูนยสารสนเทศเครือขายไทย เปนผูพิจารณาขอโตแยงเกี่ยวกับ 

การจดทะเบียนช่ือโดเมนภายใต .ไทย และคำตัดสินของคณะอนุกรรมการฯ ถือเปนที่สิ้นสุด

 9. เงื่อนไขอ่ืนใดที่ไมไดกลาวไว ณ ที่นี้ ใหถือเง่ือนไขตามนโยบายและข้ันตอนของ THNIC ตามที่แสดงไวที่ 

https://www.thnic.co.th/policy เปนหลัก  
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ข้ันตอนการเปดใหบริการ

การจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต “.ไทย”

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

โดย มูลนิธิศูนยสารสนเทศเครือขายไทย

.ไทย จะแบงชวงการเปดใหบริการระยะเริ่มตนตามลำดับดังนี้ :

 1. วันที่ 16 ธันวาคม 2553 - 30 ธันวาคม 2553

ผูถือครองชื่อโดเมนภาษาไทยภายใต .th (IDN.th) กอนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 

จะไดรับชื่อโดเมนภายใต .ไทย ในชื่อเดียวกันโดยอัตโนมัติ โดยจะมีการเพ่ิมช่ือโดเมนระดับท่ีสอง 

ตามหมวดหมูในขอ 5.10.1 

ทั้งนี้ช่ือโดเมน .ไทย จะเพิ่มเขาสูบัญชีบริหารชื่อโดเมนของทานโดยตรง

 2. วันที่ 11 มกราคม 2554 - 10 มีนาคม 2554 

เปดใหผูถือครองชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต .th กอนวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2553 ที่ยังไมไดถือครอง 

ช่ือโดเมนภาษาไทยภายใต .th (IDN.th) สามารถขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต .ไทย ได

 3. ต้ังแตวันที่ 11 มีนาคม 2554 เปนตนไป 

เปดใหจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต .ไทย โดยทั่วไป
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ข้ันตอน

การจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต “.ไทย”

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

โดย มูลนิธิศูนยสารสนเทศเครือขายไทย

1. สามารถสงคำรองขอจดทะเบียนช่ือโดเมนภายใต .ไทย ไดท่ีเว็บไซต www.thnic.co.th  หรือตัวแทนจำหนาย

2. ทานยินดีที่จะสงเอกสารเพ่ิมเติมในกรณีที่มีการรองขอ ตามวิธีการท่ีจะแจงใหทราบในขั้นตอนการจด

ทะเบียน ท้ังน้ีเพื่อประกอบการพิจารณา ซ่ึงทานจะตองกระทำใหแลวเสร็จภายใน 3 วันทำการหลังจากทาน 

ไดรับคำรองขอ มิเชนนั้นคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนของทานจะถูกยกเลิกโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

3. เจาหนาที่ จะแจงใหทานทราบวาชื่อโดเมนภายใต .ไทย ของทานจดทะเบียนสำเร็จหรือไม ทางอีเมลภายใน 3 

วันทำการหลังจากไดรับคำขอจดทะเบียนหรือไดรับเอกสาร เพื่อใชประกอบการพิจารณาครบถวน

4. เจาหนาที่ ถือเอาวันและเวลาที่ไดรับแบบฟอรมคำขอจดทะเบียนช่ือโดเมนเปนหลักในการพิจารณาตามลำดับ

กอนหลัง ในกรณีที่มีผูสงคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนตรงกัน ในเวลาใกลเคียงกัน

5. ทานสามารถโตแยงคำพิจารณาของเจาหนาท่ีได ในกรณีท่ีชื่อโดเมนภายใต .ไทย ของทานไมไดรับการอนุมัติ 

โดยจะตองมีเหตุผลอันควร ซ่ึงทางเจาหนาที่จะสงคำโตแยงของทานใหคณะอนุกรรมการนโยบายชื่อโดเมน 

มูลนิธิศูนยสารสนเทศเครือขายไทย พิจารณา และคำตัดสินของคณะอนุกรรมการฯ ถือเปนท่ีสิ้นสุด
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