
 
 
 

บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จ ำกัด 
Thai Name Server Co., Ltd. 

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) 

บทน า 
บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จ ำกัด (Thai Name Server Co., Ltd.)  ต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “ThaiNS” 

เป็นหน่วยงำนที่จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรบรหิำรจัดกำร .th TLD และได้มีการขยายขอบเขตเพื่อ
ครอบคลมุการให้บริการกับช่ือโดเมนระดับบนสุดอื่น ๆ ที่มาใช้บริการ โดยหน้าที่หลักประกอบไปด้วย การดูแล
ฐานข้อมูลโดเมน การจัดเตรียมระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการช่ือโดเมน การใหบ้รกิาร
ระบบ DNS การใหบ้รกิารทางด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัระบบช่ือโดเมน  

นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภำยใต้พระรำชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย 
ThaiNS มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลตำมค ำสัง่ หรอืใน
นำมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ตำมกฎหมำยเรียกว่ำ “ผู้ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล” ส่วนผู้ใช้บรกิำร
ใด ๆ ของ ThaiNS (ท่ำน) ถือเป็น “เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล” ตำมกฎหมำยน้ี 

ในฐำนะผู้ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล ThaiNS ให้ควำมส ำคัญกับกำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล โดย
นโยบำยฉบับนี้ได้อธิบำยแนวปฏิบัติเกี่ยวกบักำรเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่ำง 
ๆ ของเจ้ำของข้อมลูส่วนบุคคล ตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว 

นโยบาย 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

ThaiNS เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่ำโดยตรง หรือโดยอ้อมจำกแหล่งต่ำง ๆ ต่อไปนี ้
- เว็บไซต์ และเว็บไซต์ย่อยภำยใต้โดเมน thains.co.th, ไทยเนม.ธุรกจิ.ไทย และ nic.scb ต่อจำกนี้จะ

เรียกรวมว่ำ “เว็บไซต์” 
- กำรจดทะเบียนโดเมนเนมภำยใต้ .th, .scb, .ไทย และฐำนข้อมูลทะเบียนโดเมนเนม 
- เมื่อท่ำนโต้ตอบกบั ThaiNS ผ่ำนเว็บไซต ์หรอืบริกำรที่เรำให้บริกำร 
- อินเทอร์เน็ตคุกกี้ โปรแกรมวิเครำะห์ และเทคโนโลยอีื่น ๆ ที่ช่วยให้เว็บไซต์ท ำงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
2. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม 

- ช่ือ นำมสกุล  ช่ือองค์กร 
- ข้อมูลกำรติดต่อ เช่น ที่อยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์หมำยเลขโทรสำร อีเมล เป็นต้น 
- ข้อมูลกำรใช้งำน  เช่น ช่วงเวลำของวัน ระยะเวลำกำรเยี่ยมชม หน้ำที่เยี่ยมชม กำรด ำเนินกำรบนหน้ำ

เว็บไซต ์
- ข้อมูลอื่น ๆ  เช่น IP address, cookies ประเภทและเวอรชั์นของเบรำว์เซอร์ กำรตั้งค่ำเขตเวลำและ

ต ำแหน่ง ประเภทและเวอร์ชันปลัก๊อินของเบรำว์เซอร์ ระบบปฏิบัติกำร แพลตฟอร์ม ประวัติกำรใช้
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งำนเว็บไซต์ (Activity Log)  เทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ทีใ่ช้เพื่อเข้ำถึงเว็บไซต์ของ ThaiNS รูปภำพ 
ภำพเคลื่อนไหว และข้อมลูอื่นใดที่ถือว่ำเป็นข้อมลูส่วนบุคคลตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

3. การใช้ข้อมลูส่วนบุคคล 
- กำรใหบ้ริกำรสืบค้นข้อมลูทรัพยำกรอินเทอรเ์น็ตผ่ำนทำง Registration Data Access Protocol 

(RDAP)  เช่น โดเมนเนม, ผู้ติดต่อ, Name Server, Registrars จำกระบบ Registry 
- กำรใหบ้ริกำรสืบค้นข้อมลูทรัพยำกรอินเทอรเ์น็ตผ่ำนทำง WHOIS เช่น โดเมนเนม, ผู้ติดต่อ, Name 

Server, Registrars จำกระบบ Registry 
- กำรใหบ้ริกำรสืบค้นข้อมลูผ่ำนระบบ Domain Name System (DNS)  
- กำรใหบ้ริกำรตรวจสอบ จด แก้ไข  ลบ ข้อมูลทะเบียนโดเมนเนมผ่ำน Extensible Provisioning 

Protocol (EPP)  
4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ThaiNS จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบเอกสำร และ/หรือ รปูแบบอิเล็กทรอนิกส ์โดยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนที่เป็นรปูแบบอิเล็กทรอนิกสจ์ะถูกเก็บรักษำไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ ThaiNS และ/หรือพำทเนอร์ 
ทั้งในประเทศไทย และต่ำงประเทศ  

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ThaiNS อำจเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลให้แกผู่้อื่นภำยใต้ควำมยินยอมของท่ำน หรือที่กฎหมำยอนุญำตให้

เปิดเผย หรือตำมข้อตกลง เพื่อให้กำรใช้บรกิำรใด ๆ ของ ThaiNS เป็นไปตำมฟังก์ชันที่คำดหวัง  

6. ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
ThaiNS จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตำมระยะเวลำที่ท่ำนเป็นลูกค้ำ หรือมีควำมสัมพันธ์อยู่กับ 

ThaiNS หรือตลอดระยะเวลำที่จ ำเป็น หำกมีกฎหมำยก ำหนดไว้ อำจจ ำเป็นต้องเกบ็รกัษำไว้ต่อไปภำยหลัง
จำกนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมนโยบำยฉบบันี้ ThaiNS จะด ำเนินกำรลบ ท ำลำย หรือท ำให้เป็นข้อมลูที่
ไม่สำมำรถระบุตัวตนได้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำดังกล่ำว 

7. ผู้เยาว์ท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ในกรณีที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลยงัเป็นผู้ไมบ่รรลุนิติภำวะ ถือเป็นผู้เยำว์ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ

พำณิชย์ กำรให้ควำมยินยอมของท่ำนต้องได้รบัควำมยินยอมจำกผู้ปกครองที่มีอ ำนำจกระท ำแทนท่ำนด้วย 
ThaiNS ไม่สำมำรถจ ำแนกอำยุของผูเ้ข้ำมำเยี่ยมชมเว็บไซต ์หรือบรกิำรใด ๆ ของ ThaiNS ได้ หำกท่ำนเป็น
ผู้ปกครอง หรือผู้คุ้มครองของบุคคลทีม่ีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี ซึ่งได้มอบข้อมลูส่วนบุคคล โดยที่ท่ำนไม่ได้ทรำบหรือ
ไม่ได้ยินยอม ท่ำนสำมำรถร้องขอให้เรำลบข้อมลูดังกล่ำวได้  

8. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทำ่นมีสิทธิในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี ้
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8.1 สิทธิในกำรร้องเรียน: ท่ำนมีสทิธิร้องเรียนต่อผูม้ีอ ำนำจตำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวข้อง หำกเช่ือว่ำกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เป็นกำรกระท ำในลักษณะทีฝ่่ำฝืน หรือไมป่ฏิบัติ
ตำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวข้อง 

8.2 สิทธิในกำรแก้ไขข้อมลู: ท่ำนมีสิทธิขอแก้ไขข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำนให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปจัจบุัน 
และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด  

8.3 สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม: ท่ำนมสีิทธิที่จะถอนควำมยินยอมเมือ่ใดก็ได้ตลอดระยะเวลำที่
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอยู่กบั ThaiNS เว้นแต่มีข้อจ ำกัดสทิธินั้นโดยกฎหมำย หรือมสีัญญำที่ให้
ประโยชน์แกท่่ำนอยู่ (ไม่ว่ำจะเป็นควำมยินยอมที่ท่ำนให้ไว้กอ่นวันที่กฎหมำยคุ้มครองข้อมลูส่วน
บุคคลบงัคับใช้ หรือหลงัจำกนั้น) 

8.4 สิทธิในกำรขอระงบักำรใช้ข้อมูล: ท่ำนมีสิทธิขอให้ ThaiNS ระงบักำรใช้ข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำน ใน
กรณีที่ถึงก ำหนดเวลำที่จะต้องท ำลำยข้อมลูส่วนบุคคลของทำ่น ท่ำนสำมำรถใช้สิทธิระงบักำรท ำลำย 
และใหจ้ัดเกบ็ข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำนต่อไปได ้

8.5 สิทธิในกำรขอเข้ำถึง: ท่ำนมสีิทธิขอเข้ำถึง หรือรับข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำนเองที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบของ ThaiNS และขอให้ท ำส ำเนำข้อมูลดงักล่ำวให้แก่ท่ำน รวมถึงขอให้เปิดเผยกำรได้มำซึ่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลทีท่่ำนไม่ได้ให้ควำมยินยอม ว่ำได้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวมำได้อย่ำงไร 

8.6 สิทธิในกำรขอคัดค้ำน: ท่ำนมีสิทธิคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
เมื่อใดก็ได้ แตก่รณีที่กฎหมำยใหอ้ ำนำจ ThaiNS ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลของท่ำนโดยไม่ต้องขอ
ควำมยินยอมจำกท่ำนก่อน เพื่อกำรด ำเนินงำนทีจ่ ำเป็นภำยใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย หรอื
ด ำเนินกำรตำมภำรกิจเพื่อสำธำรณประโยชน์ ซึ่งต้องไม่เกินขอบเขตที่ท่ำนสำมำรถคำดหมำยได้อย่ำง
สมเหตุสมผล 

8.7 สิทธิขอใหล้บ หรือท ำลำยข้อมลู: ท่ำนมีสิทธิขอลบหรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือท ำให้
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมลูที่ไมส่ำมำรถระบุตัวบุคคลทีเ่ป็นเจ้ำของได้ ดังต่อไปนี ้

 ข้อมูลของท่ำนไม่มีควำมจ ำเป็นที่จะเกบ็รักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์ในกำรเกบ็รวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมลูของท่ำน  

 เมื่อท่ำนได้ใช้สิทธิขอถอนควำมยินยอม หรือขอคัดค้ำน และบริษัทไมม่ีอ ำนำจตำมกฎหมำยที่
จะเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ 

ท่ำนสำมำรถใช้สิทธิข้ำงต้นในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยติดต่อมำที่ ThaiNS ตำม
รำยละเอียดท้ำยนโยบำยนี ้ทำง ThaiNS จะแจ้งผลกำรด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับแต่วันที่ได้
รับค ำขอใช้สิทธิจำกแบบฟอรม์ RDDS Request หรืออเีมล: info {@} thains.co.th  ทั้งนี ้หำกมีกำรปฏิเสธค ำ
ขอจะแจง้เหตุผลของกำรปฏิเสธใหท้่ำนทรำบผ่ำนช่องทำงตำ่ง ๆ เช่น ข้อควำม (SMS) อีเมล โทรศัพท์ 
จดหมำย เป็นต้น 
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9. การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
ThaiNS จะรกัษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมลูส่วนบุคคลไว้ตำมหลักกำร กำรรักษำควำมลบั 

(Confidentiality) ควำมถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภำพพร้อมใช้งำน (Availability) ทั้งนีเ้พื่อปอ้งกัน
กำรสญูหำย เข้ำถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญำติ นอกจำกนี้ ThaiNS จัดให้มี
มำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมลูส่วนบุคคล ซึง่ครอบคลุมถึงมำตรกำรปอ้งกันด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร ด้ำนเทคนิค และด้ำนกำรเข้ำถึงทำงกำยภำพ 

10. การแจ้งเหตุละเมิดข้อมลูส่วนบุคคล 
ในกรณีที่มเีหตลุะเมิดข้อมลูส่วนบุคคลเกิดข้ึน ThaiNS จะแจ้งใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมลู

ส่วนบุคคลทรำบภำยใน 72 ช่ัวโมง นับแต่ทรำบเหตเุท่ำทีส่ำมำรถกระท ำได้ ในกรณีที่กำรละเมิดมีควำมเสี่ยงสงู
ที่จะมผีลกระทบตอ่สทิธิและเสรีภำพ ThaiNS จะแจ้งกำรละเมิดใหท้่ำนทรำบพร้อมกบัแนวทำงกำรเยียวยำ
โดยผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น  เว็บไซต์ ข้อควำม (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมำย เป็นต้น 

11. การแก้ไข เปลี่ยนแปลงนโยบาย 
ThaiNS จะพจิำรณำทบทวนนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวเป็นครั้งครำว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

กฎหมำย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวท่ำนสำมำรถทรำบกำร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ ThaiNS 

 
 

นโยบำยน้ีแก้ไขล่ำสุด และมผีลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วันที่ 6 พฤษภำคม 2565 

 
 
 
 

ติดต่อเรา 
หำกท่ำนต้องกำรสอบถำมข้อมลูเกี่ยวกบันโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี ้รวมถึงกำรขอใช้สิทธิต่ำง ๆ 
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