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นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
บทนา
บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด (Thai Name Server Co., Ltd.) ต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “ThaiNS”
เป็นหน่วยงำนที่จัดตัง้ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำร .th TLD และได้มีการขยายขอบเขตเพื่อ
ครอบคลุมการให้บริการกับชื่อโดเมนระดับบนสุดอื่น ๆ ที่มาใช้บริการ โดยหน้าที่หลักประกอบไปด้วย การดูแล
ฐานข้อมูลโดเมน การจัดเตรียมระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการชื่อโดเมน การให้บริการ
ระบบ DNS การให้บริการทางด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบชื่อโดเมน
นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย
ThaiNS มีอำนำจหน้ำที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมคำสัง่ หรือใน
นำมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ ตำมกฎหมำยเรียกว่ำ “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” ส่วนผู้ใช้บริกำร
ใด ๆ ของ ThaiNS (ท่ำน) ถือเป็น “เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล” ตำมกฎหมำยนี้
ในฐำนะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ThaiNS ให้ควำมสำคัญกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย
นโยบำยฉบับนี้ได้อธิบำยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่ำง
ๆ ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว
นโยบาย
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ThaiNS เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่ำโดยตรง หรือโดยอ้อมจำกแหล่งต่ำง ๆ ต่อไปนี้
- เว็บไซต์ และเว็บไซต์ย่อยภำยใต้โดเมน thains.co.th, ไทยเนม.ธุรกิจ.ไทย และ nic.scb ต่อจำกนี้จะ
เรียกรวมว่ำ “เว็บไซต์”
- กำรจดทะเบียนโดเมนเนมภำยใต้ .th, .scb, .ไทย และฐำนข้อมูลทะเบียนโดเมนเนม
- เมื่อท่ำนโต้ตอบกับ ThaiNS ผ่ำนเว็บไซต์ หรือบริกำรที่เรำให้บริกำร
- อินเทอร์เน็ตคุกกี้ โปรแกรมวิเครำะห์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ช่วยให้เว็บไซต์ทำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
2. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
- ชื่อ นำมสกุล ชื่อองค์กร
- ข้อมูลกำรติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขโทรสำร อีเมล เป็นต้น
- ข้อมูลกำรใช้งำน เช่น ช่วงเวลำของวัน ระยะเวลำกำรเยี่ยมชม หน้ำที่เยี่ยมชม กำรดำเนินกำรบนหน้ำ
เว็บไซต์
- ข้อมูลอื่น ๆ เช่น IP address, cookies ประเภทและเวอร์ชันของเบรำว์เซอร์ กำรตั้งค่ำเขตเวลำและ
ตำแหน่ง ประเภทและเวอร์ชันปลัก๊ อินของเบรำว์เซอร์ ระบบปฏิบัติกำร แพลตฟอร์ม ประวัติกำรใช้
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งำนเว็บไซต์ (Activity Log) เทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ทใี่ ช้เพื่อเข้ำถึงเว็บไซต์ของ ThaiNS รูปภำพ
ภำพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่ำเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
- กำรให้บริกำรสืบค้นข้อมูลทรัพยำกรอินเทอร์เน็ตผ่ำนทำง Registration Data Access Protocol
(RDAP) เช่น โดเมนเนม, ผู้ติดต่อ, Name Server, Registrars จำกระบบ Registry
- กำรให้บริกำรสืบค้นข้อมูลทรัพยำกรอินเทอร์เน็ตผ่ำนทำง WHOIS เช่น โดเมนเนม, ผู้ติดต่อ, Name
Server, Registrars จำกระบบ Registry
- กำรให้บริกำรสืบค้นข้อมูลผ่ำนระบบ Domain Name System (DNS)
- กำรให้บริกำรตรวจสอบ จด แก้ไข ลบ ข้อมูลทะเบียนโดเมนเนมผ่ำน Extensible Provisioning
Protocol (EPP)
4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ThaiNS จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบเอกสำร และ/หรือ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนที่เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะถูกเก็บรักษำไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ ThaiNS และ/หรือพำทเนอร์
ทั้งในประเทศไทย และต่ำงประเทศ
5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ThaiNS อำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้อื่นภำยใต้ควำมยินยอมของท่ำน หรือที่กฎหมำยอนุญำตให้
เปิดเผย หรือตำมข้อตกลง เพื่อให้กำรใช้บริกำรใด ๆ ของ ThaiNS เป็นไปตำมฟังก์ชันที่คำดหวัง
6. ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ThaiNS จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตำมระยะเวลำที่ท่ำนเป็นลูกค้ำ หรือมีควำมสัมพันธ์อยู่กับ
ThaiNS หรือตลอดระยะเวลำที่จำเป็น หำกมีกฎหมำยกำหนดไว้ อำจจำเป็นต้องเก็บรักษำไว้ต่อไปภำยหลัง
จำกนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมนโยบำยฉบับนี้ ThaiNS จะดำเนินกำรลบ ทำลำย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่
ไม่สำมำรถระบุตัวตนได้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำดังกล่ำว
7. ผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ในกรณีที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลยังเป็นผู้ไม่บรรลุนิติภำวะ ถือเป็นผู้เยำว์ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ กำรให้ควำมยินยอมของท่ำนต้องได้รบั ควำมยินยอมจำกผู้ปกครองที่มีอำนำจกระทำแทนท่ำนด้วย
ThaiNS ไม่สำมำรถจำแนกอำยุของผูเ้ ข้ำมำเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือบริกำรใด ๆ ของ ThaiNS ได้ หำกท่ำนเป็น
ผู้ปกครอง หรือผู้คุ้มครองของบุคคลทีม่ ีอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี ซึ่งได้มอบข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่ท่ำนไม่ได้ทรำบหรือ
ไม่ได้ยินยอม ท่ำนสำมำรถร้องขอให้เรำลบข้อมูลดังกล่ำวได้
8. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่ำนมีสิทธิในกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
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8.1 สิทธิในกำรร้องเรียน: ท่ำนมีสทิ ธิร้องเรียนต่อผูม้ ีอำนำจตำมกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง หำกเชื่อว่ำกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เป็นกำรกระทำในลักษณะทีฝ่ ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง
8.2 สิทธิในกำรแก้ไขข้อมูล: ท่ำนมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน
และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
8.3 สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม: ท่ำนมีสิทธิที่จะถอนควำมยินยอมเมือ่ ใดก็ได้ตลอดระยะเวลำที่
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอยู่กบั ThaiNS เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมำย หรือมีสัญญำที่ให้
ประโยชน์แก่ท่ำนอยู่ (ไม่ว่ำจะเป็นควำมยินยอมที่ท่ำนให้ไว้กอ่ นวันที่กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลบังคับใช้ หรือหลังจำกนั้น)
8.4 สิทธิในกำรขอระงับกำรใช้ข้อมูล: ท่ำนมีสิทธิขอให้ ThaiNS ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ใน
กรณีที่ถึงกำหนดเวลำที่จะต้องทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ท่ำนสำมำรถใช้สิทธิระงับกำรทำลำย
และให้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อไปได้
8.5 สิทธิในกำรขอเข้ำถึง: ท่ำนมีสิทธิขอเข้ำถึง หรือรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเองที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบของ ThaiNS และขอให้ทำสำเนำข้อมูลดังกล่ำวให้แก่ท่ำน รวมถึงขอให้เปิดเผยกำรได้มำซึ่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ ่ำนไม่ได้ให้ควำมยินยอม ว่ำได้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวมำได้อย่ำงไร
8.6 สิทธิในกำรขอคัดค้ำน: ท่ำนมีสิทธิคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
เมื่อใดก็ได้ แต่กรณีที่กฎหมำยให้อำนำจ ThaiNS ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลของท่ำนโดยไม่ต้องขอ
ควำมยินยอมจำกท่ำนก่อน เพื่อกำรดำเนินงำนทีจ่ ำเป็นภำยใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย หรือ
ดำเนินกำรตำมภำรกิจเพื่อสำธำรณประโยชน์ ซึ่งต้องไม่เกินขอบเขตที่ท่ำนสำมำรถคำดหมำยได้อย่ำง
สมเหตุสมผล
8.7 สิทธิขอให้ลบ หรือทำลำยข้อมูล: ท่ำนมีสิทธิขอลบหรือทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือทำให้
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลทีเ่ ป็นเจ้ำของได้ ดังต่อไปนี้
 ข้อมูลของท่ำนไม่มีควำมจำเป็นที่จะเก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลของท่ำน
 เมื่อท่ำนได้ใช้สิทธิขอถอนควำมยินยอม หรือขอคัดค้ำน และบริษัทไม่มีอำนำจตำมกฎหมำยที่
จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้
ท่ำนสำมำรถใช้สิทธิข้ำงต้นในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยติดต่อมำที่ ThaiNS ตำม
รำยละเอียดท้ำยนโยบำยนี้ ทำง ThaiNS จะแจ้งผลกำรดำเนินกำรภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับแต่วันที่ได้
รับคำขอใช้สิทธิจำกแบบฟอร์ม RDDS Request หรืออีเมล: info {@} thains.co.th ทั้งนี้ หำกมีกำรปฏิเสธคำ
ขอจะแจ้งเหตุผลของกำรปฏิเสธให้ท่ำนทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น ข้อควำม (SMS) อีเมล โทรศัพท์
จดหมำย เป็นต้น

บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด
Thai Name Server Co., Ltd.
9. การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ThaiNS จะรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตำมหลักกำร กำรรักษำควำมลับ
(Confidentiality) ควำมถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภำพพร้อมใช้งำน (Availability) ทั้งนีเ้ พื่อป้องกัน
กำรสูญหำย เข้ำถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญำติ นอกจำกนี้ ThaiNS จัดให้มี
มำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ ครอบคลุมถึงมำตรกำรป้องกันด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร ด้ำนเทคนิค และด้ำนกำรเข้ำถึงทำงกำยภำพ
10. การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่มเี หตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้น ThaiNS จะแจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลทรำบภำยใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทรำบเหตุเท่ำทีส่ ำมำรถกระทำได้ ในกรณีที่กำรละเมิดมีควำมเสี่ยงสูง
ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพ ThaiNS จะแจ้งกำรละเมิดให้ท่ำนทรำบพร้อมกับแนวทำงกำรเยียวยำ
โดยผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อควำม (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมำย เป็นต้น
11. การแก้ไข เปลี่ยนแปลงนโยบาย
ThaiNS จะพิจำรณำทบทวนนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวเป็นครั้งครำว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
กฎหมำย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวท่ำนสำมำรถทรำบกำร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ ThaiNS

นโยบำยนี้แก้ไขล่ำสุด และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 6 พฤษภำคม 2565

ติดต่อเรา
หำกท่ำนต้องกำรสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงกำรขอใช้สิทธิต่ำง ๆ
สำมำรถติดต่อได้ที่
บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด
159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
อีเมล: info@thains.co.th
โทร: +66(0) 2105 4291

