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บทคดัย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัโดเมนเนมในประเทศไทย ในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละการคุม้ครองการจดทะเบียนโดเมนเนม เน่ืองจากการท่ีประเทศไทยไม่มีกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนโดเมนเนมมาบงัคบัใช้โดยตรง การน าหลกักฎหมายมาปรับใชก้บัโดเมนเนม
ในปัจจุบนัจึงตอ้งอาศยัพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายทางการคา้ พ.ศ.2534 มาใชใ้นลกัษณะหลกัการเทียบบท
กฎหมายท่ีใกลเ้คียงอย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ตามโดเมนเนมไม่ใช่เคร่ืองหมายทางการคา้และในทางกลบักนั
เคร่ืองหมายทางการคา้ก็มิใช่โดเมนเนม เน่ืองจากโดเมนเนมมีลกัษณะเฉพาะท่ีสามารถแสดงออกได้ทาง
ตวัอกัษร ตวัเลข การเรียบเรียงตวัอกัษรตวัเลขเหล่านั้น เพื่อแสดงออกมาเป็นโดเมนเนม ส าหรับเคร่ืองหมาย
ทางการคา้นอกจากการแสดงออกผ่านตวัอกัษรแลว้ยงัสามารถแสดงออกไดท้าง ลกัษณะ รูปร่าง ลายเส้น
และรวมไปถึงสีสัน เป็นตน้ จึงไม่เหมาะสมหากจะน าหลกัเกณฑ์และมาตรการต่างๆของพระราชบญัญติั
เคร่ืองหมายทางการคา้ พ.ศ.2534 มาอนุโลมใชก้บัโดเมนเนม  

ปัจจุบันประเทศไทยมิได้ให้ความส าคัญกับปัญหาเร่ืองโดเมนเนมเท่าท่ีควร จึงไม่ปรากฏ
บทบญัญติัทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโดเมนเนมท่ีจะเขา้มาคุม้ครองและรับรองสถานะทางกฎหมายของ
โดเมนเนมโดยตรง อีกทั้งหลกัเกณฑ์ในการจดทะเบียนโดเมนเนมเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีออกโดยภาคเอกชน 
สามารถยกเลิก แกไ้ข เปล่ียนแปลงไดง่้าย นอกจากน้ีการท่ีไม่มีหน่วยงานของภาครัฐเขา้มาท าหนา้ท่ีรับจด
ทะเบียนโดเมนเนม เพื่อเป็นส่ือกลางในการควบคุมรวมถึงก าหนดนโยบาย วางแบบแผนเก่ียวกบัโดเมนเนม 
ส่งผลให้เกิดปัญหาในหลายดา้น ทั้งในดา้นการพิจารณาเจตนาของผูจ้ดทะเบียนโดเมนเนม หลกัเกณฑ์ใน
การจดทะเบียนโดเมนเนมทั้งในส่วนท่ีเก่ียวกบัช่วงระยะเวลาท่ีจะเร่ิมตน้การคุม้ครองผูข้อจดทะเบียนโดเมน
เนม รวมถึงปัญหาเร่ืองการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโดเมนเนมท่ีมีผลกระทบต่อความ
เป็นเจา้ของช่ือโดเมนเนมเน่ืองจากเอกชนท่ีรับจดทะเบียนโดเมนเนมไดอ้าศยัการเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมใน
การจดทะเบียนโดเมนเนมโดยอ าเภอใจมาเป็นขอ้ต่อรองในการรับต่ออายโุดเมนเนมในคร้ังต่อไป 

                                                           
* เรียบเรียงจากวทิยานิพนธ์เร่ืองมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละการคุม้ครองการจดทะเบียนโดเมนเนม 
† นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
‡ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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จากการศึกษาพบวา่การท่ีประเทศไทยไม่มีกฎหมายท่ีมาบงัคบัใชก้บัโดเมนเนมไดโ้ดยตรงและ
กฎหมายท่ียงับงัคบัใชอ้ยูย่งัมีความลา้หลงั อีกทั้งยงัไม่สอดคลอ้งกบัความมีลกัษณะเฉพาะของโดเมนเนม ซ่ึง
เป็นการยากท่ีจะควบคุมการจดทะเบียนโดเมนเนมและคุม้ครองผูเ้ป็นเจา้ของช่ือโดเมนเนมโดยใชก้ฎหมาย
ฉบบัอ่ืน ผูว้ิจยัจึงเห็นควรจดัให้มีกฎหมายท่ีสามารถเขา้มาก ากบัดูแลเก่ียวกบัโดเมนเนมโดยตรง โดยการ
เสนอให้มีพระราชบญัญติัคุม้ครองโดเมนเนมให้ครอบคลุมถึงหลกัเกณฑ์และการคุม้ครองการจดทะเบียน
โดเมนเนม นอกจากน้ีควรจัดตั้งหน่วยงานของทางภาครัฐ เพื่อเข้ามาท าหน้าท่ีเปิดการประมูลเพื่อหา
หน่วยงานภาคเอกชนเขา้มาท าหนา้ท่ีรับจดทะเบียนโดเมนเนม และมีการวางนโยบายเพื่อให้ครอบคลุม ผูท่ี้
ได้จดทะเบียนโดเมนเนมไวก่้อนท่ีจะมีการประกาศใช้พระราชบญัญัติโดเมนเนม โดยน าแนวคิดและ
หลักการของต่างประเทศรวมถึงการร่างกฎหมายของประเทศไทยมาเป็นแนวทางในการร่างพระราช
คุม้ครองโดเมนเนม เพื่อแกไ้ขปัญหาโดเมนเนมท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

Abstract 
This thesis is aimed to study and acquire a good understanding of the problems occurred with 

domain names in Thailand in relation to the rules and protection of domain name registration since Thai 
jurisdiction does not provide any law directly applicable to domain name registration. Consequently, the 
Trademark Act B.E. 2534 (1991) is applied to domain names on analogical basis as the closest legislation. 
Nonetheless, domain names are not trademarks, and conversely, trademarks are not domain names. This is 
due to the specific alphabetical and numerical nature of domain names, which means that it can be 
represented by way of arranging the alphabets and numbers. On the other hand, trademarks can be 
represented by its characteristics, shapes, lines and colors. Therefore, the rules and measures of the 
Trademark Act B.E. 2534 (1991) is not suitable for analogical application to domain names. 

Nowadays, Thai law does not place importance on the problems with regard to domain names, 
thus the legislation directly governing domain names has not yet enacted so as protect and recognize the 
status of domain names. The existing registration rules on domain name registration are issued by private 
sectors which can be easily repealed, amended and revised. Furthermore, the lack of government agency, 
being responsible for registration of domain names and acting as an intermediary to control and lay down 
the relevant policies and guidelines, leads to several problems relating to the examination of domain name 
applicants’ good faith and the rules on domain name registration, i.e. the start of protection period available 
for domain name applicants including the determination of domain name registration fee which gives effect 
to the ownership in domain names. In reliance on their higher bargaining power, the private registrars 
arbitrarily increase the domain name registration fee as a condition to make the renewal of domain names 
valid. 

895



3 
 

According to the study, Thai law is silent on the legislation which directly governs domain 
names. Also, the existing law is not up-to-dated and suitable for the specific nature of domain names. It is 
difficult to control the registration of domain names and to protect the owners of domain names by applying 
other legislation. Accordingly, the author proposes that a law directly applicable to domain name registration 
be enacted, i.e. the domain name act, covering the rules and protection of domain name registration. 
Moreover, a government agency should be established in order to select a private sector to perform the 
function of domain name registration by tender. In addition, the agency should lay down the policies which 
is retrospectively applied to the domain names registered prior to the enactment of proposed domain name 
act. In this regard, the principles and concepts under certain foreign laws, such as United States of America, 
Kingdom of Denmark and Republic of Finland law, should be adapted and form the basis for appropriate 
solution of the problems occurred in Thai jurisdiction.  
 

1. บทน า 
เวบ็ไซต์ (Web site) เปรียบเสมือนการแสดงตวัตนบนโลกอีกใบกล่าวคือ โลกอินเตอร์เน็ตซ่ึง

ประกอบไปดว้ยหนา้เวบ็ไซตต่์างๆท่ีสามารถเช่ือมโยงเขา้หากนับนโลกอินเตอร์เน็ต ท าใหก้ารติดต่อส่ือสาร
เช่ือมถึงกนัไดท้ัว่โลก ท่ีเรียกไดว้า่อินเทอร์เน็ตท าใหโ้ลกนั้นแคบลงและท าใหม้นุษยใ์กลก้นัมากข้ึน  

นอกจากอินเตอร์เน็ตจะมีประโยชน์และความส าคญัในดา้นการติดต่อส่ือสารแลว้นั้น การแสดง
ตวัตนถึงผลิตภณัฑ์ สินคา้และการบริการรวมถึงการน าเสนอขอ้มูล ข่าวสารก็มีความจ าเป็นในโลกปัจจุบนั
ไม่หยิ่งหยอ่นไปกวา่กนั เพื่อใชห้นา้เวบ็ไซตเ์ป็นส่ือกลางในการบ่งบอกถึงสถานท่ีอยู ่แหล่งท่ีมาของสินคา้
และบริการ รวมถึงการแสดงขอ้มูลท่ีสามารถเช่ือมต่อและเขา้ถึงกันได้อย่างสะดวกสบาย โดยเว็บไซต์
ปรากฏในรูปแบบเป็นรหัสไอพีแอดเดรส หรือ หมายเลขประจ าเคร่ืองคอมพิวเตอร์  (Internet Protocol 
Address: IP Address) ซ่ึงเป็นรหสัตวัเลขชุดเรียงกนัจ านวน 4 ชุดเสมือนเป็นบา้นเลขท่ีบนพื้นโลกแต่ในท่ีน่ี
คือท่ีอยูอ่นัเป็นบา้นเลขท่ีบนพื้นโลกอินเตอร์เน็ตเช่น http://287.150.217.167 ดว้ยความท่ี IP Address มีความ
ยาวและยากต่อการจดจ าจึงเกิดการคิดคน้การแปลงรหสัชุดตวัเลข IP Address มาเป็นตวัอกัษร จึงปรากฏเป็น
การตั้งโดเมนเนมข้ึนมาเพื่อให้มีความสั้น กระชบั และง่ายต่อการจดจ าและเรียกขานกล่าวคือ เป็นการเรียก
หาเวบ็ไซตท่ี์เช่ือมโยงอยูบ่นอินเตอร์เน็ตข้ึนมาไดโ้ดยผา่นโดเมนเนม  

โดเมนเนมคือ ช่ือเรียกท่ีอยูบ่นอินเตอร์เน็ตท่ีง่ายต่อการจดจ าของผูใ้ชง้านแทนการเรียกดว้ยท่ีอยู่
ท่ีเป็นรหสัชุดตวัเลข ซ่ึงเป็นช่ือท่ีตั้งข้ึนเพื่อน าทางใหผู้ใ้ชเ้ขา้สู่เวบ็ไซตผ์า่นระบบโดเมนเนม (Domain Name 
System) โดยแต่ละโดเมนเนมสามารถมีไดเ้พียงแค่ช่ือเดียวในโลกอินเตอร์เน็ตเท่านั้น จึงไม่สามารถซ ้ ากบั
โดเมนเนมอ่ืนท่ีไดจ้ดทะเบียนโดเมนเนมไวก่้อนแลว้ได ้ท าให้โดเมนเนมมีมูลค่าในตวัเองสามารถจ าหน่าย
จ่ายโอน ใหเ้ช่า เก็งก าไร หรือสามารถตีราคาเป็นเงินได ้ซ่ึงในปี พ.ศ.2530 ประเทศไทยไดรั้บเอาอินเตอร์เน็ต
เขา้มาใช้เป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารและมีการเร่ิมใช้และจดทะเบียนโดเมนเนม โดยในปี พ.ศ.2531 
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โดเมนเนมกลุ่มแรกท่ีได้รับจดทะเบียนมี 3 สถาบนั ไดแ้ก่ ait.th จากสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, psu.th 
จากมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์และ chula.th จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

อย่างไรก็ตามการคิดค้นโดเมนเนมอาจมีความคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับช่ือทางการค้า ช่ือ
เคร่ืองหมายการคา้ หรือช่ือของบุคคลอ่ืนได ้ท าให้ผูท่ี้เป็นเจา้ของช่ือเหลา้นั้นไดรั้บความเสียหายจากการน า
ช่ือดงักล่าวไปจดทะเบียนเป็นโดเมนเนมไวก่้อนผูเ้ป็นเจา้ของช่ือท่ีแทจ้ริง ดงันั้นโดเมนเนมจึงมีความส าคญั
ควรให้ความสนใจในการคุม้ครองและป้องกนัสิทธิอนัเก่ียวขอ้งกบัโดเมนเนม พร้อมทั้งแนวทางในการ
แกไ้ขท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อยุติปัญหาขอ้พิพาททางโดเมนเนม รวมไปถึงสิทธิของผูบ้ริโภคในการ
ป้องกนัการสับสนหลงผดิ 

 

2. ทฤษฎแีละหลกักฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัโดเมนเนม 
การจดทะเบียนโดเมนเนมเป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองสิทธิของผูท่ี้ไดจ้ดทะเบียนโดเมน

เนมไวอ้ยูก่่อน โดยตอ้งอาศยัการพิจารณาถึงเจตนาของผูข้อจดทะเบียนโดเมนเนมตามหลกัสุจริต นอกจากน้ี
ยงัตอ้งพิจารณาถึงการคุม้ครองโดเมนเนมวา่ การจดทะเบียนนั้นไดรั้บการคุม้ครองตั้งแต่เม่ือใด ขณะใด โดย
อาศยัหลกัการแสดงเจตนาและการเกิดนิติกรรม ซ่ึงตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัการส าคญัในการรับจดทะเบียนโดเมน
เนมคือ “ผูใ้ดจดทะเบียนก่อนผูน้ั้ นย่อมมีสิทธิก่อน (First Come First Served: FCFS)” อีกทั้ งการรับจด
ทะเบียนโดเมนเนมท่ีนิยมท าผ่านตวัแทนผูใ้ห้บริการจดทะเบียนโดเมนเนม (Registrar§ หรือ Reseller**) ซ่ึง
จะติดต่อไปยงัผูดู้แลฐานขอ้มูลโดเมนเนม (Registry††) ตอ้งอาศยัหลกัตวัการตวัแทนเขา้มาอธิบายหนา้ท่ีและ
ความรับผดิ 
2.1 การจดทะเบียนโดเมนเนมกบัทฤษฎกีารคุ้มครองสิทธิ 

การคุ้มครองสิทธิในโดเมนเนมคือ สิทธิท่ีกฎหมายคุ้มครองและรับรองให้ ซ่ึงบุคคลอ่ืนไม่
สามารถท าให้เส่ือมเสียหรือเสียหายในช่ือทางการคา้ หรือช่ือของบุคคลได ้ซ่ึงช่ือทางการคา้ของผูป้ระกอบ
กิจการถูกรับรองและคุม้ครองภายใตพ้ระราชบญัญติัเคร่ืองหมายทางการคา้ พ.ศ.2534 ส่วนช่ือของบุคคลทั้ง
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลพิจารณาภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 18 มาตรา 67 และ

                                                           
§ ผูใ้ห้บริการจดทะเบียนโดนเมนเป็นผูไ้ดรั้บสิทธิในการรับจดทะเบียนโดเมนเนมอย่างเป็นทางการ โดย หน่ึง 

registrar อาจจะไดรั้บสิทธิจดทะเบียนไดม้ากกวา่ 1 สกลุ  

** ตวัแทนจ าหน่ายของ Registrar 
†† ผูดู้แลฐานขอ้มูลโดเมนเนม (สกุลใดสกุลหน่ึงหรือหลายสกุล) และให้บริการระบบโดเมนเนมท าให้ระบบ

โดเมนเนมของสกลุนั้น ๆ ใชง้านได ้เช่น ที.เอช.นิค ผูใ้หบ้ริการจดทะเบียนโดเมนเนมอยา่งเป็นทางการของ .th 
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พระราชบญัญติัช่ือบุคคล พ.ศ.2505 อีกทั้งช่ือดงักล่าวเป็นช่ือท่ีให้อ านาจแก่เจา้ของช่ือท่ีจะมีสิทธิในการใช้
แต่เพียงผูเ้ดียวหรือโตแ้ยง้มิใหผู้อ่ื้นกระท าให้เส่ือมเสียประโยชน์โดยแยกพิจารณาดงัน้ี 

2.1.1 การคุม้ครองสิทธิของผูป้ระกอบกิจการ 
กรณีเป็นช่ือของผูป้ระกอบกิจการตอ้งพิจารณาในเบ้ืองตน้ว่า ช่ือดงักล่าวไดมี้การจดทะเบียน

เป็นเคร่ืองหมายการคา้กบักรมทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือไม่ หากไดจ้ดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ จะ
ไดรั้บความคุม้ครองจากพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 ให้เจา้ของเคร่ืองหมายการคา้มีสิทธิ
เด็ดขาดแต่เพียงผูเ้ดียวในการใชแ้ละแสวงหาประโยชน์จากช่ือทางเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว นอกจากน้ียงั
สามารถอนุญาตใหผู้อ่ื้นใชช่ื้อไดภ้ายใตข้อ้ก าหนดท่ีตกลงไว ้ 

ส าหรับช่ือของผูป้ระกอบกิจการท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในเคร่ืองหมายการคา้ แมก้รมทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาจะไม่ไดรั้บรองและคุม้ครองช่ือดงักล่าว แต่หากปรากฏขอ้เท็จจริงว่ามีการน าช่ือดงักล่าวไปใช้ใน
ลกัษณะลวงขาย (Passing off) กล่าวคือ การหลอกลวงผูบ้ริโภคว่าสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีเป็นของเจา้ของ
เคร่ืองหมายการคา้ เป็นการเอาสินคา้ไปทดแทนสินคา้ของเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ โดยอาศยัวิธีการแอบ
อา้งวา่เป็นอยา่งเดียวกนัหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกนั ในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงหรือเหมือนกนัจนเกิดการสับสนหลง
ผิด ซ่ึงถือเป็นการละเมิดประการหน่ึง แต่ส่ิงท่ีกฎหมายว่าด้วยการลวงขายให้ความคุม้ครองคือ ช่ือเสียง
เกียรติคุณในธุรกิจการคา้  

2.1.2 คุม้ครองสิทธิของช่ือบุคคล 
กรณีการคุม้ครองสิทธิของเจา้ของช่ือบุคคล ซ่ึงช่ือของบุคคลท่ีกฎหมายคุม้ครอง หากเป็นบุคคล

ธรรมดายอ่มหมายถึง “นามสกุล” ส่วนนิติบุคคลยอ่มหมายถึง “ช่ือบริษทั ช่ือหา้งหุน้ส่วน หา้งร้านต่างๆ ท่ีมี
การจดทะเบียนเอาไว”้ ซ่ึงหากโดเมนเนมไปซ ้ ากบันามสกุลของบุคคลธรรมดาคนใดคนหน่ึงหรือไปซ ้ ากบั
ช่ือบริษทั หา้งร้านของนิติบุคคลใด ผูท่ี้เป็นเจา้ของนามสกุลหรือบริษทัดงักล่าวสามารถฟ้อง เพื่ออา้งถึงสิทธิ
ในช่ือของตนได ้ 

การตรวจสอบในเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเคร่ืองหมายการคา้สามารถตรวจสอบไดท่ี้กรมทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา ส่วนช่ือบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนสามารถตรวจสอบไดท่ี้ส านกัทะเบียนธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย์ และส าหรับการตรวจสอบนามสกุลสามารถตรวจสอบได้ท่ีฐานข้อมูลของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
2.2 การจดทะเบียนโดเมนเนมกบัหลกัสุจริต  

มาตรฐานของการใชสิ้ทธิทางกฎหมายจะถูกสันนิษฐานไวก่้อนวา่บุคคลทุกคนกระท าโดยสุจริต
ตาม มาตรา 6 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ถือเป็นหลกัพื้นฐานทางแพ่ง และเป็นอีกหลกัท่ีมี
จุดประสงค์มุ่งคุม้ครองผูท่ี้มีเจตนาและกระท าการโดยสุจริตให้ไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย ซ่ึงในบาง
กรณีอาจเป็นเหตุให้ไดรั้บการยกเวน้ความรับผิด รวมไปถึงการไดรั้บการเยียวยาในเบ้ืองตน้ หากการกระท า
ของตนก่อให้เกิดความเสียหายแต่ได้กระท าไปโดยสุจริต ซ่ึงกฎหมายของประเทศไทยไม่มีกฎหมายอนั
เก่ียวกบัการพิจารณาเจตนาของผูข้อจดทะเบียนโดเมนเนม เพื่อให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามทฤษฎีหลกั
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สุจริต ท าให้ผูท่ี้มีเจตนาสุจริตไม่ไดรั้บการคุม้ครองและยกเวน้ความผิดแต่กลบัท าให้ผูท่ี้มีเจตนาไม่สุจริต
แสวงหาผลประโยชน์จากการจดทะเบียนโดเมนเนม 
2.3 การจดทะเบียนโดเมนเนมกบัหลกัการแสดงเจตนาและหลกัการเกดินิติกรรม 

การจดทะเบียนโดเมนเนมในประเทศไทยปราศจากการก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีแน่นอน ถึงการ
เกิดข้ึนของนิติกรรมและช่วงระยะเวลาเร่ิมตน้คุม้ครองโดเมนเนมว่าจะได้รับการคุม้ครองตั้งแต่เม่ือใด 
ขั้นตอนใดของการยื่นขอจดทะเบียน แมใ้นปัจจุบนัจะอาศยัผูใ้ดจดทะเบียนก่อนผูน้ั้นยอ่มมีสิทธิก่อน (First 
Come First Served: FCFS) กล่าวคือ ผูท่ี้ถูกจดทะเบียนโดเมนเนมโดยสุจริตหรือผูท่ี้จดทะเบียนโดเมนเนม
โดยมีส่วนไดเ้สียโดยชอบก่อนย่อมมีสิทธิในโดเมนเนมนั้น‡‡ แต่ตอ้งเป็นกรณีท่ีจดทะเบียนโดเมนเนมโดย
สมบูรณ์แลว้เท่านั้นจึงจะไดรั้บการคุม้ครอง อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏรายละเอียดเก่ียวกบัการคุม้ครองการ
แสดงเจตนาขอยืน่จดทะเบียนโดเมนเนมไวโ้ดยเฉพาะวา่จะไดรั้บการคุม้ครองตั้งแต่ขั้นตอนใด ส่งผลใหเ้กิด
ความไม่ชัดเจน และขาดความแน่นอน อีกทั้ งขั้นตอนการจดทะเบียนโดเมนเนมเป็นหลักเกณฑ์ของ
ภาคเอกชนท่ีไดก้ าหนดข้ึนมาเพื่อก าหนดหลกัเกณฑใ์นการขอจดทะเบียนโดเมนเนมให้มีขั้นตอนการยื่นขอ
จดทะเบียน การตรวจสอบโดเมนเนมไว ้เพื่อให้ตวัแทนจ าหน่าย (Registrar หรือ Reseller) มีหลกัเกณฑ์ใน
การรับจดทะเบียนโดเมนเนมไปในแนวทางเดียวกนักบั THNIC§§ แต่ก็เป็นเพีลงหลกัเกณฑ์ท่ีเอกชนก าหนด
ข้ึนมา สามารถถูกแกไ้ข เปล่ียนแปลงไดง่้าย 
2.4 การจดทะเบียนโดเมนเนมกบัตัวการตัวแทน 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแทนผูข้อจดทะเบียนโดเมนเนมกบัเจา้ของโดเมนเนมมีความสัมพนัธ์
กนัแบบตวัการตวัแทนกล่าวคือ เจา้ของโดเมนเนมเป็นตวัการและผูข้อจดทะเบียนโดเมนเนมเป็นตวัแทนใน
การไปติดต่อกบับุคคลภายนอกซ่ึงเป็นผูรั้บจดทะเบียนโดเมนเนมหรือตวัแทนผูรั้บจดทะเบียนโดเมนเนม  
เพื่อท าการจดทะเบียนโดเมนเนมใหก้บัตวัการ 

 การระบุช่ือผูเ้ป็นเจ้าของโดเมนเนมในใบเรียกเก็บเงินอนัเป็นเอกสารท่ีแสดงถึงความเป็น
เจา้ของโดเมนเนม และใชส้ าหรับการติดต่อขอ้มูล ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัโดเมนเนม ดงันั้นตามหนา้ท่ีของ
ตวัแทนคือ ผูข้อจดทะเบียนโดเมนเนมท่ีมีต่อตวัการคือ เจา้ของโดเมนเนม ซ่ึงเป็นผูคิ้ดคน้ช่ือโดเมนเนม ตอ้ง
กระท าการไปในนามตวัการ เพื่อประโยชน์ของตวัการ ดงันั้นช่ือท่ีจะตอ้งปรากฏอยูใ่นใบเรียกเก็บเงินควรจะ
เป็นช่ือของเจา้ของโดเมนเนม มิใช่ช่ือของตวัแทน เพราะจะท าให้เกิดความสับสนถึงความเป็นเจา้ของและ
เกิดปัญหาในการต่ออายุโดเมนเนม เพื่อให้เกิดความถูกตอ้งของเอกสารและเป็นการคุม้ครองเจา้ของโดเมน
เนมท่ีมาขอจดทะเบียนโดเมนเนมผา่นตวัแทนอยา่งแทจ้ริง 
 

                                                           
‡‡ Giacalone V Network Solution Incorporation, No C-96-20434 (N.D.Cal.June 13 , 1996)[US case]; Pitman 

Training Limited V Nominet U.K. (1997) FSR 797 [UK Case] 
§§ บริษทั ที.เอช.นิค จ ากดั ท าหนเท่ีบริหารจดัการเก่ียวกบัการจดทะเบียนโดเมนเนม .th และ .ไทย 
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3. การบังคบัใช้กฎหมายกบัโดเมนเนมในประเทศไทย 
ปัจจุบันการบังคับใช้กฎหมายกับโดเมนเนมอาศัยการตีความ โดยน าพระราชบัญญัติหรือ

ประมวลกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมาปรับใชใ้นลกัษณะของบทกฎหมายท่ีใกลเ้คียง เพื่อพิจารณาเจตนาของผูข้อ
จดทะเบียนโดเมนเนมถึงความสุจริตหรือไม่สุจริตในการจดทะเบียนโดเมนเนมและแกไ้ขปัญหาโดเมนเนม
ในเบ้ืองตน้ เน่ืองจากประเทศไทยไม่ปรากฎบทบญัญติัทางกฎหมายท่ีเขา้มาคุม้ครองและรับรองสิทธิทาง
โดเมนเนมของผูข้อจดทะเบียนโดเมนเนมโดยตรง ซ่ึงแมก้ารน ากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมาปรับใช้จะสามารถ
แก้ไขปัญหาโดเมนเนมบางประการได้ในเบ้ืองต้น แต่ในโลกดิจิตอล (Digital) ท่ีนวตักรรมทุกอย่างมี
ความกา้วหนา้และพฒันาไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง มีความเปล่ียนแปลง พฒันาอยา่งสม ่าเสมอ ท าให้บทบญัญติัใน
ปัจจุบนัยงัขาดประสิทธิภาพ ไม่สอดคลอ้งและไม่มีบทบญัญติัท่ีสามารถน ามาบงัคบัใช้กบัโดเมนเนมได้
โดยตรง ไม่สามารถกา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อท่ีจะบงัคบัใช้หรือรองรับขอ้เท็จจริง
ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนบนโลกอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับระบบโดเมนเนม 

การบงัคบัใช้กฎหมายอนัเก่ียวขอ้งกบัการขอจดทะเบียนโดเมนเนมไม่มีหลกัเกณฑ์ท่ีแน่นอน
ชัดเจนถึง การรับรอง การคุม้ครองและจุดเร่ิมตน้ของการคุม้ครองโดเมนเนม ส่งผลให้ไม่ปรากฎความ
ชดัเจนของช่วงระยะเวลาท่ีโดเมนเนมจะไดรั้บการเร่ิมตน้คุม้ครองสิทธิในช่ือดงักล่าววา่ตั้งแต่เม่ือใด ขณะใน 
และในขั้นตอนใด แมใ้นเบ้ืองตน้การคุม้ครองโดเมนเนมจะคุม้ครองตามหลกัผูใ้ดจดทะเบียนก่อนผูน้ั้นยอ่ม
มีสิทธิก่อน (First Come First Served: FCFS) อนัเป็นหลกัสากล แต่ด้วยความไม่แน่นอนถึงช่วงเวลาท่ีจะ
ไดรั้บการคุม้ครองวา่เป็นช่วงระยะเวลาตั้งแต่ท่ีผูย้ื่นจดทะเบียนโดเมนเนมไดย้ื่นค าร้องขอจดทะเบียนโดเมน
เนม หรือนบัตั้งแต่มีการไดรั้บการอนุมติัรับจดทะเบียนจากนายทะเบียน หรือเม่ือจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 
ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบัการจดทะเบียนช่ือนิติบุคคล*** ในเบ้ืองตน้ตอ้งมีการจองช่ือนิติบุคคล เพื่อขอจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษทัจ ากดั เม่ือนายทะเบียนพิจารณาให้จองช่ือและใชช่ื้อไดแ้ลว้ ผูท่ี้จองช่ือนิติ
บุคคลดงักล่าวจะตอ้งยื่นขอจดทะเบียนภายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนพิจารณาและจองช่ือให้ได ้
แสดงให้เห็นว่าการจดทะเบียนช่ือห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั มีการคุม้ครองสิทธิในช่ือของห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษทัไวต้ั้งแต่ขณะท่ีนายทะเบียนไดพ้ิจารณาจองช่ือและใหใ้ชช่ื้อได ้แต่การคุม้ครองนั้นจะมีอยูเ่พียง 30 วนั
หากพน้ก าหนดระยะเวลา 30 วนัถือวา่ช่ือดงักล่าวบุคคลอ่ืนสามารถน าไปจดทะเบียนได ้ 

การไม่ทราบถึงช่วงระยะเวลาเร่ิมต้นในการคุ้มครองโดเมนเนม อาจน ามาซ่ึงปัญหาในชั้น
พิจารณาความเป็นเจา้ของโดเมนเนม อีกทั้งไม่มีหน่วยงานของทางภาครัฐท่ีจะเขา้มาก ากบัดูแล ออกนโยบาย 
วางหลกัเกณฑท่ี์มีผลบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งทัว่ไปในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาท หรือปัญหาโดเมนเนม เน่ืองจากเป็นเร่ือง
ขอ้ตกลงระหว่างเอกชน แมห้ลกัเกณฑ์ของแต่ละบริษทัท่ีรับจดทะเบียนโดเมนเนมจะมีความใกลเ้คียงกนั
และเป็นไปในทางเดียวกนั แต่ยงัขาดการรับรองท่ีแน่นอนจากฝ่ายรัฐท่ีถือเป็นตวัแทนของประชาชน ทั้งยงั

                                                           
*** ระเบียบส านกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทักลางวา่ดว้ยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษทั พ.ศ.2554 ขอ้ท่ี 

26 
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ตวัแทนผูข้อจด

ทะเบียนโดเมนเนม         

ท าใหเ้กิดความบกพร่องในการรวบรวมรายการโดเมนเนมท่ีไดรั้บการจดทะเบียนแลว้และรวมถึงการยกเลิก
โดเมนเนมท่ีหมดอายกุารใชง้านและขาดการต่ออายกุารใชง้านออกจากระบบโดเมนเนม  

การไม่มีกฎหมายท่ีจะเขา้มาบงัคบัใชก้บัโดเมนเนมโดยตรงส่งผลให้ไม่มีการคุม้ครองสิทธิของผู ้
จดทะเบียนโดเมนเนมและหลกัเกณฑใ์นการจดทะเบียนโดเมนเนมตามท่ีไดก้ล่าวไปในขา้งตน้ อีกทั้งในการ
ควบคุมหรือก าหนดเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโดเมนเนมอนัส่งผลต่อความเป็นเจา้ของโดเมน
เนม ในปัจจุบนัค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการต่ออายุโดเมนเนมไดมี้การก าหนดอตัราค่าธรรมเนียม
ไวต้ามความเหมาะสมและตามความเห็นควรของแต่ละบริษทัซ่ึงเป็นการก าหนดโดยภาคเอกชนและมีอตัรา
ค่าธรรมเนียมไม่เท่ากนั โดยไม่มีราคากลางอนัเป็นค่าธรรมเนียมท่ีเป็นมาตรฐานหรือควบคุมโดยฝ่ายรัฐ ซ่ึง
โดยหลกัจะยึดอตัราตาม THNIC ซ่ึงเป็นบริษทัรับจดทะเบียนท่ีเป็นศูนยก์ลางในการรับจดทะเบียนโดเมน
เนม .th ของประเทศไทย  

ส าหรับความเป็นเจ้าของสิทธิในโดเมนเนม ในปัจจุบนัการจดทะเบียนโดเมนเนมผูข้อจด
ทะเบียนโดเมนเนมสามารถด าเนินการจดทะเบียนโดเมนเนมกบัผูรั้บจดทะเบียนโดเมนเนมหรือตวัแทนผูรั้บ
จดทะเบียนโดเมนเนมได้โดยตรง แต่ด้วยความยุ่งยากด้านเอกสาร ภาษา ความสะดวกสบายในการ
ด าเนินการติดต่อ ท าให้เกิดการรับบริการจดทะเบียนโดเมนเนมผ่านตวัแทนคือ ผูข้อจดทะเบียนโดเมนเนม 
แต่การจดทะเบียนผา่นตวัแทน เจา้ของโดเมนเนมตอ้งตรวจสอบและควบคุมเอกสารเก่ียวกบัการจดทะเบียน
และการช าระเงิน เพื่อให้ปรากฎช่ือเจา้ของโดเมนเนมเป็นผูมี้ช่ือในใบเสร็จหรือใบเรียกเก็บเงินอนัเป็น
ตน้ฉบบัท่ีไดรั้บมาจาก Registry ซ่ึงหากปรากฏช่ือตวัแทนจะส่งผลให้เจา้ของโดเมนเนมมิใช่เจา้ของโดเมน
เนมในสายตาของ Registry แต่กลบัเป็นของตวัแทนผูข้อจดทะเบียนโดเมนเนม เพราะช่ือในใบเสร็จหรือใบ
เรียกเก็บเงินอนัเป็นตน้ฉบบัท่ีออกให้กบัผูข้อจดทะเบียน ปรากฏเป็นช่ือของบริษทัตวัแทนหรือผูท่ี้รับจดัท า
เวบ็ไซต ์ท าใหบ้ริษทัตวัแทนหรือผูท่ี้รับจดัท าเวบ็ไซตมี์สิทธิในโดเมนเนมท่ีไดจ้ดทะเบียนไป 
  

 
  
<< <<<<<<<<< << 
 
 
 
 

*รูปภาพประการบรรยายระบบการด าเนินการติดต่อขอจดทะเบียนโดเมนเนม 
  

จากท่ีกล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่าอตัราการคิดค่าธรรมเนียมโดเมนเนมล้วนแล้วแต่เป็น
ขอ้ก าหนดของภาคเอกชนท่ีก าหนดข้ึนมา ท าให้ค่าธรรมเนียมแตกต่างกนัโดยปราศจากการควบคุม ซ่ึงหาก
ตวัแทนมีเจตนาไม่สุจริตอาจเกิดกรณีการเก็งก าไรจากโดเมนเนมท่ีมีช่ือเสียง หรือแสวงหาผลประโยชน์จาก
การต่ออายุโดเมนเนม ส่งผลให้โดเมนเนมเหล่านั้นอาจจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมสูงข้ึน เน่ืองจากโดเมนเนม

ผูดู้แลฐานขอ้มูล
โดเมนเนม  หรือ 

ผูรั้บจดทะเบียน

โดเมนเนม         

ตวัแทนผูรั้บจด

ทะเบียนโดเมนเนม 

เจา้ของโดเมนเนม 

หรือ ผูข้อจดทะเบียน

โดเมนเนม         
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เป็นท่ีนิยม มีความแพร่หลาย และเป็นท่ีต้องการของผู ้แสวงหาผลประโยชน์ทางโดเมนเนม เช่น 
Pantip.com††† เม่ือตวัแทนผูรั้บจดทะเบียนโดเมนเนมทราบถึงความตอ้งการใชโ้ดเมนเนมดงักล่าวและเห็นวา่
โดเมนเนมดงักล่าวมีมูลค่าในตวัเอง ตวัแทนผูข้อจดทะเบียนโดเมนเนมอาจมีการกระท าท่ีทุจริตต่อเจา้ของ
โดเมนเนม โดยคิดอตัราค่าธรรมเนียมในการต่ออายุโดเมนเนมในอตัราสูง เพื่อท่ีจะยอมรับจดทะเบียนหรือ
ยอมต่ออายกุารใชง้านโดเมนเนมใหเ้จา้ของโดเมนเนม 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การไม่มีสถานะรับรองทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดทะเบียนโดเมนเนม
โดยตรง ส่งผลให้การบงัคบัใชโ้ดเมนเนมมีปัญหาและไม่สามารถแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นไดโ้ดยตรง เน่ืองจาก
ถูกควบคุมดูแลโดยภาคเอกชน เม่ือมีการฟ้องร้องน าคดีข้ึนสู่ศาลท าให้เกิดปัญหาในการวินิจฉยัคดีของศาล
เน่ืองจากไม่มีบทบญัญติัทางกฎหมายท่ีมาบงัคบัใชใ้นการวินิจฉยัปัญหาโดเมนเนมไดโ้ดยตรง จึงตอ้งอาศยั
การเทียบบทกฎหมายท่ีใกลเ้คียงอย่างยิ่งเช่นคดี INTEL‡‡‡ ซ่ึงศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่าง
ประเทศกลาง ไดอ้าศยัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 
พิจารณาว่า ลกัษณะกิจการของโจทก์กบัจ าเลยอยู่ในธุรกิจดา้นคอมพิวเตอร์ดว้ยกนัทั้งคู่ และวตัถุประสงค์
บางประการก็ทบัซ้อนกนั การท่ีจ าเลยใชค้  าวา่ “INTEL” เช่นเดียวกบัโจทก์ ยอ่มท าให้สาธารณชนเขา้ใจผิด
ไดว้า่กิจการของจ าเลยเป็นส่วนหน่ึงหรือเก่ียวขอ้งกบักิจการโจทก์ได ้การกระท าของจ าเลยจึงเป็นการฝ่าฝืน
ต่อบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 ซ่ึง
เป็นการละเมิดต่อช่ือนิติบุคคล ช่ือในทางการคา้และเคร่ืองหมายบริการ “อินเทล” หรือ “INTEL” ของโจทก์ 
และศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง ได้ตดัสินว่าโจทก์มีสิทธิห้ามจ าเลยน าช่ือ
บริษทัไปจดทะเบียนเป็นโดเมนเนมอีกดว้ย  

คดีน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือไม่มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโดเมนเนม ศาลจึงใชบ้ทกฎหมายท่ีใกลเ้คียง
อยา่งยิ่งคือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยแ์ละพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534 มาปรับใช้
กบัขอ้พิพาทโดเมนเนม อีกทั้งศาลมิไดพ้ิจารณาถึงความสุจริตของจ าเลย เน่ืองจากบทบญัญติัทางกฎหมายท่ี
สามารถน ามาปรับใช ้ไม่ไดมี้บทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาเจตนาของผูจ้ดทะเบียนโดเมนเนม 

 
 
 

                                                           
††† โดเมนเนมท่ีไดรั้บความนิยมในประเทศไทยเป็นอยา่งมาก ในการเป็นพ้ืนท่ีส าหรับการแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ในหัวขอ้หรือประเด็นต่างๆท่ีน่าสนใจร่วมกนัอย่างเป็นสาธารณะ รวมถึงการสอบถามขอ้มูล แบ่งปันประสบการณ์ใน
เร่ืองราวต่างๆผา่นหนา้กระดานสนทนา โดยสมาชิกในเวบ็ไซตข์อง Pantip สามารถตั้งหรือตอบกระทูต้่างๆท่ีสมาชิกสนใจ
ได้ ซ่ึงในปัจจุบันเว็บไซต์ของ Pantip เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนขอ้มูล รีวิวสินคา้ละการบริการ น าเสนอสถานท่ี
ท่องเท่ียว ร้านอาหาร กีฬาอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ใหข้อ้มูลเชิงวชิาการฯลฯ เพ่ือใหค้วามรู้และค าแนะน าแก่ประชาชนทัว่ไป
ท่ีเขา้ใชบ้ริการเวบ็ไซตข์อง Pantip 

‡‡‡ ค าพิพากษาศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง, คดีหมายเลขแดงท่ี ทป.121/2545 
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4. วเิคราะห์ปัญหาโดเมนเนมในประเทศไทย 
จากการศึกษาพบวา่ยงัมีปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละการคุม้ครองการจดทะเบียน

โดเมนเนมในหลายประการผูว้จิยัจึงขอสรุปปัญหาทางกฎหมายท่ีเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 
1) ปัญหาการไม่มีกฎหมายในการพิจารณาเจตนาของผูจ้ดทะเบียนโดเมนเนมโดยสุจริต 
การปรากฏเคร่ืองหมายทางการคา้ทางโลกอินเตอร์เน็ตมีความจ าเป็นท่ีตอ้งอาศยัโดเมนเนมใน

การอา้งอิง แสดงตวัตน แต่ทวา่ช่ือทางโดเมนเนมนั้นหาใช่เคร่ืองหมายทางการคา้ ท าให้เกิดปัญหาในกรณีท่ี
เจา้ของเคร่ืองหมายทางการคา้ประสงคจ์ะจดทะเบียนโดเมนเนมในช่ือทางการคา้ของตน แต่กลบัไม่สามารถ
จดทะเบียนได ้เน่ืองจากมีบุคคลอ่ืนน าช่ือดงักล่าวไปใชก้บัการจดทะเบียนโดเมนเนมของตนแลว้ ท าให้ผูท่ี้
เป็นเจา้ของท่ีแทจ้ริงในเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวกลบัไม่มีสิทธิและไม่ไดน้บัการคุม้ครองสิทธิตนในการ
จดทะเบียนโดเมนเนม 

การละเมิดช่ือทางโดเมนเนมมีดว้ยกนั 2 ประเภทคือ การละเมิดโดยวิธีการ Cybersquatting เป็น
การแสวงหาผลประโยชน์จากโดเมนเนม โดยการตั้งใจท่ีจะจดทะเบียนโดเมนเนมให้เหมือนหรือคลา้ยคลึง
กบัช่ือทางการคา้ช่ือเคร่ืองหมายการคา้หรือช่ือของบุคคลอ่ืนท่ีไดจ้ดทะเบียน โดยตนไม่มีสิทธิหรือไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งดว้ย โดยมีวตัถุประสงคใ์หเ้จา้ของโดเมนเนมเห็นวา่ หากไม่ลงทุนในการเสียเงิน เพื่อซ้ือโดเมนเนม
ดงักล่าวอาจท าให้ตอ้งเส่ียงต่อการสูญเสียโดเมนเนมนั้น และอาจเส่ียงต่อการเสียช่ือเสียงจากการท่ีถูกน าช่ือ
เหล่านั้นไปใชใ้นทางท่ีไม่เหมาะสม ส่วนอีกประเภทคือ การละเมิดโดยวธีิการ Cyberpirate หมายถึง การลวง
ให้คนเขา้มายงัเวบ็ไซตข์องตน ซ่ึงจดทะเบียนโดเมนเนมไวโ้ดยใชใ้นลกัษณะเปล่ียนแปลงตวัอกัษรบางตวั
เพื่อให้เกิดการสับสนหลงผิด หรือใชช่ื้ออ่ืนท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงหรือเหมือนกบัช่ือเดิมท่ีไดจ้ดทะเบียน
โดเมนเนมไวอ้ยูก่่อนแลว้  

อยา่งไรก็ตามทั้งสองกรณีขา้งตน้เป็นคนละประเภทกบัการจดทะเบียนโดเมนเนมเพื่อการลงทุน 
เป็นการคิดค้นหาช่ือใหม่ท่ีน่าสนใจจากความคิดสร้างสรรค์และไม่ละเมิดสิทธิของผูใ้ดหรือท าให้ใคร
เสียหาย แลว้น ามาขายในตลาดการคา้โดเมนเนม อนัเป็นธุรกิจอีกประเภทหน่ึงท่ีชอบธรรมและถูกตอ้งตาม
กฎหมาย เพราะโดเมนเนมท่ีดีนั้นนอกจากจะสามารถท าให้ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตสามารถจดจ าช่ือไดอ้ยา่งอีกทั้ง
สามารถน ามาขายได้ด้วยวิธีการประมูลหรือเสนอขายโดยตรงได้อีก เป็นการจดทะเบียนโดเมนเนมเพื่อ
ลงทุนอนัเป็นการคิดคน้หาโดเมนเนมใหม่ด้วยความรู้ ความสามารถ ความสร้างสรรค์ของผูจ้ดทะเบียน
โดเมนเนมเอง ซ่ึงบุคคลจ าพวกน้ีเป็นผูมี้เจตนาสุจริตซ่ึงเรียกว่า Cyberinvestor ท่ีประกอบอาชีพจากธุรกิจ
จากอินเตอร์เน็ตแต่ปราศจากกฎหมายคุม้ครอง 

2) ปัญหาการไม่มีหลกัเกณฑ์ในการจดทะเบียนโดเมนเนมและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดเมน
เนม 

โลกอินเตอร์เน็ตเปรียบเสมือนเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้จึงควรมีการ
ก ากบัดูแล เพื่อวางหลกัเกณฑ์ แนวทางการบงัคบัใช้และคุม้ครองอนัควรเป็นหน้าท่ีของรัฐในการก ากบั
ดูแลกการจดทะเบียนโดเมนเนม เน่ืองจากการจดทะเบียนโดเมนเนมถูกด าเนินการโดยหน่วยงานภาคเอกชน
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ปราศจากหน่วยงานรัฐเขา้มาก ากบัดูแล ซ่ึงปัจจุบนัแมป้ระเทศไทยไดมี้หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีรับจดทะเบียน
โดเมนเนมคือ บริษทัทีเอชนิคจ ากดั (Thailand Network Information Center : THNIC Co. , Ltd.) ซ่ึง THNIC 
ไดเ้ป็นศูนยก์ลางในการพฒันาระบบอินเตอร์เน็ตโดเมนและนโยบายการจดทะเบียนโดเมนเนม 

อยา่งไรก็ตามดว้ยสถานะของหน่วยงานท่ีมีสถานะเป็นภาคเอกชนท าให้ระเบียบ ขั้นตอนการจด
ทะเบียนท่ีถูกก าหนดและออกโดยภาคเอกชน สามารถเกิดการเปล่ียนแปลง แกไ้ขไดง่้าย ส่งผลใหห้ลกัเกณฑ์
ในการจดทะเบียนโดเมนเนมไม่มีความแน่นอน และวตัถุประสงคใ์นการก าหนดหลกัเกณฑย์อ่มเป็นไปเพื่อ
ผลประโยชน์หรือผลก าไรของภาคเอกชนเป็นหลกั หาไดค้  านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนส่วนร่วมหรือ
การบริการสารธารณะไม่ นอกจากน้ีการท่ีภาครัฐไม่ได้ให้ความส าคัญกับโดเมนเนมท าให้ปราศจาก
หน่วยงานของทางภาครัฐท่ีเขา้ควบคุม ก ากบั ดูแลอย่างเป็นระบบท าให้เม่ือเกิดปัญหาการคุม้ครองโดเมน
เนม การจดทะเบียนโดเมนเนมหรือขอ้พิพาททางโดเมนเนมไม่สามารถหาหน่วยงานทางภาครัฐท่ีจะเขา้มา
รับผดิชอบโดยตรง  

นอกจากน้ีการตรวจสอบความซ ้ าซ้อนของโดเมนเนมต้องอาศัยการตรวจสอบจากหลาย
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นส านกังานทะเบียนธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย,์ กรมทรัพยสิ์น
ทางปัญญาในส่วนของเคร่ืองหมายการคา้ หรือกรมการปกครอง ซ่ึงข้ึนตรงต่อกระทรวงมหาดไทย เป็นตน้ 
โดยปราศจากหน่วงงานท่ีเขา้มาท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของภาครัฐท่ีจะเขา้มาเอ้ือประโยชน์ รวมถึงอ านวย
ความสะดวกให้กบัประชาชน รวมทั้งเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมฐานขอ้มูลโดเมนเนมท่ีไดรั้บการ
จดทะเบียนในประเทศไทย อนัเป็นการป้องกนัการละเมิดโดเมนเนมอยา่งมีประสิทธิภาพอีกทางหน่ึง 

ส าหรับการคุม้ครองโดเมนเนมในปัจจุบนัอาศยัหลกั ผูใ้ดจดทะเบียนก่อนผูน้ั้นยอ่มมีสิทธิก่อน 
(First Come First Served: FCFS) แต่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าการเร่ิมต้นคุ้มครองตามหลักข้างต้นนั้นควรจะ
เร่ิมตน้คุม้ครองตั้งแต่เม่ือใดและ ณ จุดใดท่ีควรไดรั้บความคุม้ครองกล่าวคือ ควรเร่ิมตน้คุม้ครองตั้งแต่ขณะ
ยื่นค าขอรับจดทะเบียนโดเมนเนมหรือตั้งแต่มีการจดทะเบียนโดเมนเนมเสร็จสมบูรณ์ เพื่อท่ีจะไดเ้ร่ิมตน้
ความคุม้ครองโดเมนเนมของผูย้ืน่ขอจดทะเบียนโดเมนเนม 

3) ปัญหาการไม่มีกฎหมายเขา้มาควบคุมค่าธรรมเนียมและคุม้ครองความเป็นเจา้ของโดเมนเนม 
ค่าธรรมเนียมโดเมนเนมคือ อตัราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามประเภทสกุลโดเมนเนมท่ีก าหนดไว ้

โดยมีการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมเป็นรายปี เป็นการช าระเพื่อเปิดใช้บริการและรักษาสถานภาพโดเมน
เนม ซ่ึงครอบคลุมตามระยะเวลาท่ีตกลงกล่าวคือ อตัราค่าธรรมเนียมจะเพิ่มข้ึนสอดคลอ้งกบัระยะเวลาใน
การคุม้ครองโดเมนเนม 

ปัจจุบนัการจดทะเบียนจากผูรั้บจดทะเบียนโดเมนเนมเป็นการด าเนินการของภาคเอกชนซ่ึง
สามารถเป็นผูก้  าหนดอตัราค่าธรรมเนียมโดเมนเนม โดยเป็นการก าหนดค่าธรรมเนียมโดเมนเนมท่ีปราศจาก
การควบคุมอตัราค่าธรรมเนียมจากทางภาครัฐ ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการเป็นเจา้ของโดเมนเม เน่ืองจาก
ในทางปฏิบติัแลว้ผูเ้ป็นเจา้ของโดเมนเนมท่ีคิดคน้ สร้างสรรคโ์ดเมนเนมเพื่อใชใ้นกิจการทางการคา้หรือใช้
กบัเคร่ืองหมายทางการคา้มกัจะมิใช่ผูท่ี้ด าเนินการในส่วนของการจดทะเบียนโดเมนเนมกล่าวคือ ผูท่ี้เป็น

904



12 
 

เจา้ของโดเมนเนมมกัจะมอบอ านาจให้ลูกจา้งหรือบุคลากรท่ีอยู่ใตบ้งัคบับญัชาให้เป็นผูข้อจดทะเบียน
โดเมนเนมไปด าเนินการจดทะเบียนและสร้างเวบ็ไซต ์เพื่อให้เกิดเวบ็ไซตม์าใช ้ซ่ึงส่วนมากบริษทัรับจดัท า
เวบ็ไซต์เหล่าน้ี นอกจากรับจดัท าในส่วนของการออกแบบเวบ็ไซต์แลว้ยงัท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนติดต่อ รับ
ประสานงานเก่ียวกบัเร่ืองการไปติดต่อเพื่อขอจดทะเบียนโดเมนเนม 

ตวัแทนเจา้ของโดเมนเนมหรือบริษทัรับจดัท าเวบ็ไซตท่ี์เป็นตวัแทนในการติดต่อขอจดทะเบียน
กบับรรดา Registrar หรือ Reseller ไดใ้ชช่ื้อของตนเขา้แสดงถึงความเป็นเจา้ของโดเมนเนม เพื่อจดทะเบียน
โดเมนเนม ส่งผลใหช่ื้อท่ีปรากฏอยูใ่นเอกสารหลกัฐานต่างๆ เป็นช่ือของบริษทัรับจดัท าเวบ็ไซต ์เพราะเป็น
ผูติ้ดต่อขอจดทะเบียนโดเมนเนมโดยตรง รวมถึงไดแ้สดงออกซ่ึงความเป็นเจา้ของสิทธิในโดเมนเนม และ
น าสิทธิในความเป็นเจา้ของโดเมนเนมภายใตช่ื้อของตนมาต่อรองกบัผูเ้ป็นเจา้ของโดเมนเนมท่ีแทจ้ริงเม่ือมี
ความตอ้งการต่ออายุโดเมนเนม และเจา้ของโดเมนเนมไม่สามารถยกขอ้ต่อสู้ถึงความเป็นเจา้ของโดเมนเนม
ได ้เน่ืองจากในสายตาของ Registrar หรือ Reseller ผูเ้ป็นเจา้ของโดเมนเนมหาใช่เจา้ของท่ีแทจ้ริง และดว้ย
ค่าธรรมเนียมท่ีเอกชนสามารถก าหนดได้เอง จึงมีการเรียกร้องอตัราค่าธรรมเนียมไวสู้ง ปราศจากการ
ควบคุมและก ากบัดูแล ท าให้เอกชนมีอ านาจในการก าหนดค่าธรรมเนียมตามอ าเภอใจในราคาสูงเกินควร 
เพื่อน ามาแสวงหาก าไรจากการต่ออายุโดเมนเนม ท าใหเ้จา้ของโดเมนเนมท่ีแทจ้ริงตอ้งไดรั้บผลกระทบจาก
การท่ีตนอาจมิใช่เจา้ของโดเมนเนมตามท่ีปรากฏในเอกสารใบเรียกเก็บเงิน เพราะเอกสารในการจดทะเบียน
โดเมนเนมท่ีติดต่อกบั Registry ท่ีสามารถใชเ้ป็นพยานหลกัฐานไดน้ั้นเป็นเอกสารท่ีท าในนามของตวัแทน
หรือบริษทัรับจดัท าเวบ็ไซด ์หาใช่ช่ือเจา้ของโดเมนเนมท่ีแทจ้ริงไม่ 

 

5. บทเสนอแนะ 
จากท่ีกล่าวแลว้ในขา้งตน้ถึงปัญหาของการไม่มีกฎหมายเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และการคุม้ครอง

การจดทะเบียนโดเมนเนมดงันั้น ผูเ้ขียนเห็นควรจดัให้มีพระราชบญัญติัคุม้ครองโดเมนเนมจึงขอเสนอ
เน้ือหาสาระของบทบญัญติัในพระราชบญัญติัโดเมนเนมดงัต่อไปน้ี คือ 

1) แกไ้ขปัญหาให้ครอบคลุมถึงโดเมนเนมท่ีไดย้ื่นขอจดทะเบียนโดเมนเนมไวก่้อนท่ีจะมีการ
ประกาศใช้พระราชบญัญติัโดเมนเนม เน่ืองจากโดเมนเนมเหล่านั้นยงัอยูร่ะหวา่งด าเนินการมีผลบงัคบัใช้
โดยชอบ โดยให้เร่ิมตน้เขา้สู่ระบบเม่ือมีการจดทะเบียนต่ออายุโดเมนเนมในคร้ังถดัไป ดงันั้นเม่ือมีการจด
ทะเบียนโดเมนเนมโดยการต่ออายุโดเมนเนม บรรดาโดเมนเนมท่ีเคยจดทะเบียนใช้โดเมนเนมไปแลว้ตอ้ง
เขา้ระบบโดยผา่นการคดักรองจากส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2) มอบอ านาจหนา้ท่ีให้ “ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” เขา้มาควบคุมเพื่อบงัคบั
ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองโดเมนเนม โดยจดัให้มีการประมูลเพื่อคน้หาองคก์รท่ีจะเขา้มาเป็นหน่วยงาน
หลกัในการท าหน้าท่ีด าเนินการพฒันาและท าการส่งเสริม สนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เน่ืองจากส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA มีภารกิจส าคญัในการศึกษาและวิจยั
สนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อม
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ทั้งเป็นหน่วยงานท่ีเปรียบเสมือนเป็นตวัแทนของภาคงรัฐท่ีมีความเป็นกลางในการรับจดทะเบียนพร้อมทั้ง
ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัโดเมนเนมใหแ้ก่ประชาชนในเบ้ืองตน้ 

3) เพิ่มรายละเอียดในแบบฟอร์มการขอจดทะเบียนโดเมนเนม ในจดัให้มีการระบุวตัถุประสงค์
ในการจดทะเบียนโดเมนเนม และระบุขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัท่ีมาของช่ือโดเมนเนมนั้น เพื่อให้ส านักงาน
พฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผูพ้ิจารณาใหค้วามเห็นและอนุมติัในเบ้ืองตน้ 

4) เพิ่มหลัก เกณฑ์ในการพิจารณาเจตนาของผู ้จดทะเบียนโดเมนเนมโดยสุจ ริตใน
พระราชบญัญติัโดเมนเนม เพื่อน ามาปรับใช้กบัการพิจารณาเจตนาของผูย้ื่นขอจดทะเบียนโดเมนเนมใน
เบ้ืองตน้ อนัเป็นการกลัน่กรองและป้องกนัปัญหาเร่ืองความซ ้ าซอ้นของโดเมนเนม 

5) เพิ่มบทบญัญติัเก่ียวกบัการให้อ านาจผูมี้ส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัโดเมนเนมสามารถยื่นค าคดัคา้น
โดเมนเนมท่ีไดย้ื่นขอจดทะเบียนไว ้เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและป้องกนัการซ ้ าซ้อนของโดเมนเนมและ
เน่ืองจากการพิจารณาเจตนาของผูจ้ดทะเบียนโดเมนเนมนั้นยงัคงเป็นดุลพินิจ ปราศจากความแน่นอนชดัเจน 
จึงตอ้งมีแนวทางในการใชดุ้ลพินิจในการป้องกนัการจดทะเบียนโดเมนเนมท่ีซ ้ าซอ้นหรือมีเจตนาท่ีไม่สุจริต  

6) เพิ่มความชดัเจนในการเร่ิมตน้คุม้ครองช่ือโดเมนเนมไวใ้นพระราชบญัญติัโดเมนเนมโดยเร่ิม
คุม้ครองโดเมนเนม นับตั้งแต่นายทะเบียนของส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จดทะเบียน
โดเมนเนมในฐานขอ้มูล 

7) ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมโดเมนเนม ซ่ึงก าหนดให้อยู่ในลกัษณะของอตัราทางเลือกโดย
ออกเป็นประกาศกระทรวงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

อยา่งไรก็ตามการให้ผูช้นะการประมูลเขา้มาจดัการดูแลควบคุมโดเมนเนม มีความจ าเป็นตอ้งมี
ฐานขอ้มูลรายช่ือทางการคา้ ช่ือเคร่ืองหมายการคา้และช่ือของบุคคลรวบรวมไว ้เพื่อเป็นฐานขอ้มูลกลางท่ี
สามารถตรวจสอบไดภ้ายใตก้ารดูแลของส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานจาก
ทางภาครัฐในการออก กฎระเบียบต่างๆเก่ียวกบัการจดทะเบียนโดเมนเนม ดงันั้นการท่ีส านกังานพฒันา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะเขา้มามีบทบาทในการเป็นตวัแทนของภาครัฐเพื่อจดัการดูแลนั้น ผูเ้ขียนเห็น
ควรศึกษาแนวทางการรวบรวมฐานขอ้มูลเคร่ืองหมายการคา้จากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ช่ือบริษทัหรือห้าง
หุ้นส่วนจากส านักทะเบียนธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และนามสกุลจากกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นฐานขอ้มูลท่ีส าคญัในการตรวจสอบช่ือทางการคา้ ช่ือเคร่ืองหมาย
การคา้และช่ือของบุคคลไว ้อีกทั้งโดเมนเนมมีมูลค่า สามารถสร้างรายไดแ้ละก าไรอยา่งมหาศาล จึงเห็นควร
ท่ีจะมีการวางหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการโอนสิทธิในโดเมนเนมไปยงับุคคลภายนอกไดใ้นท านองเดียวกนักบั
การโอนสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้เพื่อให้เกิดหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจน แน่นอนและสามารถแสวงหาประโยชน์
จากโดเมนเนมไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายท่ีควรศึกษาเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมต่อไป 
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