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บทคัดย่ อ
บทความนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาถึ งปั ญหาที่เกิดขึ้นกับโดเมนเนมในประเทศไทย ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และการคุม้ ครองการจดทะเบียนโดเมนเนม เนื่องจากการที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโดเมนเนมมาบังคับใช้โดยตรง การนาหลักกฎหมายมาปรับใช้กบั โดเมนเนม
ในปั จจุบนั จึงต้องอาศัยพระราชบัญญัติเครื่ องหมายทางการค้า พ.ศ.2534 มาใช้ในลักษณะหลักการเทียบบท
กฎหมายที่ใกล้เคี ยงอย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ตามโดเมนเนมไม่ใช่ เครื่ องหมายทางการค้าและในทางกลับกัน
เครื่ องหมายทางการค้าก็มิใช่ โดเมนเนม เนื่ องจากโดเมนเนมมีลกั ษณะเฉพาะที่สามารถแสดงออกได้ทาง
ตัวอักษร ตัวเลข การเรี ยบเรี ยงตัวอักษรตัวเลขเหล่านั้น เพื่อแสดงออกมาเป็ นโดเมนเนม สาหรับเครื่ องหมาย
ทางการค้านอกจากการแสดงออกผ่านตัวอักษรแล้วยังสามารถแสดงออกได้ทาง ลักษณะ รู ปร่ าง ลายเส้น
และรวมไปถึ งสี สัน เป็ นต้น จึงไม่เหมาะสมหากจะนาหลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆของพระราชบัญญัติ
เครื่ องหมายทางการค้า พ.ศ.2534 มาอนุโลมใช้กบั โดเมนเนม
ปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยมิ ไ ด้ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ ปั ญ หาเรื่ อ งโดเมนเนมเท่ า ที่ ค วร จึ ง ไม่ ป รากฏ
บทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับโดเมนเนมที่ จะเข้ามาคุ ม้ ครองและรับรองสถานะทางกฎหมายของ
โดเมนเนมโดยตรง อี กทั้งหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนโดเมนเนมเป็ นหลักเกณฑ์ที่ออกโดยภาคเอกชน
สามารถยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ง่าย นอกจากนี้ การที่ไม่มีหน่ วยงานของภาครัฐเข้ามาทาหน้าที่ รับจด
ทะเบียนโดเมนเนม เพื่อเป็ นสื่ อกลางในการควบคุมรวมถึงกาหนดนโยบาย วางแบบแผนเกี่ยวกับโดเมนเนม
ส่ งผลให้เกิ ดปั ญหาในหลายด้าน ทั้งในด้านการพิจารณาเจตนาของผูจ้ ดทะเบียนโดเมนเนม หลักเกณฑ์ใน
การจดทะเบียนโดเมนเนมทั้งในส่ วนที่เกี่ยวกับช่วงระยะเวลาที่จะเริ่ มต้นการคุม้ ครองผูข้ อจดทะเบียนโดเมน
เนม รวมถึงปั ญหาเรื่ องการกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมในการจดทะเบียนโดเมนเนมที่มีผลกระทบต่อความ
เป็ นเจ้าของชื่ อโดเมนเนมเนื่ องจากเอกชนที่รับจดทะเบียนโดเมนเนมได้อาศัยการเพิม่ อัตราค่าธรรมเนี ยมใน
การจดทะเบียนโดเมนเนมโดยอาเภอใจมาเป็ นข้อต่อรองในการรับต่ออายุโดเมนเนมในครั้งต่อไป
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จากการศึกษาพบว่าการที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่มาบังคับใช้กบั โดเมนเนมได้โดยตรงและ
กฎหมายที่ยงั บังคับใช้อยูย่ งั มีความล้าหลัง อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับความมีลกั ษณะเฉพาะของโดเมนเนม ซึ่ง
เป็ นการยากที่จะควบคุมการจดทะเบียนโดเมนเนมและคุม้ ครองผูเ้ ป็ นเจ้าของชื่อโดเมนเนมโดยใช้กฎหมาย
ฉบับอื่น ผูว้ ิจยั จึงเห็นควรจัดให้มีกฎหมายที่สามารถเข้ามากากับดู แลเกี่ ยวกับโดเมนเนมโดยตรง โดยการ
เสนอให้มีพระราชบัญญัติคุม้ ครองโดเมนเนมให้ครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์และการคุม้ ครองการจดทะเบียน
โดเมนเนม นอกจากนี้ ค วรจัด ตั้ง หน่ วยงานของทางภาครั ฐ เพื่ อเข้า มาท าหน้า ที่ เ ปิ ดการประมู ล เพื่ อ หา
หน่วยงานภาคเอกชนเข้ามาทาหน้าที่รับจดทะเบียนโดเมนเนม และมีการวางนโยบายเพื่อให้ครอบคลุม ผูท้ ี่
ได้จดทะเบี ย นโดเมนเนมไว้ก่ อนที่ จะมี ก ารประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติ โดเมนเนม โดยนาแนวคิ ด และ
หลัก การของต่ า งประเทศรวมถึ ง การร่ า งกฎหมายของประเทศไทยมาเป็ นแนวทางในการร่ า งพระราช
คุม้ ครองโดเมนเนม เพื่อแก้ไขปั ญหาโดเมนเนมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม

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.
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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. บทนา
เว็บไซต์ (Web site) เปรี ยบเสมือนการแสดงตัวตนบนโลกอีกใบกล่าวคือ โลกอินเตอร์ เน็ ตซึ่ ง
ประกอบไปด้วยหน้าเว็บไซต์ต่างๆที่สามารถเชื่ อมโยงเข้าหากันบนโลกอินเตอร์ เน็ต ทาให้การติดต่อสื่ อสาร
เชื่อมถึงกันได้ทวั่ โลก ที่เรี ยกได้วา่ อินเทอร์ เน็ตทาให้โลกนั้นแคบลงและทาให้มนุษย์ใกล้กนั มากขึ้น
นอกจากอินเตอร์ เน็ตจะมีประโยชน์และความสาคัญในด้านการติดต่อสื่ อสารแล้วนั้น การแสดง
ตัวตนถึงผลิตภัณฑ์ สิ นค้าและการบริ การรวมถึงการนาเสนอข้อมูล ข่าวสารก็มีความจาเป็ นในโลกปั จจุ บนั
ไม่หยิง่ หย่อนไปกว่ากัน เพื่อใช้หน้าเว็บไซต์เป็ นสื่ อกลางในการบ่งบอกถึงสถานที่อยู่ แหล่งที่มาของสิ นค้า
และบริ การ รวมถึ งการแสดงข้อมู ลที่ ส ามารถเชื่ อมต่ อและเข้าถึ งกันได้อย่างสะดวกสบาย โดยเว็บ ไซต์
ปรากฏในรู ป แบบเป็ นรหัส ไอพี แอดเดรส หรื อ หมายเลขประจาเครื่ องคอมพิ วเตอร์ (Internet Protocol
Address: IP Address) ซึ่ งเป็ นรหัสตัวเลขชุ ดเรี ยงกันจานวน 4 ชุ ดเสมือนเป็ นบ้านเลขที่บนพื้นโลกแต่ในที่นี่
คือที่อยูอ่ นั เป็ นบ้านเลขที่บนพื้นโลกอินเตอร์ เน็ตเช่น http://287.150.217.167 ด้วยความที่ IP Address มีความ
ยาวและยากต่อการจดจาจึงเกิดการคิดค้นการแปลงรหัสชุดตัวเลข IP Address มาเป็ นตัวอักษร จึงปรากฏเป็ น
การตั้งโดเมนเนมขึ้นมาเพื่อให้มีความสั้น กระชับ และง่ายต่อการจดจาและเรี ยกขานกล่าวคือ เป็ นการเรี ยก
หาเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอยูบ่ นอินเตอร์ เน็ตขึ้นมาได้โดยผ่านโดเมนเนม
โดเมนเนมคือ ชื่ อเรี ยกที่อยูบ่ นอินเตอร์ เน็ตที่ง่ายต่อการจดจาของผูใ้ ช้งานแทนการเรี ยกด้วยที่อยู่
ที่เป็ นรหัสชุดตัวเลข ซึ่ งเป็ นชื่อที่ต้ งั ขึ้นเพื่อนาทางให้ผใู ้ ช้เข้าสู่ เว็บไซต์ผา่ นระบบโดเมนเนม (Domain Name
System) โดยแต่ละโดเมนเนมสามารถมีได้เพียงแค่ชื่อเดี ยวในโลกอินเตอร์ เน็ตเท่านั้น จึงไม่สามารถซ้ ากับ
โดเมนเนมอื่นที่ได้จดทะเบียนโดเมนเนมไว้ก่อนแล้วได้ ทาให้โดเมนเนมมีมูลค่าในตัวเองสามารถจาหน่าย
จ่ายโอน ให้เช่า เก็งกาไร หรื อสามารถตีราคาเป็ นเงินได้ ซึ่งในปี พ.ศ.2530 ประเทศไทยได้รับเอาอินเตอร์ เน็ต
เข้ามาใช้เป็ นสื่ อกลางในการติดต่อสื่ อสารและมีการเริ่ มใช้และจดทะเบียนโดเมนเนม โดยในปี พ.ศ.2531
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โดเมนเนมกลุ่มแรกที่ ได้รับจดทะเบียนมี 3 สถาบัน ได้แก่ ait.th จากสถาบันเทคโนโลยีแห่ งเอเชี ย, psu.th
จากมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์และ chula.th จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อย่า งไรก็ ตามการคิ ดค้นโดเมนเนมอาจมี ความคล้ายคลึ งหรื อ ใกล้เคี ย งกับชื่ อทางการค้า ชื่ อ
เครื่ องหมายการค้า หรื อชื่อของบุคคลอื่นได้ ทาให้ผทู ้ ี่เป็ นเจ้าของชื่อ เหล้านั้นได้รับความเสี ยหายจากการนา
ชื่ อดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็ นโดเมนเนมไว้ก่อนผูเ้ ป็ นเจ้าของชื่อที่แท้จริ ง ดังนั้นโดเมนเนมจึงมีความสาคัญ
ควรให้ความสนใจในการคุ ม้ ครองและป้ องกันสิ ทธิ อนั เกี่ ยวข้องกับโดเมนเนม พร้ อมทั้งแนวทางในการ
แก้ไขที่เหมาะสมและเป็ นธรรมเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาททางโดเมนเนม รวมไปถึงสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคในการ
ป้ องกันการสับสนหลงผิด

2. ทฤษฎีและหลักกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับโดเมนเนม
การจดทะเบียนโดเมนเนมเป็ นเรื่ องเกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูท้ ี่ได้จดทะเบียนโดเมน
เนมไว้อยูก่ ่อน โดยต้องอาศัยการพิจารณาถึงเจตนาของผูข้ อจดทะเบียนโดเมนเนมตามหลักสุ จริ ต นอกจากนี้
ยังต้องพิจารณาถึงการคุม้ ครองโดเมนเนมว่า การจดทะเบียนนั้นได้รับการคุม้ ครองตั้งแต่เมื่อใด ขณะใด โดย
อาศัยหลักการแสดงเจตนาและการเกิดนิ ติกรรม ซึ่งต้องอยูภ่ ายใต้หลักการสาคัญในการรับจดทะเบียนโดเมน
เนมคื อ “ผู ใ้ ดจดทะเบี ย นก่ อ นผู น้ ้ ัน ย่อ มมี สิ ท ธิ ก่ อ น (First Come First Served: FCFS)” อี ก ทั้ง การรั บ จด
ทะเบียนโดเมนเนมที่นิยมทาผ่านตัวแทนผูใ้ ห้บริ การจดทะเบียนโดเมนเนม (Registrar§ หรื อ Reseller**) ซึ่ ง
จะติดต่อไปยังผูด้ ูแลฐานข้อมูลโดเมนเนม (Registry††) ต้องอาศัยหลักตัวการตัวแทนเข้ามาอธิบายหน้าที่และ
ความรับผิด
2.1 การจดทะเบียนโดเมนเนมกับทฤษฎีการคุ้มครองสิ ทธิ
การคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ใ นโดเมนเนมคื อ สิ ท ธิ ที่ ก ฎหมายคุ ้ม ครองและรั บ รองให้ ซึ่ ง บุ ค คลอื่ นไม่
สามารถทาให้เสื่ อมเสี ยหรื อเสี ยหายในชื่อทางการค้า หรื อชื่อของบุคคลได้ ซึ่ งชื่อทางการค้าของผูป้ ระกอบ
กิจการถูกรับรองและคุม้ ครองภายใต้พระราชบัญญัติเครื่ องหมายทางการค้า พ.ศ.2534 ส่ วนชื่อของบุคคลทั้ง
บุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคลพิจารณาภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาตรา 18 มาตรา 67 และ

§

ผูใ้ ห้บริ การจดทะเบียนโดนเมนเป็ นผูไ้ ด้รับสิ ทธิ ในการรับจดทะเบี ยนโดเมนเนมอย่างเป็ นทางการ โดย หนึ่ ง

registrar อาจจะได้รับสิ ทธิจดทะเบียนได้มากกว่า 1 สกุล
**
††

ตัวแทนจาหน่ายของ Registrar
ผูด้ ู แลฐานข้อมูลโดเมนเนม (สกุลใดสกุลหนึ่ งหรื อหลายสกุล) และให้บริ การระบบโดเมนเนมทาให้ระบบ

โดเมนเนมของสกุลนั้น ๆ ใช้งานได้ เช่น ที.เอช.นิค ผูใ้ ห้บริ การจดทะเบียนโดเมนเนมอย่างเป็ นทางการของ .th

897

5

พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.2505 อีกทั้งชื่ อดังกล่าวเป็ นชื่ อที่ให้อานาจแก่เจ้าของชื่ อที่จะมีสิทธิ ในการใช้
แต่เพียงผูเ้ ดียวหรื อโต้แย้งมิให้ผอู ้ ื่นกระทาให้เสื่ อมเสี ยประโยชน์โดยแยกพิจารณาดังนี้
2.1.1 การคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูป้ ระกอบกิจการ
กรณี เป็ นชื่ อของผูป้ ระกอบกิ จการต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่า ชื่ อดังกล่าวได้มีการจดทะเบี ยน
เป็ นเครื่ องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อไม่ หากได้จดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้า จะ
ได้รับความคุม้ ครองจากพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ.2534 ให้เจ้าของเครื่ องหมายการค้ามีสิทธิ
เด็ดขาดแต่เพียงผูเ้ ดียวในการใช้และแสวงหาประโยชน์จากชื่ อทางเครื่ องหมายการค้าดังกล่าว นอกจากนี้ ยงั
สามารถอนุญาตให้ผอู ้ ื่นใช้ชื่อได้ภายใต้ขอ้ กาหนดที่ตกลงไว้
สาหรับชื่ อของผูป้ ระกอบกิ จการที่มิได้จดทะเบียนในเครื่ องหมายการค้า แม้กรมทรัพย์สินทาง
ปั ญญาจะไม่ได้รับรองและคุ ม้ ครองชื่ อดังกล่าว แต่หากปรากฏข้อเท็จจริ งว่ามีการนาชื่ อดังกล่าวไปใช้ใน
ลักษณะลวงขาย (Passing off) กล่าวคือ การหลอกลวงผูบ้ ริ โภคว่าสิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์ที่มีเป็ นของเจ้าของ
เครื่ องหมายการค้า เป็ นการเอาสิ นค้าไปทดแทนสิ นค้าของเจ้าของเครื่ องหมายการค้า โดยอาศัยวิธีการแอบ
อ้างว่าเป็ นอย่างเดียวกันหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกัน ในลักษณะที่คล้ายคลึงหรื อเหมือนกันจนเกิดการสับสนหลง
ผิด ซึ่ งถื อเป็ นการละเมิดประการหนึ่ ง แต่สิ่งที่ กฎหมายว่าด้วยการลวงขายให้ความคุ ม้ ครองคือ ชื่ อเสี ยง
เกียรติคุณในธุ รกิจการค้า
2.1.2 คุม้ ครองสิ ทธิของชื่อบุคคล
กรณี การคุม้ ครองสิ ทธิของเจ้าของชื่อบุคคล ซึ่ งชื่อของบุคคลที่กฎหมายคุม้ ครอง หากเป็ นบุคคล
ธรรมดาย่อมหมายถึง “นามสกุล” ส่ วนนิติบุคคลย่อมหมายถึง “ชื่อบริ ษทั ชื่อห้างหุ น้ ส่ วน ห้างร้านต่างๆ ที่มี
การจดทะเบียนเอาไว้” ซึ่ งหากโดเมนเนมไปซ้ ากับนามสกุลของบุคคลธรรมดาคนใดคนหนึ่ งหรื อไปซ้ ากับ
ชื่อบริ ษทั ห้างร้านของนิ ติบุคคลใด ผูท้ ี่เป็ นเจ้าของนามสกุลหรื อบริ ษทั ดังกล่าวสามารถฟ้ อง เพื่ออ้างถึงสิ ทธิ
ในชื่อของตนได้
การตรวจสอบในเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่ องหมายการค้าสามารถตรวจสอบได้ที่กรมทรัพย์สินทาง
ปั ญญา ส่ วนชื่ อบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนสามารถตรวจสอบได้ที่สานักทะเบียนธุ รกิจ กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ช ย์ และส าหรั บ การตรวจสอบนามสกุ ล สามารถตรวจสอบได้ที่ ฐานข้อมู ล ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย
2.2 การจดทะเบียนโดเมนเนมกับหลักสุ จริต
มาตรฐานของการใช้สิทธิ ทางกฎหมายจะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลทุกคนกระทาโดยสุ จริ ต
ตาม มาตรา 6 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ถื อเป็ นหลักพื้นฐานทางแพ่ง และเป็ นอีกหลักที่มี
จุดประสงค์มุ่งคุม้ ครองผูท้ ี่มีเจตนาและกระทาการโดยสุ จริ ตให้ได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมาย ซึ่ งในบาง
กรณี อาจเป็ นเหตุให้ได้รับการยกเว้นความรับผิด รวมไปถึง การได้รับการเยียวยาในเบื้องต้น หากการกระทา
ของตนก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายแต่ได้กระทาไปโดยสุ จริ ต ซึ่ งกฎหมายของประเทศไทยไม่มีกฎหมายอัน
เกี่ ยวกับการพิจารณาเจตนาของผูข้ อจดทะเบียนโดเมนเนม เพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปตามทฤษฎี หลัก
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สุ จริ ต ทาให้ผูท้ ี่มีเจตนาสุ จริ ตไม่ได้รับการคุ ม้ ครองและยกเว้นความผิดแต่กลับทาให้ผูท้ ี่มีเจตนาไม่สุจริ ต
แสวงหาผลประโยชน์จากการจดทะเบียนโดเมนเนม
2.3 การจดทะเบียนโดเมนเนมกับหลักการแสดงเจตนาและหลักการเกิดนิติกรรม
การจดทะเบียนโดเมนเนมในประเทศไทยปราศจากการกาหนดหลักเกณฑ์ที่แน่ นอน ถึ งการ
เกิ ดขึ้ นของนิ ติก รรมและช่ วงระยะเวลาเริ่ ม ต้น คุ ม้ ครองโดเมนเนมว่า จะได้รับการคุ ม้ ครองตั้ง แต่ เมื่ อ ใด
ขั้นตอนใดของการยื่นขอจดทะเบียน แม้ในปั จจุบนั จะอาศัยผูใ้ ดจดทะเบียนก่อนผูน้ ้ นั ย่อมมีสิทธิ ก่อน (First
Come First Served: FCFS) กล่าวคือ ผูท้ ี่ถูกจดทะเบียนโดเมนเนมโดยสุ จริ ตหรื อผูท้ ี่จดทะเบียนโดเมนเนม
โดยมีส่วนได้เสี ยโดยชอบก่อนย่อมมีสิทธิ ในโดเมนเนมนั้น‡‡ แต่ตอ้ งเป็ นกรณี ที่จดทะเบียนโดเมนเนมโดย
สมบูรณ์ แล้วเท่านั้นจึงจะได้รับการคุม้ ครอง อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏรายละเอียดเกี่ ยวกับการคุ ม้ ครองการ
แสดงเจตนาขอยืน่ จดทะเบียนโดเมนเนมไว้โดยเฉพาะว่าจะได้รับการคุม้ ครองตั้งแต่ข้ นั ตอนใด ส่ งผลให้เกิด
ความไม่ ชัด เจน และขาดความแน่ น อน อี ก ทั้ง ขั้น ตอนการจดทะเบี ย นโดเมนเนมเป็ นหลัก เกณฑ์ ข อง
ภาคเอกชนที่ได้กาหนดขึ้นมาเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ในการขอจดทะเบียนโดเมนเนมให้มีข้ นั ตอนการยื่นขอ
จดทะเบียน การตรวจสอบโดเมนเนมไว้ เพื่อให้ตวั แทนจาหน่าย (Registrar หรื อ Reseller) มีหลักเกณฑ์ใน
การรับจดทะเบียนโดเมนเนมไปในแนวทางเดียวกันกับ THNIC§§ แต่ก็เป็ นเพีลงหลักเกณฑ์ที่เอกชนกาหนด
ขึ้นมา สามารถถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ง่าย
2.4 การจดทะเบียนโดเมนเนมกับตัวการตัวแทน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนผูข้ อจดทะเบียนโดเมนเนมกับเจ้าของโดเมนเนมมีความสัมพันธ์
กันแบบตัวการตัวแทนกล่าวคือ เจ้าของโดเมนเนมเป็ นตัวการและผูข้ อจดทะเบียนโดเมนเนมเป็ นตัวแทนใน
การไปติดต่อกับบุคคลภายนอกซึ่ งเป็ นผูร้ ับจดทะเบียนโดเมนเนมหรื อตัวแทนผูร้ ับจดทะเบียนโดเมนเนม
เพื่อทาการจดทะเบียนโดเมนเนมให้กบั ตัวการ
การระบุ ชื่ อผูเ้ ป็ นเจ้า ของโดเมนเนมในใบเรี ย กเก็ บ เงิ นอันเป็ นเอกสารที่ แสดงถึ ง ความเป็ น
เจ้าของโดเมนเนม และใช้สาหรับการติดต่อข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโดเมนเนม ดังนั้นตามหน้าที่ ของ
ตัวแทนคือ ผูข้ อจดทะเบียนโดเมนเนมที่มีต่อตัวการคือ เจ้าของโดเมนเนม ซึ่งเป็ นผูค้ ิดค้นชื่อโดเมนเนม ต้อง
กระทาการไปในนามตัวการ เพื่อประโยชน์ของตัวการ ดังนั้นชื่อที่จะต้องปรากฏอยูใ่ นใบเรี ยกเก็บเงินควรจะ
เป็ นชื่อของเจ้าของโดเมนเนม มิใช่ชื่อของตัวแทน เพราะจะทาให้เกิดความสับสนถึงความเป็ นเจ้าของและ
เกิดปั ญหาในการต่ออายุโดเมนเนม เพื่อให้เกิดความถูกต้องของเอกสารและเป็ นการคุม้ ครองเจ้าของโดเมน
เนมที่มาขอจดทะเบียนโดเมนเนมผ่านตัวแทนอย่างแท้จริ ง

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]
§§
บริ ษทั ที.เอช.นิค จากัด ทาหนเที่บริ หารจัดการเกี่ยวกับการจดทะเบียนโดเมนเนม .th และ .ไทย
‡‡
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3. การบังคับใช้ กฎหมายกับโดเมนเนมในประเทศไทย
ปั จ จุ บ ัน การบัง คับ ใช้ก ฎหมายกับ โดเมนเนมอาศัย การตี ค วาม โดยน าพระราชบัญ ญัติ ห รื อ
ประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ในลักษณะของบทกฎหมายที่ใกล้เคียง เพื่อพิจารณาเจตนาของผูข้ อ
จดทะเบียนโดเมนเนมถึงความสุ จริ ตหรื อไม่สุจริ ตในการจดทะเบียนโดเมนเนมและแก้ไขปั ญหาโดเมนเนม
ในเบื้องต้น เนื่ องจากประเทศไทยไม่ปรากฎบทบัญญัติทางกฎหมายที่เข้ามาคุม้ ครองและรับรองสิ ทธิ ทาง
โดเมนเนมของผูข้ อจดทะเบี ยนโดเมนเนมโดยตรง ซึ่ งแม้การนากฎหมายที่เกี่ ยวข้องมาปรับใช้จะสามารถ
แก้ไ ขปั ญหาโดเมนเนมบางประการได้ใ นเบื้ องต้น แต่ ใ นโลกดิ จิตอล (Digital) ที่ นวัตกรรมทุ ก อย่า งมี
ความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีความเปลี่ยนแปลง พัฒนาอย่างสม่าเสมอ ทาให้บทบัญญัติใน
ปั จจุบนั ยังขาดประสิ ทธิ ภาพ ไม่สอดคล้องและไม่มีบทบัญญัติที่สามารถนามาบังคับใช้กบั โดเมนเนมได้
โดยตรง ไม่สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อที่จะบังคับใช้หรื อรองรับข้อเท็จจริ ง
ใหม่ๆที่เกิดขึ้นบนโลกอินเตอร์ เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับระบบโดเมนเนม
การบังคับใช้กฎหมายอันเกี่ ยวข้องกับการขอจดทะเบียนโดเมนเนมไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่ นอน
ชัดเจนถึ ง การรับรอง การคุ ม้ ครองและจุ ดเริ่ ม ต้นของการคุ ม้ ครองโดเมนเนม ส่ งผลให้ไม่ปรากฎความ
ชัดเจนของช่วงระยะเวลาที่โดเมนเนมจะได้รับการเริ่ มต้นคุม้ ครองสิ ทธิ ในชื่อดังกล่าวว่าตั้งแต่เมื่อใด ขณะใน
และในขั้นตอนใด แม้ในเบื้องต้นการคุม้ ครองโดเมนเนมจะคุม้ ครองตามหลักผูใ้ ดจดทะเบียนก่อนผูน้ ้ นั ย่อม
มี สิทธิ ก่อน (First Come First Served: FCFS) อันเป็ นหลักสากล แต่ด้วยความไม่แน่ นอนถึ งช่ วงเวลาที่จะ
ได้รับการคุม้ ครองว่าเป็ นช่วงระยะเวลาตั้งแต่ที่ผยู ้ ื่นจดทะเบียนโดเมนเนมได้ยื่นคาร้องขอจดทะเบียนโดเมน
เนม หรื อนับตั้งแต่มีการได้รับการอนุ มตั ิรับจดทะเบียนจากนายทะเบียน หรื อเมื่อจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
ซึ่ งหากเปรี ยบเที ยบกับการจดทะเบี ยนชื่ อนิ ติบุ คคล*** ในเบื้ องต้นต้องมีการจองชื่ อนิ ติบุคคล เพื่อขอจด
ทะเบียนห้างหุ ้นส่ วนหรื อบริ ษทั จากัด เมื่อนายทะเบียนพิจารณาให้จองชื่ อและใช้ชื่อได้แล้ว ผูท้ ี่จองชื่ อนิ ติ
บุคคลดังกล่าวจะต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วนั ที่นายทะเบียนพิจารณาและจองชื่ อให้ได้
แสดงให้เห็ นว่าการจดทะเบียนชื่ อห้างหุ ้นส่ วนหรื อบริ ษทั มีการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ในชื่ อของห้างหุ ้นส่ วนหรื อ
บริ ษทั ไว้ต้ งั แต่ขณะที่นายทะเบียนได้พิจารณาจองชื่ อและให้ใช้ชื่อได้ แต่การคุม้ ครองนั้นจะมีอยูเ่ พียง 30 วัน
หากพ้นกาหนดระยะเวลา 30 วันถือว่าชื่อดังกล่าวบุคคลอื่นสามารถนาไปจดทะเบียนได้
การไม่ ท ราบถึ ง ช่ วงระยะเวลาเริ่ ม ต้นในการคุ ้ม ครองโดเมนเนม อาจนามาซึ่ ง ปั ญหาในชั้น
พิจารณาความเป็ นเจ้าของโดเมนเนม อีกทั้งไม่มีหน่วยงานของทางภาครัฐที่จะเข้ามากากับดูแล ออกนโยบาย
วางหลักเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ได้อย่างทัว่ ไปในกรณี ที่เกิดข้อพิพาท หรื อปั ญหาโดเมนเนม เนื่องจากเป็ นเรื่ อง
ข้อตกลงระหว่างเอกชน แม้หลักเกณฑ์ของแต่ละบริ ษทั ที่รับจดทะเบียนโดเมนเนมจะมีความใกล้เคียงกัน
และเป็ นไปในทางเดียวกัน แต่ยงั ขาดการรับรองที่แน่นอนจากฝ่ ายรัฐที่ถือเป็ นตัวแทนของประชาชน ทั้งยัง
***

ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั กลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ ้นส่ วนและบริ ษทั พ.ศ.2554 ข้อที่
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ทาให้เกิดความบกพร่ องในการรวบรวมรายการโดเมนเนมที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วและรวมถึงการยกเลิก
โดเมนเนมที่หมดอายุการใช้งานและขาดการต่ออายุการใช้งานออกจากระบบโดเมนเนม
การไม่มีกฎหมายที่จะเข้ามาบังคับใช้กบั โดเมนเนมโดยตรงส่ งผลให้ไม่มีการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผู ้
จดทะเบียนโดเมนเนมและหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนโดเมนเนมตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้น อีกทั้งในการ
ควบคุมหรื อกาหนดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโดเมนเนมอันส่ งผลต่อความเป็ นเจ้าของโดเมน
เนม ในปั จจุบนั ค่าธรรมเนี ยมการจดทะเบียนและการต่ออายุโดเมนเนมได้มีการกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยม
ไว้ตามความเหมาะสมและตามความเห็นควรของแต่ละบริ ษทั ซึ่ งเป็ นการกาหนดโดยภาคเอกชนและมีอตั รา
ค่าธรรมเนี ยมไม่เท่ากัน โดยไม่มีราคากลางอันเป็ นค่าธรรมเนี ยมที่เป็ นมาตรฐานหรื อควบคุมโดยฝ่ ายรัฐ ซึ่ ง
โดยหลักจะยึดอัตราตาม THNIC ซึ่ งเป็ นบริ ษทั รับจดทะเบียนที่เป็ นศูนย์กลางในการรั บจดทะเบียนโดเมน
เนม .th ของประเทศไทย
ส าหรั บ ความเป็ นเจ้า ของสิ ท ธิ ใ นโดเมนเนม ในปั จจุ บนั การจดทะเบี ย นโดเมนเนมผูข้ อจด
ทะเบียนโดเมนเนมสามารถดาเนินการจดทะเบียนโดเมนเนมกับผูร้ ับจดทะเบียนโดเมนเนมหรื อตัวแทนผูร้ ับ
จดทะเบี ย นโดเมนเนมได้โ ดยตรง แต่ ด้ว ยความยุ่ง ยากด้า นเอกสาร ภาษา ความสะดวกสบายในการ
ดาเนิ นการติดต่อ ทาให้เกิดการรับบริ การจดทะเบียนโดเมนเนมผ่านตัวแทนคือ ผูข้ อจดทะเบียนโดเมนเนม
แต่การจดทะเบียนผ่านตัวแทน เจ้าของโดเมนเนมต้องตรวจสอบและควบคุมเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียน
และการชาระเงิ น เพื่อให้ปรากฎชื่ อเจ้าของโดเมนเนมเป็ นผูม้ ี ชื่ อในใบเสร็ จหรื อใบเรี ยกเก็บ เงิ นอันเป็ น
ต้นฉบับที่ได้รับมาจาก Registry ซึ่ งหากปรากฏชื่อตัวแทนจะส่ งผลให้เจ้าของโดเมนเนมมิใช่เจ้าของโดเมน
เนมในสายตาของ Registry แต่กลับเป็ นของตัวแทนผูข้ อจดทะเบียนโดเมนเนม เพราะชื่อในใบเสร็ จหรื อใบ
เรี ยกเก็บเงินอันเป็ นต้นฉบับที่ออกให้กบั ผูข้ อจดทะเบียน ปรากฏเป็ นชื่ อของบริ ษทั ตัวแทนหรื อผูท้ ี่รับจัดทา
เว็บไซต์ ทาให้บริ ษทั ตัวแทนหรื อผูท้ ี่รับจัดทาเว็บไซต์มีสิทธิในโดเมนเนมที่ได้จดทะเบียนไป

ผูด้ ูแลฐานข้อมูล
โดเมนเนม หรื อ
ผูร้ ับจดทะเบียน
โดเมนเนม

ตัวแทนผูข้ อจด
<< <<<<<<<<< << ทะเบียนโดเมนเนม

ตัวแทนผูร้ ับจด
ทะเบียนโดเมนเนม

เจ้าของโดเมนเนม
หรื อ ผูข้ อจดทะเบียน
โดเมนเนม

*รู ปภาพประการบรรยายระบบการดาเนินการติดต่อขอจดทะเบียนโดเมนเนม
จากที่ ก ล่ า วมาในข้า งต้นจะเห็ นได้ว่า อัตราการคิ ดค่ า ธรรมเนี ย มโดเมนเนมล้วนแล้วแต่ เ ป็ น
ข้อกาหนดของภาคเอกชนที่กาหนดขึ้นมา ทาให้ค่าธรรมเนี ยมแตกต่างกันโดยปราศจากการควบคุม ซึ่ งหาก
ตัวแทนมีเจตนาไม่สุจริ ตอาจเกิดกรณี การเก็งกาไรจากโดเมนเนมที่มีชื่อเสี ยง หรื อแสวงหาผลประโยชน์จาก
การต่ออายุโดเมนเนม ส่ งผลให้โดเมนเนมเหล่านั้นอาจจะต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมสู งขึ้น เนื่ องจากโดเมนเนม
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เป็ นที่ นิ ย ม มี ค วามแพร่ ห ลาย และเป็ นที่ ต้อ งการของผู ้แ สวงหาผลประโยชน์ ท างโดเมนเนม เช่ น
Pantip.com††† เมื่อตัวแทนผูร้ ับจดทะเบียนโดเมนเนมทราบถึงความต้องการใช้โดเมนเนมดังกล่าวและเห็นว่า
โดเมนเนมดังกล่าวมีมูลค่าในตัวเอง ตัวแทนผูข้ อจดทะเบียนโดเมนเนมอาจมีการกระทาที่ทุจริ ตต่อเจ้าของ
โดเมนเนม โดยคิดอัตราค่าธรรมเนี ยมในการต่ออายุโดเมนเนมในอัตราสู ง เพื่อที่จะยอมรับจดทะเบียนหรื อ
ยอมต่ออายุการใช้งานโดเมนเนมให้เจ้าของโดเมนเนม
กล่ าวโดยสรุ ปได้ว่า การไม่มีสถานะรั บรองทางกฎหมายเกี่ ยวกับการจดทะเบียนโดเมนเนม
โดยตรง ส่ งผลให้การบังคับใช้โดเมนเนมมีปัญหาและไม่สามารถแก้ไขปั ญหาเหล่านั้นได้โดยตรง เนื่องจาก
ถูกควบคุมดูแลโดยภาคเอกชน เมื่อมีการฟ้องร้องนาคดีข้ ึนสู่ ศาลทาให้เกิดปั ญหาในการวินิจฉัยคดีของศาล
เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายที่มาบังคับใช้ในการวิ นิจฉัยปั ญหาโดเมนเนมได้โดยตรง จึงต้องอาศัย
การเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งเช่ นคดี INTEL‡‡‡ ซึ่ งศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง ได้อาศัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ.2534
พิจารณาว่า ลักษณะกิจการของโจทก์กบั จาเลยอยู่ในธุ รกิ จด้านคอมพิวเตอร์ ดว้ ยกันทั้งคู่ และวัตถุ ประสงค์
บางประการก็ทบั ซ้อนกัน การที่จาเลยใช้คาว่า “INTEL” เช่นเดียวกับโจทก์ ย่อมทาให้สาธารณชนเข้าใจผิด
ได้วา่ กิจการของจาเลยเป็ นส่ วนหนึ่ งหรื อเกี่ยวข้องกับกิจการโจทก์ได้ การกระทาของจาเลยจึงเป็ นการฝ่ าฝื น
ต่อบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่ ง
เป็ นการละเมิดต่อชื่อนิ ติบุคคล ชื่ อในทางการค้าและเครื่ องหมายบริ การ “อินเทล” หรื อ “INTEL” ของโจทก์
และศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้ตดั สิ นว่าโจทก์มีสิทธิ ห้ามจาเลยนาชื่ อ
บริ ษทั ไปจดทะเบียนเป็ นโดเมนเนมอีกด้วย
คดีน้ ีแสดงให้เห็นว่าเมื่อไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโดเมนเนม ศาลจึงใช้บทกฎหมายที่ใกล้เคียง
อย่างยิ่งคือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์และพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาปรับใช้
กับข้อพิพาทโดเมนเนม อีกทั้งศาลมิได้พิจารณาถึงความสุ จริ ตของจาเลย เนื่องจากบทบัญญัติทางกฎหมายที่
สามารถนามาปรับใช้ ไม่ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเจตนาของผูจ้ ดทะเบียนโดเมนเนม

โดเมนเนมที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยเป็ นอย่างมาก ในการเป็ นพื้นที่สาหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในหัวข้อหรื อประเด็นต่างๆที่ น่าสนใจร่ วมกันอย่างเป็ นสาธารณะ รวมถึงการสอบถามข้อมูล แบ่งปั นประสบการณ์ ใน
เรื่ องราวต่างๆผ่านหน้ากระดานสนทนา โดยสมาชิกในเว็บไซต์ของ Pantip สามารถตั้งหรื อตอบกระทูต้ ่างๆที่สมาชิกสนใจ
ได้ ซึ่ งในปั จจุ บันเว็บไซต์ของ Pantip เป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ ยนข้อมูล รี วิวสิ นค้าละการบริ การ นาเสนอสถานที่
ท่องเที่ยว ร้านอาหาร กีฬาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ขอ้ มูลเชิงวิชาการฯลฯ เพื่อให้ความรู ้และคาแนะนาแก่ประชาชนทัว่ ไป
ที่เข้าใช้บริ การเว็บไซต์ของ Pantip
‡‡‡
คาพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง, คดีหมายเลขแดงที่ ทป.121/2545
†††
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4. วิเคราะห์ ปัญหาโดเมนเนมในประเทศไทย
จากการศึกษาพบว่ายังมีปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการคุม้ ครองการจดทะเบียน
โดเมนเนมในหลายประการผูว้ จิ ยั จึงขอสรุ ปปั ญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
1) ปั ญหาการไม่มีกฎหมายในการพิจารณาเจตนาของผูจ้ ดทะเบียนโดเมนเนมโดยสุ จริ ต
การปรากฏเครื่ องหมายทางการค้าทางโลกอินเตอร์ เน็ตมีความจาเป็ นที่ตอ้ งอาศัยโดเมนเนมใน
การอ้างอิง แสดงตัวตน แต่ทว่าชื่ อทางโดเมนเนมนั้นหาใช่เครื่ องหมายทางการค้า ทาให้เกิดปั ญหาในกรณี ที่
เจ้าของเครื่ องหมายทางการค้าประสงค์จะจดทะเบียนโดเมนเนมในชื่ อทางการค้าของตน แต่กลับไม่สามารถ
จดทะเบียนได้ เนื่องจากมี บุคคลอื่นนาชื่ อดังกล่าวไปใช้กบั การจดทะเบียนโดเมนเนมของตนแล้ว ทาให้ผทู ้ ี่
เป็ นเจ้าของที่แท้จริ งในเครื่ องหมายการค้าดังกล่าวกลับไม่มีสิทธิ และไม่ได้นบั การคุม้ ครองสิ ทธิ ตนในการ
จดทะเบียนโดเมนเนม
การละเมิดชื่ อทางโดเมนเนมมีดว้ ยกัน 2 ประเภทคือ การละเมิดโดยวิธีการ Cybersquatting เป็ น
การแสวงหาผลประโยชน์จากโดเมนเนม โดยการตั้งใจที่จะจดทะเบียนโดเมนเนมให้เหมือนหรื อคล้ายคลึ ง
กับชื่อทางการค้าชื่ อเครื่ องหมายการค้าหรื อชื่ อของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียน โดยตนไม่มีสิทธิ หรื อไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องด้วย โดยมีวตั ถุประสงค์ให้เจ้าของโดเมนเนมเห็นว่า หากไม่ลงทุนในการเสี ยเงิน เพื่อซื้ อโดเมนเนม
ดังกล่าวอาจทาให้ตอ้ งเสี่ ยงต่อการสู ญเสี ยโดเมนเนมนั้น และอาจเสี่ ยงต่อการเสี ยชื่อเสี ยงจากการที่ถูกนาชื่อ
เหล่านั้นไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ส่ วนอีกประเภทคือ การละเมิดโดยวิธีการ Cyberpirate หมายถึง การลวง
ให้คนเข้ามายังเว็บไซต์ของตน ซึ่ งจดทะเบียนโดเมนเนมไว้โดยใช้ในลักษณะเปลี่ยนแปลงตัวอักษรบางตัว
เพื่อให้เกิดการสับสนหลงผิด หรื อใช้ชื่ออื่นที่มีความหมายคล้ายคลึงหรื อเหมือนกับชื่ อเดิมที่ได้จดทะเบียน
โดเมนเนมไว้อยูก่ ่อนแล้ว
อย่างไรก็ตามทั้งสองกรณี ขา้ งต้นเป็ นคนละประเภทกับการจดทะเบียนโดเมนเนมเพื่อการลงทุน
เป็ นการคิ ดค้นหาชื่ อใหม่ ที่ น่า สนใจจากความคิ ดสร้ า งสรรค์และไม่ ละเมิ ดสิ ท ธิ ข องผูใ้ ดหรื อท าให้ใคร
เสี ยหาย แล้วนามาขายในตลาดการค้า โดเมนเนม อันเป็ นธุ รกิจอีกประเภทหนึ่ งที่ชอบธรรมและถูกต้องตาม
กฎหมาย เพราะโดเมนเนมที่ดีน้ นั นอกจากจะสามารถทาให้ผใู ้ ช้อินเทอร์ เน็ตสามารถจดจาชื่ อได้อย่างอีกทั้ง
สามารถนามาขายได้ด้วยวิธีการประมูลหรื อเสนอขายโดยตรงได้อีก เป็ นการจดทะเบียนโดเมนเนมเพื่อ
ลงทุ นอันเป็ นการคิ ดค้นหาโดเมนเนมใหม่ด้วยความรู ้ ความสามารถ ความสร้ างสรรค์ของผูจ้ ดทะเบี ยน
โดเมนเนมเอง ซึ่ งบุคคลจาพวกนี้ เป็ นผูม้ ีเจตนาสุ จริ ตซึ่ งเรี ยกว่า Cyberinvestor ที่ประกอบอาชี พจากธุ รกิ จ
จากอินเตอร์ เน็ตแต่ปราศจากกฎหมายคุม้ ครอง
2) ปั ญหาการไม่มีหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนโดเมนเนมและหน่ วยงานที่รับผิดชอบโดเมน
เนม
โลกอินเตอร์ เน็ตเปรี ยบเสมือนเป็ นพื้นที่สาธารณะที่บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้ จึงควรมีการ
กากับดู แล เพื่อวางหลักเกณฑ์ แนวทางการบังคับใช้และคุ ม้ ครองอันควรเป็ นหน้าที่ ของรั ฐในการกากับ
ดูแลกการจดทะเบียนโดเมนเนม เนื่องจากการจดทะเบียนโดเมนเนมถูกดาเนิ นการโดยหน่วยงานภาคเอกชน
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ปราศจากหน่วยงานรัฐเข้ามากากับดูแล ซึ่ งปั จจุบนั แม้ประเทศไทยได้มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่รับจดทะเบียน
โดเมนเนมคือ บริ ษทั ทีเอชนิคจากัด (Thailand Network Information Center : THNIC Co. , Ltd.) ซึ่ง THNIC
ได้เป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตโดเมนและนโยบายการจดทะเบียนโดเมนเนม
อย่างไรก็ตามด้วยสถานะของหน่วยงานที่มีสถานะเป็ นภาคเอกชนทาให้ระเบียบ ขั้นตอนการจด
ทะเบียนที่ถูกกาหนดและออกโดยภาคเอกชน สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลง แก้ไขได้ง่าย ส่ งผลให้หลักเกณฑ์
ในการจดทะเบียนโดเมนเนมไม่มีความแน่นอน และวัตถุประสงค์ในการกาหนดหลักเกณฑ์ยอ่ มเป็ นไปเพื่อ
ผลประโยชน์หรื อผลกาไรของภาคเอกชนเป็ นหลัก หาได้คานึ งถึงผลประโยชน์ของประชาชนส่ วนร่ วมหรื อ
การบริ ก ารสารธารณะไม่ นอกจากนี้ การที่ ภ าครั ฐ ไม่ ไ ด้ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ โดเมนเนมท าให้ ป ราศจาก
หน่ วยงานของทางภาครัฐที่เข้าควบคุ ม กากับ ดู แลอย่างเป็ นระบบทาให้เมื่อเกิดปั ญหาการคุ ม้ ครองโดเมน
เนม การจดทะเบียนโดเมนเนมหรื อข้อพิพาททางโดเมนเนมไม่สามารถหาหน่วยงานทางภาครัฐที่จะเข้ามา
รับผิดชอบโดยตรง
นอกจากนี้ การตรวจสอบความซ้ า ซ้ อ นของโดเมนเนมต้อ งอาศัย การตรวจสอบจากหลาย
หน่ วยงานไม่ว่าจะเป็ นสานักงานทะเบียนธุ รกิ จ กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์, กรมทรัพย์สิน
ทางปั ญญาในส่ วนของเครื่ องหมายการค้า หรื อกรมการปกครอง ซึ่ งขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย เป็ นต้น
โดยปราศจากหน่ วงงานที่ เข้ามาทาหน้าที่เป็ นตัวแทนของภาครัฐที่จะเข้ามาเอื้ อประโยชน์ รวมถึงอานวย
ความสะดวกให้กบั ประชาชน รวมทั้งเป็ นหน่วยงานกลางในการรวบรวมฐานข้อมูลโดเมนเนมที่ได้รับการ
จดทะเบียนในประเทศไทย อันเป็ นการป้ องกันการละเมิดโดเมนเนมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพอีกทางหนึ่ง
สาหรับการคุม้ ครองโดเมนเนมในปั จจุบนั อาศัยหลัก ผูใ้ ดจดทะเบียนก่อนผูน้ ้ นั ย่อมมีสิทธิ ก่อน
(First Come First Served: FCFS) แต่ ไ ม่ ป รากฏแน่ ชัดว่า การเริ่ ม ต้นคุ ้ม ครองตามหลัก ข้า งต้นนั้น ควรจะ
เริ่ มต้นคุม้ ครองตั้งแต่เมื่อใดและ ณ จุดใดที่ควรได้รับความคุม้ ครองกล่าวคือ ควรเริ่ มต้นคุม้ ครองตั้งแต่ขณะ
ยื่นคาขอรับจดทะเบียนโดเมนเนมหรื อตั้งแต่มีการจดทะเบียนโดเมนเนมเสร็ จสมบูรณ์ เพื่อที่จะได้เริ่ มต้น
ความคุม้ ครองโดเมนเนมของผูย้ นื่ ขอจดทะเบียนโดเมนเนม
3) ปั ญหาการไม่มีกฎหมายเข้ามาควบคุมค่าธรรมเนียมและคุม้ ครองความเป็ นเจ้าของโดเมนเนม
ค่าธรรมเนียมโดเมนเนมคือ อัตราค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บตามประเภทสกุลโดเมนเนมที่กาหนดไว้
โดยมีการกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมเป็ นรายปี เป็ นการชาระเพื่อเปิ ดใช้บริ การและรักษาสถานภาพโดเมน
เนม ซึ่ งครอบคลุมตามระยะเวลาที่ตกลงกล่าวคือ อัตราค่าธรรมเนี ยมจะเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับระยะเวลาใน
การคุม้ ครองโดเมนเนม
ปั จจุบนั การจดทะเบียนจากผูร้ ับจดทะเบียนโดเมนเนมเป็ นการดาเนิ นการของภาคเอกชนซึ่ ง
สามารถเป็ นผูก้ าหนดอัตราค่าธรรมเนียมโดเมนเนม โดยเป็ นการกาหนดค่าธรรมเนียมโดเมนเนมที่ปราศจาก
การควบคุมอัตราค่าธรรมเนี ยมจากทางภาครัฐ ส่ งผลให้เกิ ดปั ญหาต่อการเป็ นเจ้าของโดเมนเม เนื่ องจาก
ในทางปฏิบตั ิแล้วผูเ้ ป็ นเจ้าของโดเมนเนมที่คิดค้น สร้างสรรค์โดเมนเนมเพื่อใช้ในกิจการทางการค้าหรื อใช้
กับเครื่ องหมายทางการค้ามักจะมิใช่ ผทู ้ ี่ดาเนิ นการในส่ วนของการจดทะเบียนโดเมนเนมกล่าวคือ ผูท้ ี่เป็ น
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เจ้าของโดเมนเนมมักจะมอบอานาจให้ลูก จ้างหรื อบุ คลากรที่ อยู่ใ ต้บ งั คับบัญชาให้เป็ นผูข้ อจดทะเบี ย น
โดเมนเนมไปดาเนิ นการจดทะเบียนและสร้างเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดเว็บไซต์มาใช้ ซึ่ งส่ วนมากบริ ษทั รับจัดทา
เว็บไซต์เหล่านี้ นอกจากรับจัดทาในส่ วนของการออกแบบเว็บไซต์แล้วยังทาหน้าที่เป็ นตัวแทนติดต่อ รับ
ประสานงานเกี่ยวกับเรื่ องการไปติดต่อเพื่อขอจดทะเบียนโดเมนเนม
ตัวแทนเจ้าของโดเมนเนมหรื อบริ ษทั รับจัดทาเว็บไซต์ที่เป็ นตัวแทนในการติดต่อขอจดทะเบียน
กับบรรดา Registrar หรื อ Reseller ได้ใช้ชื่อของตนเข้าแสดงถึงความเป็ นเจ้าของโดเมนเนม เพื่อจดทะเบียน
โดเมนเนม ส่ งผลให้ชื่อที่ปรากฏอยูใ่ นเอกสารหลักฐานต่างๆ เป็ นชื่อของบริ ษทั รับจัดทาเว็บไซต์ เพราะเป็ น
ผูต้ ิดต่อขอจดทะเบียนโดเมนเนมโดยตรง รวมถึงได้แสดงออกซึ่ งความเป็ นเจ้าของสิ ทธิ ในโดเมนเนม และ
นาสิ ทธิ ในความเป็ นเจ้าของโดเมนเนมภายใต้ชื่อของตนมาต่อรองกับผูเ้ ป็ นเจ้าของโดเมนเนมที่แท้จริ งเมื่อมี
ความต้องการต่ออายุโดเมนเนม และเจ้าของโดเมนเนมไม่สามารถยกข้อต่อสู ้ถึงความเป็ นเจ้าของโดเมนเนม
ได้ เนื่ องจากในสายตาของ Registrar หรื อ Reseller ผูเ้ ป็ นเจ้าของโดเมนเนมหาใช่เจ้าของที่แท้จริ ง และด้วย
ค่าธรรมเนี ยมที่ เอกชนสามารถกาหนดได้เอง จึ งมี การเรี ยกร้ องอัตราค่าธรรมเนี ย มไว้สูง ปราศจากการ
ควบคุ มและกากับดู แล ทาให้เอกชนมีอานาจในการกาหนดค่าธรรมเนี ยมตามอาเภอใจในราคาสู งเกิ นควร
เพื่อนามาแสวงหากาไรจากการต่ออายุโดเมนเนม ทาให้เจ้าของโดเมนเนมที่แท้จริ งต้องได้รับผลกระทบจาก
การที่ตนอาจมิใช่เจ้าของโดเมนเนมตามที่ปรากฏในเอกสารใบเรี ยกเก็บเงิน เพราะเอกสารในการจดทะเบียน
โดเมนเนมที่ติดต่อกับ Registry ที่สามารถใช้เป็ นพยานหลักฐานได้น้ นั เป็ นเอกสารที่ทาในนามของตัวแทน
หรื อบริ ษทั รับจัดทาเว็บไซด์ หาใช่ชื่อเจ้าของโดเมนเนมที่แท้จริ งไม่

5. บทเสนอแนะ
จากที่กล่าวแล้วในข้างต้นถึ งปั ญหาของการไม่มีกฎหมายเกี่ ยวกับหลักเกณฑ์และการคุ ม้ ครอง
การจดทะเบี ยนโดเมนเนมดังนั้น ผูเ้ ขียนเห็ นควรจัดให้มีพระราชบัญญัติคุม้ ครองโดเมนเนมจึงขอเสนอ
เนื้อหาสาระของบทบัญญัติในพระราชบัญญัติโดเมนเนมดังต่อไปนี้ คือ
1) แก้ไขปั ญหาให้ครอบคลุ มถึ งโดเมนเนมที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนโดเมนเนมไว้ก่อนที่จะมีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติโดเมนเนม เนื่ องจากโดเมนเนมเหล่านั้นยังอยูร่ ะหว่างดาเนิ นการมีผลบังคับใช้
โดยชอบ โดยให้เริ่ มต้นเข้าสู่ ระบบเมื่อมีการจดทะเบียนต่ออายุโดเมนเนมในครั้งถัดไป ดังนั้นเมื่อมีการจด
ทะเบียนโดเมนเนมโดยการต่ออายุโดเมนเนม บรรดาโดเมนเนมที่เคยจดทะเบียนใช้โดเมนเนมไปแล้วต้อง
เข้าระบบโดยผ่านการคัดกรองจากสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2) มอบอานาจหน้าที่ให้ “สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ” เข้ามาควบคุมเพื่อบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองโดเมนเนม โดยจัดให้มีการประมูลเพื่อค้นหาองค์กรที่จะเข้ามาเป็ นหน่ วยงาน
หลักในการทาหน้าที่ ดาเนิ นการพัฒนาและทาการส่ งเสริ ม สนับสนุ นการทาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
เนื่ องจากส านักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อ ETDA มี ภารกิ จส าคัญในการศึ กษาและวิจยั
สนับสนุ นการดาเนิ นงานของคณะกรรมการธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อม
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ทั้งเป็ นหน่วยงานที่เปรี ยบเสมือนเป็ นตัวแทนของภาคงรัฐที่มีความเป็ นกลางในการรับจดทะเบียนพร้อมทั้ง
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโดเมนเนมให้แก่ประชาชนในเบื้องต้น
3) เพิ่มรายละเอียดในแบบฟอร์ มการขอจดทะเบียนโดเมนเนม ในจัดให้มีการระบุวตั ถุประสงค์
ในการจดทะเบียนโดเมนเนม และระบุขอ้ มูลเบื้องต้นเกี่ ยวกับที่มาของชื่ อโดเมนเนมนั้น เพื่อให้สานักงาน
พัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นผูพ้ ิจารณาให้ความเห็นและอนุมตั ิในเบื้องต้น
4) เพิ่ ม หลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาเจตนาของผู ้ จ ดทะเบี ย นโดเมนเนมโดยสุ จริ ตใน
พระราชบัญญัติโดเมนเนม เพื่อนามาปรับใช้ กบั การพิจารณาเจตนาของผูย้ ื่นขอจดทะเบียนโดเมนเนมใน
เบื้องต้น อันเป็ นการกลัน่ กรองและป้ องกันปั ญหาเรื่ องความซ้ าซ้อนของโดเมนเนม
5) เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้อานาจผูม้ ีส่วนได้เสี ยเกี่ยวกับโดเมนเนมสามารถยื่นคาคัดค้าน
โดเมนเนมที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ เพื่อให้เกิ ดการตรวจสอบและป้ องกันการซ้ าซ้อนของโดเมนเนมและ
เนื่องจากการพิจารณาเจตนาของผูจ้ ดทะเบียนโดเมนเนมนั้นยังคงเป็ นดุลพินิจ ปราศจากความแน่นอนชัดเจน
จึงต้องมีแนวทางในการใช้ดุลพินิจในการป้ องกันการจดทะเบียนโดเมนเนมที่ซ้ าซ้อนหรื อมีเจตนาที่ไม่สุจริ ต
6) เพิ่มความชัดเจนในการเริ่ มต้นคุม้ ครองชื่ อโดเมนเนมไว้ในพระราชบัญญัติโดเมนเนมโดยเริ่ ม
คุ ม้ ครองโดเมนเนม นับตั้งแต่นายทะเบียนของสานักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์ จดทะเบี ย น
โดเมนเนมในฐานข้อมูล
7) กาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมโดเมนเนม ซึ่ งกาหนดให้อยู่ในลักษณะของอัตราทางเลื อกโดย
ออกเป็ นประกาศกระทรวงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
อย่างไรก็ตามการให้ผชู ้ นะการประมูลเข้ามาจัดการดูแลควบคุมโดเมนเนม มีความจาเป็ นต้องมี
ฐานข้อมูลรายชื่อทางการค้า ชื่อเครื่ องหมายการค้าและชื่อของบุคคลรวบรวมไว้ เพื่อเป็ นฐานข้อมูลกลางที่
สามารถตรวจสอบได้ภายใต้การดูแลของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งเป็ นหน่วยงานจาก
ทางภาครัฐในการออก กฎระเบียบต่างๆเกี่ ยวกับการจดทะเบียนโดเมนเนม ดังนั้นการที่สานักงานพัฒนา
ธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะเข้ามามีบทบาทในการเป็ นตัวแทนของภาครัฐเพื่อจัดการดูแลนั้น ผูเ้ ขียนเห็น
ควรศึกษาแนวทางการรวบรวมฐานข้อมูลเครื่ องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปั ญญา ชื่อบริ ษทั หรื อห้าง
หุ ้นส่ วนจากสานัก ทะเบี ย นธุ รกิ จ กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ และนามสกุลจากกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็ นฐานข้อมูลที่สาคัญในการตรวจสอบชื่ อทางการค้า ชื่ อเครื่ องหมาย
การค้าและชื่อของบุคคลไว้ อีกทั้งโดเมนเนมมีมูลค่า สามารถสร้างรายได้และกาไรอย่างมหาศาล จึงเห็นควร
ที่จะมีการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโอนสิ ทธิ ในโดเมนเนมไปยังบุคคลภายนอกได้ในทานองเดียวกันกับ
การโอนสิ ทธิ ในเครื่ องหมายการค้า เพื่อให้เกิ ดหลักเกณฑ์ที่ชดั เจน แน่นอนและสามารถแสวงหาประโยชน์
จากโดเมนเนมได้โดยชอบด้วยกฎหมายที่ควรศึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
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