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ติดต่อจดโดเมน (Domain Name) 

วิธีจดโดเมนเนม 
Step 1 : ระบุช่ือโดเมนเนมท่ีต้องการ วิธีต้ังช่ือโดเมน 
Step 2 : ตรวจสอบว่าช่ือโดเมนท่ีต้องการยังว่างอยู่หรือไม ่ 
Step 3 : เลือกโดเมนท่ียังว่างอยู่ แล้วแจ้งมาท่ีอีเมล์ contact@baanwebsite.com 

 หลักที่ใช้ในการต้ังชื่อโดเมน 

1. ความยาวของช่ือ Domain ต้ังได้ไม่เกิน 63 ตัวอักษร 
2. สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข หรือเครื่องหมายขีด (-) ได้ 
3. ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้ ได้ผลเหมือนกัน 
4. ห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-) น าหน้าหรืออยู่หลังสุดของช่ือ domain 
5. ห้ามเว้นวรรคในช่ือโดเมน 

การจดทะเบียนโดเมนต่างประเทศและช่ือโดเมนภาษาไทย 

1. .com ใช้ท าเว็บไซต์ของบริษัท ห้างร้านโดยท่ัวไป รวมท้ังเว็บไซต์ส่วนตัว และมีบางครั้งน าไปใช้ท า
เว็บไซต์ (web site) ประเภทอื่นๆ ด้วย 

2. .net ใช้ท าเว็บไซต์เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค (network) ของคอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซต์บริการ
อินเทอร์เน็ต แต่บางครั้งก็น าไปใช้ด้านอื่นด้วย 

3. .org ใช้ท าเว็บไซต์ของส่วนราชการ บางครั้งก็มีการจดทะเบียนน าไปใช้กับเว็บไซต์ประเภทอื่นด้วย 
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 ค่าบริการจดโดเมน 

Generic Top Level Domains คือชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วย com, net และ org 

โดเมนเนม ประเภทผู้ถือครอง ราคา / ปี 

.com Commercial Organization / ห้างร้านบริษัท 500 บาท 

.net Networking Organization / กิจกรรมเครือข่าย 500 บาท 

.org Non Commercial Org / มูลนิธิที่ไม่หวังผลก าไร 500 บาท 

.biz Business / ห้างร้านบริษัท 500 บาท 

.info Information / เวปไซด์ให้ข้อมูล 500 บาท 

.us ห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลท่ัวไป (อเมริกา) 750 บาท 

.name ห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลท่ัวไป 700 บาท 

.ws ห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลท่ัวไป 500 บาท 

.asia ผู้ขอจดต้องอยู่ในเขตเอเชีย-แปซิฟิก 800 บาท 

.in India หรือสามารถอ้างถึง Indivisual บุคคลท่ัวไป 700 บาท 

.mobi เว็บไซด์ส าหรับแสดงบนมือถือ (Mobile Web) 900 บาท 

.cc ห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลท่ัวไป 1,000 บาท 

.tv เว็บไซท์ทีีมีบริการเกี่ยวข้องกับงานโทรทัศน์ 1,300 บาท 

** จดโดเมน .com .net .org .biz .info ไม่ต้องใช้หลักฐานใด ๆ ประกอบการ จดโดเมน **  

   

ชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วยอักษรย่อของละประเทศ 

โดเมนเนม ประเภทผู้ถือครอง ราคา / ปี 

.co.th Company / นิติบุคคล ห้างร้านบริษัท 1,559 บาท 

.in.th Individual / บุคคลท่ัวไป 800 บาท 

.net.th Internet Service Provide / ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต 1,559 บาท 

.or.th Non-profit Organization / มูลนิธิที่ไม่หวังผลก าไร 1,559 บาท 

.ac.th Academic Organization / สถาบันการศึกษา 1,559 บาท 

.mi.th Military Organization / หน่วยงานเกี่ยวกับการทหาร 1,559 บาท 

.go.th Government / หน่วยงานราชการ อบต. ส่วนราชการ 1,559 บาท 
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 ระเบียบและเอกสารประกอบการจดทะเบียน .th 

 โดเมน .co.th ใช้ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (มีช่ือ
ภาษาอังกฤษ) ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท  

o ตัวอย่างเอกสารบริษัท (http://www.baanwebsite.com/dotth/doc(.co).pdf) ,  
o ตัวอย่างหนังสือบริคณสนธ ิ (ใช้ส าหรับยืนยันช่ือภาษาอังกฤษของ

บริษัท) http://www.baanwebsite.com/dotth/b.pdf 
 โดเมน .ac.th ใช้หนังสือจัดต้ังโรงเรียน หรือหนังสือรับรองท่ีออกโดยโรงเรียน ระบุช่ือสถานศึกษา ท่ี

อยู่ และสังกัด 
โดยระบุช่ือโดเมนท่ีต้องการจด ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน 
ตัวอย่างเอกสาร  

o หนังสือรับรองโรงเรียน (http://www.baanwebsite.com/dotth/doc(.ac).pdf ) หรือ   
o ใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียน  (http://www.baanwebsite.com/dotth/doc2(.ac).pdf) 

 โดเมน .or.th ใช้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน  
ตัวอย่างเอกสาร  http://www.baanwebsite.com/dotth/doc(.or).pdf 

 โดเมน .go.th หน่วยงานราชการ ใช้หนังสือแจ้งความประสงค์ใช้ช่ือโดเมนของหน่วยงานประกอบการ
จดทะเบียน  
ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารออกโดย CIO) หรือ ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO) 
http://www.baanwebsite.com/dotth/doc2(.go).pdf 

 โดเมน .in.th ต้องใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนประกอบการจดทะเบียนโดเมน (จดช่ืออะไรก็ได้)  
ตัวอย่างเอกสาร (ส าหรับบุคคลท่ัวไป) 

 โดเมน .mi.th ส าหรับหน่วยงานทางทหาร  
ตัวอย่างเอกสาร 

 ช่ือโดเมนจะต้องเป็นช่ือของนิติบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือ อักษรย่อ หรือ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใด
ของช่ือเท่านั้น 

 จะต้องใช้เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมน โดยระบุช่ือโดเมนท่ีต้องการจด email มา
ท่ี contact@baanwebsite.com  หรือ fax มาท่ี 02-694-3569 

 หลักเกณฑ์ การเลือกชื่อโดเมน 

การพิจารณาช่ือโดเมนน้ันต้องเป็นช่ือเต็ม ช่ือย่อ หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของช่ือองค์กร/หน่วยงานน้ันๆ ไม่สามารถเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากช่ือองค์กร/หน่วยงานได้ 
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