
โครงการแจกฟรี "อีเมลไทย@คน.ไทย"  

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครอืข่ายไทย (THNIC Foundation) มุ่งเน้นลดความเหลื่อมลำ้าทางดิจิทัล และให้ความสำาคัญ
กับการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต จึงส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าของบัญชีอีเมลภาษาไทยได้
ฟร ีจำานวน 1,000 บัญชี โดยจะเริ่มแจกครั้งแรกในงาน WUNCA ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหวา่งวันที่ 
18-20 มกราคม 2560 โปรดติดตามกิจกรรมของ THNIC ครั้งต่อไปตลอดปี 2560

เงื่อนไขการให้บริการ
1. บุคคลทั่วไปสามารถขอใช้บัญชีอีเมลภาษาไทย @คน.ไทย ได้โดยไม่มีคา่ใช้จา่ยตลอดอายุการใช้งาน
2. ผู้สมัครต้องแสดงบัตรประจำาตวัประชาชน
3. ผู้สมัคร 1 ทา่น ตอ่ 1 บัญชี
4. ผู้สมัครจะได้รับพื้นที่อีเมลฟรี ขนาด 1 กกิะไบต์ ต่อ 1 บัญชี 
5. ผู้สมัครสามารถเลือกชื่อบัญชีอีเมลได้ตามต้องการ ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขัดกับนโยบายการตั้งชื่อโดเมน .ไทย
6. สงวนสิทธิการอนุมัติชื่อบัญชีอีเมลตามลำาดับชื่อวา่ง (First come, First serve)
7. สงวนสิทธิลบชื่อบัญชีอีเมลที่ไม่มีการใช้งานล็อกอินนานกว่า 1 ปี โดยไมจ่ำาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. บริษัท ที.เอช.นิค จำากัด เป็นผู้ให้บริการอีเมลภาษาไทย .ไทย ภายใต้บรกิาร thMail ดงัน้ัน เงื่อนไขและ

นโยบายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ THNIC

เง่ือนไขในการให้บริการของ THNIC
นโยบายสิทธิส่วนบุคคล (Privacy Policy)
บริษัท ที.เอช.นิค จำากัด (THNIC) ตระหนักถึงความสำาคัญในเรื่องสทิธิส่วนบุคคล ดงัน้ันข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกจะถูก

เก็บรกัษาอยา่งดีที่สดุ กรณุาอา่นรายละเอียดของนโยบายฉบับน้ีเพื่อทำาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่เรายึดถึอใน

การดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของทา่น ซ่ึงนโยบายเหล่าน้ีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่มิได้มีการแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า ดังน้ัน กรุณาตดิตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอย่างสมำ่าเสมอเพื่อประโยชน์ของตัวทา่นเอง 

นโยบายฉบับน้ีจะแจ้งให้ทา่นทราบถึงรายละเอียดต่อไปน้ี

1. ในการติดต่อสื่อสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล น้ัน THNIC จะไม่ทำาการตรวจสอบ เปิดอ่าน
ข้อความ หรือแก้ไขข้อมูลภายในอีเมลของสมาชิก ยกเว้นในกรณดีังต่อไปน้ี
1.1. ปฎิบัตติามกระบวนการทางกฎหมาย
1.2. นำามาอา้งอิงเพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรพัย์สินของ THNIC
1.3. นำามาอา้งอิงเพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของ THNIC
1.4. นำามาอา้งอิงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกท่านอื่น เมื่อมีการร้องขอ



2. ในกรณีที่ THNIC ดำาเนินการจดัทำากจิกรรมพิเศษตา่งๆ เช่น การจัดรายการชิงโชค การจัดประกวดแข่งขัน 
เป็นต้น THNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บบันทึกข้อมูลการติดต่อกับสมาชิก เพือ่เป็นหลักฐานอ้างอิง หรือเพื่อ
รวบรวมสถิติทางดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรมศาสตร์ และด้านทัศนคติ

3. THNIC ไม่มีนโยบายขายหรือให้เช่า ข้อมูลของสมาชกิกับบุคคลอื่น หากแต่ในการดำาเนินกิจกรรมพิเศษตาม
ข้อ 2 THNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสมาชกิที่เข้าร่วมกจิกรรมกับบริษัทคู่ค้า เพื่อประโยชน์ใน
การดำาเนินกิจกรรมน้ันๆ ทัง้น้ีหากสมาชกิท่านใดไม่ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนตวั ทา่นสามารถสงวนสิทธิ์
ในการไม่เข้ารว่มในกิจกรรม หรือการประกวดน้ันๆ ได้

4. บริการต่างๆ และการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการป้องกันความเป็นส่วนตัวจากรหัสผ่าน ทา่น
สามารถทำาการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ดว้ยชื่อล็อกอินและรหัสผ่านของท่านเอง สมาชิกควร
รกัษาชือ่ล็อกอินและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ

เงื่อนไขการใช้บรกิาร thMail
โปรดอา่นและทำาความเข้าใจข้อตกลงต่อไปน้ีโดยละเอียด เพือ่รักษาสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการของท่าน

1. thMail เป็นบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล ทีจ่ัดทำาโดย บริษัท ที.เอช.นิค จำากัด ซ่ึงเป็นบริการที่
ถูกจดัทำาข้ึนเป็นพิเศษเพื่อผูใ้ช้ชื่อโดเมนภายใต้สกุล .th  และ .ไทย โดยเฉพาะ และเพื่อให้บริการอีเมลของ 
thMail เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้งาน โปรดอ่านและทำาความเข้าใจเงื่อนไขข้อตกลงการขอใช้บรกิารโดย
ละเอียด และยอมรับเงื่อนไขฯ เพื่อยืนยันการขอใช้บริการ thMail

2. thMail ให้บริการรับและส่งอีเมลผ่านทางเวิลด์ไวด์เว็บ (www.) และระบบออนไลน์ของ thMail แก่สมาชิก 
โดยจะยกเว้นค่าบริการสำาหรับที่อยู่อีเมลภาษาอังกฤษคู่กับที่อยู่อีเมลภาษาไทย จำานวน 1 คูู่ และสำาหรับที่
อยู่อีเมลจำานวนถัดไปจะมีค่าบริการตามประกาศค่าบริการอีเมลของ THNIC ทั้งน้ี สมาชิกต้องรับผิดชอบ
จดัหาอุปกรณใ์นการติดต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการจา่ยค่าบรกิารโทรศพัท์และ
คา่บริการอินเทอร์เน็ต

3. thMail ให้บริการเน้ือที่เก็บอีเมล ภายใต้ชื่อโดเมนสกุล .th และ .ไทย  โดยสมาชกิสามารถสร้างที่อยู่อีเมล
ภายใต้ชือ่โดเมนของทา่นได้ไม่เกินจำานวนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ให้บริการ

4. thMail ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้ ตามความเหมาะสม โดยมติ้องแจ้ง
ให้ทา่นทราบล่วงหน้า

5. thMail ตระหนักถึงเรื่องการเคารพสิทธิส่วนบุคคล ดังน้ันแล้ว thMail จะไม่เปิดอ่านข้อความภายในอีเมลของ
ทา่น ยกเว้นในกรณีที่เป็นคำาร้องขอจากศาล

6. ผู้ใช้บริการ thMail มีหน้าที่รกัษาที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ ทัง้น้ีเพือ่ความ
ปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตวัของท่านเอง



7. ผู้ใช้บริการ thMail จะต้องไมน่ำาบริการอีเมลน้ีไปใช้ในกจิกรรมที่ละเมิดความเป็นส่วนตวัของผู้อื่น เช่น การ
ทำาจดหมายขยะ (Spam Mail) รวมทั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือขัดตอ่ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอัน
ดขีองสังคม อีกทั้งห้ามใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ หรือเป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่นในการสื่อสาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้
สิ้น เพือ่สร้างวัฒนธรรมทีด่ีในการใช้อีเมล ทั้งน้ีหากเกิดความเสียหายไมว่่ากรณีใดๆ สืบเน่ืองจากการใช้
บริการในรูปแบบดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการ thMail ไม่จำาเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดข้ึน

8. ผู้ให้บริการ thMail ไมร่ับประกันความเสียหายของอีเมลที่เกิดจากการใช้บริการโดย thMail อาจจะไม่
สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชัว่โมง เพราะเครื่องเซิร์ฟเวอร์อาจขัดข้องโดยเหตุสดุวิสัยที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ 
อกีทั้ง ไมร่ับรองความปลอดภัยในการใช้อีเมล เพื่อสั่งซ้ือสินค้าหรอืทำาธุรกรรมใดๆผา่นทางอินเทอร์เน็ต ทั้งน้ี 
ระบบที่ thMail นำามาให้บรกิารกับท่านเป็นระบบที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ซ่ึงในสภาวะการทำางานปกติ
จะไม่เกดิความเสียหายใดๆ

9. thMail ขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อความ ภาพน่ิง เสียง และภาพวิดีโอต่างๆ ที่พว่งท้ายมากับอีเมล์ ซ่ึงเป็น
ทรัพย์สินของบริษัท ที.เอช. นิค จำากดั  ห้ามมิให้สมาชกินำาไปเผยแพรใ่นรูปแบบใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งน้ี
มีผลบังคับรวมไปถึงโลโก้ เครื่องหมายการค้าชื่อสินคา้ และบริการตา่งๆของบริษัทด้วย

10.หากชื่อโดเมนภายใต้สกุล .th และ .ไทย ทีใ่ช้บริการ thMail ของท่านถูกยกเลิก ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม 
thMail ขอสงวนสิทธิ์ในการลบที่อยู่อีเมลและสมุดบันทึกของทา่นที่เก็บอยู่บนเครื่องเซิรฟ์เวอร์ออกจากระบบ 
thMail หลังจากทีช่ื่อโดเมนน้ันได้ถูกลบออกจากระบบของ THNIC แล้ว โดยมิต้องได้รับความยินยอมจาก
ทา่นก่อน

11.หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใดๆ ในเงื่อนไขการใช้บรกิาร thMail ทาง THNIC ทา่นจะไดร้ับแจ้งข้อตกลง
ใหม่ผา่นทางที่อยู่อีเมลตดิต่อของท่านและผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ THNIC โดยทา่นสามารถอา่นทำาความ
เข้าใจและยอมรับข้อตกลงใหม่และใช้บริการ thMail ตอ่ไปได้ 

12.หาก thMail พบวา่มีผู้ใช้บริการทา่นใดละเมิดข้อตกลงที่ได้ตั้งไว้ ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการ
ให้บริการ thMail กับสมาชิกท่านน้ันทันทีโดยมิต้องบอกกลา่วล่วงหน้า
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