การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ
ทีเอชนิคประกาศปรับปรุงแนวทางปฏิบตั ใิ นการต่ออายุชอื่ โดเมนและการกูค้ นื ชือ่ โดเมนเนือ่ งจากการปรับปรุงวงจรชีวติ
ชือ่ โดเมน .th และ .ไทย โดยแนวทางปฏิบตั ทิ ปี่ รับปรุงนี้ จะมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วย:
1. วงจรชีวติ ของชือ่ โดเมน .th และ .ไทย

1.1. Available Name หรือ ชื่อว่าง
คือช่วงทีช่ อื่ นัน้ ว่างอยู่ ยังไม่ได้มผี จู้ ดทะเบียนชือ่ นัน้ เป็นชือ่ โดเมน (หรืออาจเรียกว่าช่วงชือ่ โดเมนว่าง) ผูใ้ ช้บริการจึงเลือกชือ่ ว่างเพือ่ ส่ง
คำขอจดทะเบียนชือ่ โดเมนในระบบได้ [คลิกที่นี่เพือ่ ตรวจสอบชื่อว่าง]
1.2. Registered Period หรือ ระยะจดทะเบียน
คือช่ว่ งทีช่ อื่ โดเมนได้รบั การจดทะเบียนแล้วในระบบชือ่ โดเมน (Domain Name System หรือ DNS) ซึง่ ผูอ้ นื่ จะไม่สามารถจด
ทะเบียนชือ่ ซ้ำกับชือ่ โดเมนนีไ้ ด้ โดยระยะนีจ้ ะมีชว่ งเวลาเท่ากับจำนวนปีของชือ่ โดเมนทีท่ า่ นได้จดทะเบียนหรือต่ออายุไว้ การ
จดทะเบียนหรือต่ออายุชอื่ โดเมนสามารถทำได้ครัง้ ละต่ำสุด 1 ปี และสูงสุด 10 ปี ในระยะนีผ้ ใู้ ช้บริการสามารถต่ออายุชอื่ โดเมนได้ตลอด
เวลา ซึง่ ควรดำเนินการล่วงหน้าก่อนสิน้ สุดวันหมดอายุเพือ่ ป้องกันไม่ให้ชอื่ โดเมนหมดอายุ (Expired) ในระยะนีช้ อื่ โดเมนมีสถานะ
Active ในฐานข้อมูล WHOIS โดยจะเริม่ ต้นจากวันทีช่ อื่ โดเมนได้รบั การจดทะเบียนจนกระทัง่ ถึงวันหมดอายุ หากมีการต่ออายุชอื่ โดเมนใน
ระยะนีเ้ พือ่ คงสถานะของชือ่ โดเมนเป็น Active ตลอดเวลาก็จะทำให้ทา่ นสามารถใช้งานชือ่ โดเมนได้อย่างต่อเนือ่ ง
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1.3. Renewal Grace Period (5 days) หรือ ระยะผ่อนผันให้ต่ออายุ (5 วัน)
หากชื่อโดเมนไม่ได้รับการต่ออายุภายในกำหนดวันหมดอายุ ในวันถัดมาชื่อโดเมนจะต้องมีสภาพหมดอายุ (Expired) และ
วงจรชีวติ ของชือ่ โดเมนจะเข้าสูร่ ะยะผ่อนผันให้ตอ่ อายุ ซึง่ มีระยะเวลา 5 วัน นับตัง้ แต่พน้ วันหมดอายุเป็นต้นไป ในระยะนีช้ อื่ โดเมนได้รบั การ
ต่ออายุอตั โนมัติ (Auto-Renew) ให้ชวั่ คราวเพือ่ ผ่อนผันเวลาให้ผใู้ ช้บริการดำเนินการต่ออายุชอื่ โดเมนในขณะทีย่ งั สามารถใช้งานชือ่ โดเมนได้
อย่างต่อเนือ่ ง
1.4. Hold Period (25 days) หรือ ระยะระงับการใช้งาน (25 วัน)
หากชือ่ โดเมนพ้นกำหนด Renewal Grace Period โดยยังไม่ได้รบั การต่ออายุให้ทนั กำหนดเวลาทีผ่ อ่ นผันให้ ในวันถัดมา
Registrar จะระงับการใช้งานชือ่ โดเมนเป็นระยะเวลา 25 วัน (Registrar Hold) ในระยะนี้ DNS จะไม่สามารถใช้งานได้ชวั่ คราว
เนือ่ งจากชือ่ โดเมนถูกนำออกจาก zone file มีผลให้ผใู้ ช้บริการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ หรือ ไม่สามารถใช้บริการอีเมลได้ตามปกติ
เป็นต้น ทัง้ นี้ ผูด้ แู ลชือ่ โดเมนสามารถปลดการระงับการใช้งาน (Un-hold) ได้ดว้ ยตนเองในระบบจัดการชือ่ โดเมนโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
แต่ตอ้ งดำเนินการต่ออายุชอื่ โดเมนโดยด่วนก่อนสิน้ สุดกำหนดเวลาของระยะนี้ เมือ่ ต่ออายุเรียบร้อยแล้วชือ่ โดเมนจะมีสถานะ
Active และใช้งานได้ตามปกติ
1.5. Redemption Grace Period (30 days) หรือ ระยะผ่อนผันให้กู้คืน (30 วัน)
หากชือ่ โดเมนพ้นกำหนด Hold Period โดยยังไม่ได้รบั การต่ออายุให้ทนั ตามกำหนดเวลาทีผ่ อ่ นผันให้ ในวันถัดมา Registrar จะ
ส่งคำสัง่ ลบชือ่ โดเมน (Delete Command) ไปยังนายทะเบียนผูด้ แู ลฐานข้อมูลทะเบียนชือ่ โดเมน (Registry Operator) ซึง่
ระยะนี้ Registry Operator จะเตรียมลบชือ่ โดเมนแต่ยงั ผ่อนผันให้กคู้ นื ได้ในระยะเวลา 30 วัน ในระยะนีผ้ ใู้ ช้บริการยังมีสทิ ธิใ์ น
ชือ่ โดเมนและขอต่ออายุได้แต่จะมีคา่ ธรรมเนียมกูค้ นื (Redemption Fee) เกิดขึน้ เพิม่ เติมจากค่าธรรมเนียมต่ออายุ (Renewal Fee)
1.6. Pending Deletion Period (5 days) หรือ ระยะดำเนินการลบ (5 วัน)
ชือ่ โดเมนทีไ่ ม่ได้รบั การกูค้ นื และต่ออายุให้ทนั กำหนดเวลาของช่วง Redemption Grace Period จะเข้าสูข่ นั้ ตอนการลบชือ่ โดเมน
ออกจาก Registry Database อย่างถาวร ซึ่งจะใช้เวลา 5 วัน ในระหว่างนี้จะไม่สามารถกู้คืน ต่ออายุ หรือจดทะเบียน
ใหม่ได้จนกว่าชือ่ โดเมนจึงจะถูกปล่อย (Released) เป็นชือ่ ว่างพร้อมให้จดทะเบียนได้อกี ครัง้

หมายเหตุ
• ชือ่ โดเมนทีจ่ ดทะเบียนใหม่อายุไม่เกิน 5 วัน ได้รบั อนุญาตให้ลบและจดทะเบียนได้อกี ครัง้ โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติม เว้นแต่กรณีเพิม่ จำนวนปีใน
การจดทะเบียน ได้แก่ กรณีสะกดคำผิด หรือ บันทึกข้อมูลสำคัญผิดพลาด เป็นต้น ในการจดทะเบียนอีกครัง้ จะต้องดำเนินการภายใน 5 วัน
นับจากวันทีช่ อื่ โดเมนแรกถูกลบ หากล่าช้าจะมีคา่ ธรรมเนียมในการจดทะเบียนอีกครัง้
• ชือ่ โดเมนมีอายุเกินกว่า 5 วันแล้ว หากมีการลบและจดทะเบียนใหม่จะมีคา่ ธรรมเนียมในการจดทะเบียนอีกครัง้
• ในกรณีมีคำสั่งลบชื่อโดเมน (Delete Command) ก่อนการสิ้นสุดวงจรชีวิตชื่อโดเมนตามปกติ จะมีผลให้ชอื่ โดเมนเข้าสูช่ ว่ ง
Redemption Grace Period ทันทีเป็นระยะเวลา 30 วัน ตามด้วยช่วง Pending Deletion Period เป็นระยะเวลา 5 วัน
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2. การต่ออายุชื่อโดเมน (Domain Name Renewal)

Registrar หรือผูแ้ ทนจำหน่ายทีไ่ ด้รบั อนุญาต (Authorized Reseller) กำหนดตารางสำหรับระบบแจ้งเตือนอัตโนมัตใิ ห้ผใู้ ช้บริการ
ต่ออายุชอื่ โดเมนพร้อมกับแจ้งช่องทางการต่ออายุและชำระเงินเพือ่ เป็นการอำนวยความสะดวก โดยจะมีการแจ้งเป็นระยะ ๆ ก่อนถึงวันหมดอายุ
ดังนัน้ อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ทใี่ ช้เป็นข้อมูลติดต่อในการจดทะเบียนชือ่ โดเมนต้องเป็นข้อมูลทีใ่ ช้จริงอยูเ่ ป็นประจำ หรือหากมีการเปลีย่ นใหม่
ควรปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบนั ด้วย
ผูใ้ ช้บริการสามารถต่ออายุชอื่ โดเมนล่วงหน้าในช่วงทีม่ สี ถานะ Active หรือในช่วงหมดอายุแล้วได้ โดยมีเงือ่ นไขและขัน้ ตอน ดังนี้
2.1. การต่ออายุชื่อโดเมนในสถานะ Active
ชือ่ โดเมนจะมีสถานะ Active ในระยะจดทะเบียน (Registered Period) ซึง่ ผูใ้ ช้บริการสามารถต่ออายุได้ตลอดเวลา โดยมี
ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
2.1.1. ตรวจสอบวันหมดอายุ ผูใ้ ช้บริการต้องรับผิดชอบตรวจสอบวันหมดอายุชอื่ โดเมนในการดูแลของตนเอง แม้วา่ จะมี
ระบบแจ้งเตือนให้ตอ่ อายุลว่ งหน้าก่อนถึงวันหมดอายุเป็นระยะ ๆ ก็ตาม
2.1.2. การส่งคำขอต่ออายุ ผูใ้ ช้บริการต้องส่งคำขอต่ออายุชอื่ โดเมนในระบบล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดวันหมดอายุเพื่อป้องกันการ
ถูกระงับการใช้งานหรือถูกลบชื่อโดเมน
2.1.3. การชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุและส่งหลักฐาน ผูใ้ ช้บริการต้องชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุและส่งหลักฐานการชำระเงินด้วย
• อัตราค่าธรรมเนียมและช่องทางการชำระเงินแสดงไว้ที่เว็บไซต์ของนายทะเบียน
• ส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมระบุชอื่ โดเมนไปยังอีเมล staff@thnic.co.th หรือ โทรสาร 02-564-8033
2.1.4. การต่ออายุชอื่ โดเมน ชือ่ โดเมนจะได้รบั การต่ออายุภายใน 1 วัน หลังจากตรวจสอบการรับเงินเรียบร้อยแล้ว และผู้ใช้
บริการจะได้รับแจ้งผลให้ทราบทางอีเมล
2.2. การต่ออายุชื่อโดเมนในช่วงหมดอายุ
หาก Registrar ไม่ได้รบั คำขอต่ออายุพร้อมค่าธรรมเนียม (รวมถึงกรณีไม่ได้รบั หลักฐานการชำระเงิน) ภายในกำหนดวันหมดอายุชอื่ โดเมน
แม้วา่ ผูถ้ อื ครองชือ่ โดเมนยังมีสทิ ธิในชือ่ โดเมนต่อไปอีก 60 วัน และสามารถต่ออายุได้ แต่วงจรชีวติ ชือ่ โดเมนจะเข้าสูร่ ะยะผ่อนผันให้ตอ่ อายุ
ผูใ้ ช้บริการต้องต่ออายุภายในช่วงใดช่วงหนึง่ ของวงจรชีวติ ชือ่ โดเมน 3 ช่วงต่อไปนี้ ซึง่ แต่ละช่วงจะมีเงือ่ นไขแตกต่างกัน ดังนี้
2.2.1. Renewal Grace Period คือ การต่ออายุภายในระยะ 5 วัน นับจากวันหมดอายุ ซึง่ เป็นช่วงที่ Registrar ผ่อนผันให้
ต่ออายุได้โดยยังไม่ระงับการใช้งานชือ่ โดเมน
2.2.2. Hold Period คือ การต่ออายุภายในระยะ 25 วัน นับจากพ้นกำหนดช่วง Renewal Grace Period ซึง่ เป็นช่วง
ทีช่ อื่ โดเมนพ้นกำหนดวันหมดอายุมาแล้วเกินกว่า 5 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน โดย Registrar จะระงับการใช้งานชือ่ โดเมน
เป็นระยะเวลา 25 วัน ผูใ้ ช้บริการสามารถดำเนินการปลดการระงับการใช้งานชือ่ โดเมนได้ในระบบจัดการชือ่ โดเมนได้
ด้วยตนเองโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย และต้องดำเนินการต่ออายุชอื่ โดเมนโดยเร็วทีส่ ดุ ก่อนสิน้ สุดกำหนดเวลาของระยะนี้
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2.2.3. Redemption Grace Period คือ การต่ออายุภายในระยะ 30 วัน นับจากพ้นกำหนดช่วง Hold Period ซึง่ เป็น
ช่วงทีช่ อื่ โดเมนพ้นกำหนดวันหมดอายุมาแล้วเกินกว่า 30 วัน โดยในวันที่ 31 ชือ่ โดเมนจะเข้าสูข่ นั้ ตอนการลบ แต่จะมี
การผ่อนผันให้กคู้ นื ได้ในระยะเวลา 30 วัน การต่ออายุในช่วงนีจ้ ะมีคา่ ธรรมเนียมการกูค้ นื ชือ่ โดเมน (Redemption Fee)
เพิม่ เติมจากค่าธรรมเนียมการต่ออายุขนั้ ต่ำ 1 ปี ขึน้ ไป
3. การกู้คืนชื่อโดเมน (Restoration of Domain Name)
วงจรชีวติ ชือ่ โดเมนในช่วง Redemption Grace Period เป็นระยะผ่อนผันให้ผใู้ ช้บริการสามารถกูค้ นื และต่ออายุชอื่ โดเมนได้เป็น
ช่วงสุดท้ายก่อนทีช่ อื่ โดเมนจะถูกลบออกจาก Registry Database อย่างถาวร โดยจะมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติม คือ ค่าธรรมเนียมกูค้ นื ชือ่ โดเมน และ
ค่าต่ออายุชอื่ โดเมนขัน้ ต่ำ 1 ปี
3.1. ค่าธรรมเนียมกูค้ นื ชือ่ โดเมน (Redemption Fee)
ค่าธรรมเนียมกูค้ นื ชือ่ โดเมน จำนวน 1,600 บาท (หนึง่ พันหกร้อยบาทถ้วน) ต่อ 1 ชือ่ โดเมน ราคานีย้ งั ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
3.2. ค่าต่ออายุชอื่ โดเมนขัน้ ต่ำ 1 ปี (Minimum 1 Year Renewal Fee)
ในกรณีการขอกูค้ นื ชือ่ โดเมน ผูใ้ ช้บริการต้องส่งคำขอกูค้ นื และต่ออายุพร้อมกัน โดยต้องต่ออายุขนั้ ต่ำ 1 ปี ในราคาปกติ
3.3. ขัน้ ตอนการส่งคำขอกูค้ นื และต่ออายุชอื่ โดเมน
3.3.1. การส่งคำขอกูค้ นื และต่ออายุ ผูใ้ ช้บริการสามารถส่งคำขอกูค้ นื และต่ออายุชอื่ โดเมนในระบบจัดการชือ่ โดเมน
3.3.2. การชำระค่าธรรมเนียมกูค้ นื และต่ออายุ ผูใ้ ช้บริการต้องชำระค่าธรรมเนียมกูค้ นื ชือ่ โดเมน และค่าต่ออายุชอื่ โดเมนขัน้ ต่ำ 1 ปี
และส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมกับระบุชอื่ โดเมนเพือ่ การอ้างอิง
3.3.3. การกูค้ นื และการต่ออายุชอื่ โดเมน ชือ่ โดเมนจะได้รบั การกูค้ นื และต่ออายุภายใน 1 วัน หลังจากตรวจสอบการรับเงินเรียบร้อยแล้ว
และผูใ้ ช้บริการจะได้รบั แจ้งผลให้ทราบทางอีเมล
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