
การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ 

ทเีอชนคิประกาศปรบัปรงุแนวทางปฏบิตัใินการตอ่อายชุือ่โดเมนและการกูค้นืชือ่โดเมนเนือ่งจากการปรบัปรงุวงจรชวีติ

ชือ่โดเมน .th และ .ไทย โดยแนวทางปฏบิตัทิีป่รบัปรงุนี ้จะมผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่28 มนีาคม พ.ศ. 2563 เปน็ตน้ไป  

การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วย: 

1. วงจรชวีติของชือ่โดเมน .th และ .ไทย  

1.1. Available Name  หรือ ชื่อว่าง 

คอืชว่งทีช่ือ่นัน้วา่งอยู ่ ยงัไมไ่ดม้ผีูจ้ดทะเบยีนชือ่นัน้เปน็ชือ่โดเมน (หรอือาจเรยีกวา่ชว่งชือ่โดเมนวา่ง) ผูใ้ชบ้รกิารจงึเลอืกชือ่วา่งเพือ่สง่

คำขอจดทะเบยีนชือ่โดเมนในระบบได ้[คลิกที่นี่เพือ่ตรวจสอบชื่อว่าง] 

1.2. Registered Period  หรือ ระยะจดทะเบียน 

คอืช่ว่งทีช่ือ่โดเมนไดร้บัการจดทะเบยีนแลว้ในระบบชือ่โดเมน (Domain Name System หรอื DNS)  ซึง่ผูอ้ืน่จะไมส่ามารถจด

ทะเบยีนชือ่ซำ้กบัชือ่โดเมนนีไ้ด ้โดยระยะนีจ้ะมชีว่งเวลาเทา่กบัจำนวนปขีองชือ่โดเมนทีท่า่นไดจ้ดทะเบยีนหรอืตอ่อายไุว ้การ

จดทะเบยีนหรอืตอ่อายชุือ่โดเมนสามารถทำไดค้รัง้ละตำ่สดุ 1 ป ีและสงูสดุ 10 ป ีในระยะนีผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถตอ่อายชุือ่โดเมนไดต้ลอด

เวลา ซึง่ควรดำเนนิการลว่งหนา้กอ่นสิน้สดุวนัหมดอายเุพือ่ปอ้งกนัไมใ่หช้ือ่โดเมนหมดอาย ุ (Expired) ในระยะนีช้ือ่โดเมนมสีถานะ 

Active ในฐานขอ้มลู WHOIS โดยจะเริม่ตน้จากวนัทีช่ือ่โดเมนไดร้บัการจดทะเบยีนจนกระทัง่ถงึวนัหมดอาย ุหากมกีารตอ่อายชุือ่โดเมนใน

ระยะนีเ้พือ่คงสถานะของชือ่โดเมนเปน็ Active ตลอดเวลากจ็ะทำใหท้า่นสามารถใชง้านชือ่โดเมนไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 
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1.3. Renewal Grace Period (5 days) หรือ ระยะผ่อนผันให้ต่ออายุ (5 วัน) 

หากชื่อโดเมนไม่ได้รับการต่ออายุภายในกำหนดวันหมดอายุ ในวันถัดมาชื่อโดเมนจะต้องมีสภาพหมดอายุ (Expired) และ

วงจรชวีติของชือ่โดเมนจะเขา้สูร่ะยะผอ่นผนัใหต้อ่อาย ุซึง่มรีะยะเวลา 5 วนั นบัตัง้แตพ่น้วนัหมดอายเุปน็ตน้ไป ในระยะนีช้ือ่โดเมนไดร้บัการ

ตอ่อายอุตัโนมตั ิ (Auto-Renew) ใหช้ัว่คราวเพือ่ผอ่นผนัเวลาใหผู้ใ้ชบ้รกิารดำเนนิการตอ่อายชุือ่โดเมนในขณะทีย่งัสามารถใชง้านชือ่โดเมนได้

อยา่งตอ่เนือ่ง 

1.4. Hold Period (25 days)  หรือ ระยะระงับการใช้งาน (25 วัน) 

หากชือ่โดเมนพน้กำหนด Renewal Grace Period โดยยงัไมไ่ดร้บัการตอ่อายใุหท้นักำหนดเวลาทีผ่อ่นผนัให ้  ในวนัถดัมา 

Registrar จะระงบัการใชง้านชือ่โดเมนเปน็ระยะเวลา 25 วนั (Registrar Hold) ในระยะนี ้DNS จะไมส่ามารถใชง้านไดช้ัว่คราว 

เนือ่งจากชือ่โดเมนถกูนำออกจาก zone file มผีลใหผู้ใ้ชบ้รกิารไมส่ามารถเขา้ถงึเวบ็ไซต ์หรอื ไมส่ามารถใชบ้รกิารอเีมลไดต้ามปกต ิ

เปน็ตน้ ทัง้นี ้ผูด้แูลชือ่โดเมนสามารถปลดการระงบัการใชง้าน (Un-hold) ไดด้ว้ยตนเองในระบบจดัการชือ่โดเมนโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

แตต่อ้งดำเนนิการตอ่อายชุือ่โดเมนโดยดว่นกอ่นสิน้สดุกำหนดเวลาของระยะนี ้ เมือ่ตอ่อายเุรยีบรอ้ยแลว้ชือ่โดเมนจะมสีถานะ 

Active และใชง้านไดต้ามปกต ิ

1.5. Redemption Grace Period (30 days) หรือ ระยะผ่อนผันให้กู้คืน (30 วัน) 

หากชือ่โดเมนพน้กำหนด Hold Period โดยยงัไมไ่ดร้บัการตอ่อายใุหท้นัตามกำหนดเวลาทีผ่อ่นผนัให ้ในวนัถดัมา Registrar จะ

สง่คำสัง่ลบชือ่โดเมน (Delete Command) ไปยงันายทะเบยีนผูด้แูลฐานขอ้มลูทะเบยีนชือ่โดเมน (Registry Operator) ซึง่

ระยะนี ้Registry Operator จะเตรยีมลบชือ่โดเมนแตย่งัผอ่นผนัใหกู้ค้นืไดใ้นระยะเวลา 30 วนั ในระยะนีผู้ใ้ชบ้รกิารยงัมสีทิธิใ์น

ชือ่โดเมนและขอตอ่อายไุดแ้ตจ่ะมคีา่ธรรมเนยีมกูค้นื (Redemption Fee) เกดิขึน้เพิม่เตมิจากคา่ธรรมเนยีมตอ่อาย ุ(Renewal Fee) 

1.6. Pending Deletion Period (5 days) หรือ ระยะดำเนินการลบ (5 วัน) 

ชือ่โดเมนทีไ่มไ่ดร้บัการกูค้นืและตอ่อายใุหท้นักำหนดเวลาของชว่ง Redemption Grace Period จะเขา้สูข่ัน้ตอนการลบชือ่โดเมน

ออกจาก Registry Database อย่างถาวร ซึ่งจะใช้เวลา 5 วัน ในระหว่างนี้จะไม่สามารถกู้คืน ต่ออายุ หรือจดทะเบยีน

ใหมไ่ดจ้นกวา่ชือ่โดเมนจงึจะถกูปลอ่ย (Released) เปน็ชือ่วา่งพรอ้มใหจ้ดทะเบยีนไดอ้กีครัง้ 

หมายเหตุ 

• ชือ่โดเมนทีจ่ดทะเบยีนใหมอ่ายไุมเ่กนิ 5 วนั ไดร้บัอนญุาตใหล้บและจดทะเบยีนไดอ้กีครัง้โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เวน้แตก่รณเีพิม่จำนวนปใีน

การจดทะเบยีน ไดแ้ก ่กรณสีะกดคำผดิ หรอื บนัทกึขอ้มลูสำคญัผดิพลาด เปน็ตน้ ในการจดทะเบยีนอกีครัง้จะตอ้งดำเนนิการภายใน 5 วนั 

นบัจากวนัทีช่ือ่โดเมนแรกถกูลบ หากลา่ชา้จะมคีา่ธรรมเนยีมในการจดทะเบยีนอกีครัง้ 

• ชือ่โดเมนมอีายเุกนิกวา่ 5 วนัแลว้ หากมกีารลบและจดทะเบยีนใหมจ่ะมคีา่ธรรมเนยีมในการจดทะเบยีนอกีครัง้ 

• ในกรณีมีคำสั่งลบชื่อโดเมน (Delete Command) ก่อนการสิ้นสุดวงจรชีวิตชื่อโดเมนตามปกติ จะมีผลให้ชือ่โดเมนเขา้สูช่ว่ง 

Redemption Grace Period ทนัทเีปน็ระยะเวลา 30 วนั ตามดว้ยชว่ง Pending Deletion Period เปน็ระยะเวลา 5 วนั  
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2. การต่ออายุชื่อโดเมน (Domain Name Renewal) 

 Registrar หรอืผูแ้ทนจำหนา่ยทีไ่ดร้บัอนญุาต (Authorized Reseller) กำหนดตารางสำหรบัระบบแจง้เตอืนอตัโนมตัใิหผู้ใ้ชบ้รกิาร

ตอ่อายชุือ่โดเมนพรอ้มกบัแจง้ชอ่งทางการตอ่อายแุละชำระเงนิเพือ่เปน็การอำนวยความสะดวก โดยจะมกีารแจง้เปน็ระยะ ๆ กอ่นถงึวนัหมดอาย ุ 

ดงันัน้ อเีมลและหมายเลขโทรศพัทท์ีใ่ชเ้ปน็ขอ้มลูตดิตอ่ในการจดทะเบยีนชือ่โดเมนตอ้งเปน็ขอ้มลูทีใ่ชจ้รงิอยูเ่ปน็ประจำ หรอืหากมกีารเปลีย่นใหม ่

ควรปรบัปรงุขอ้มลูในระบบใหเ้ปน็ปจัจบุนัดว้ย  

 ผูใ้ชบ้รกิารสามารถตอ่อายชุือ่โดเมนลว่งหนา้ในชว่งทีม่สีถานะ Active  หรอืในชว่งหมดอายแุลว้ได ้โดยมเีงือ่นไขและขัน้ตอน ดงันี ้

2.1. การต่ออายุชื่อโดเมนในสถานะ Active  

ชือ่โดเมนจะมสีถานะ Active ในระยะจดทะเบยีน (Registered Period) ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารสามารถตอ่อายไุดต้ลอดเวลา โดยมี

ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

2.1.1. ตรวจสอบวนัหมดอาย ุ  ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งรบัผดิชอบตรวจสอบวนัหมดอายชุือ่โดเมนในการดแูลของตนเอง แมว้า่จะมี

ระบบแจง้เตอืนใหต้อ่อายลุว่งหนา้กอ่นถงึวนัหมดอายเุปน็ระยะ ๆ กต็าม  

2.1.2. การส่งคำขอต่ออายุ  ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งสง่คำขอตอ่อายชุือ่โดเมนในระบบลว่งหนา้ก่อนสิ้นสุดวันหมดอายุเพื่อป้องกันการ

ถูกระงับการใช้งานหรือถูกลบชื่อโดเมน 

2.1.3. การชำระคา่ธรรมเนยีมตอ่อายแุละสง่หลกัฐาน ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งชำระคา่ธรรมเนยีมตอ่อายแุละสง่หลกัฐานการชำระเงนิดว้ย 

• อัตราค่าธรรมเนียมและช่องทางการชำระเงินแสดงไว้ที่เว็บไซต์ของนายทะเบียน 

• สง่หลกัฐานการชำระเงนิพรอ้มระบชุือ่โดเมนไปยงัอเีมล staff@thnic.co.th หรอื โทรสาร 02-564-8033 

2.1.4. การตอ่อายชุือ่โดเมน ชือ่โดเมนจะไดร้บัการตอ่อายภุายใน 1 วนั หลงัจากตรวจสอบการรับเงินเรียบร้อยแล้ว และผู้ใช้

บริการจะได้รับแจ้งผลให้ทราบทางอีเมล 

2.2. การต่ออายุชื่อโดเมนในช่วงหมดอายุ 

หาก Registrar ไมไ่ดร้บัคำขอตอ่อายพุรอ้มคา่ธรรมเนยีม (รวมถงึกรณไีมไ่ดร้บัหลกัฐานการชำระเงนิ) ภายในกำหนดวนัหมดอายชุือ่โดเมน 

แมว้า่ผูถ้อืครองชือ่โดเมนยงัมสีทิธใินชือ่โดเมนตอ่ไปอกี 60 วนั และสามารถตอ่อายไุด ้แตว่งจรชวีติชือ่โดเมนจะเขา้สูร่ะยะผอ่นผนัใหต้อ่อาย ุ

ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งตอ่อายภุายในชว่งใดชว่งหนึง่ของวงจรชวีติชือ่โดเมน 3 ชว่งตอ่ไปนี ้ซึง่แตล่ะชว่งจะมเีงือ่นไขแตกตา่งกนั ดงันี ้

2.2.1. Renewal Grace Period คอื การตอ่อายภุายในระยะ 5 วนั นบัจากวนัหมดอาย ุซึง่เปน็ชว่งที ่Registrar ผอ่นผนัให้

ตอ่อายไุดโ้ดยยงัไมร่ะงบัการใชง้านชือ่โดเมน 

2.2.2. Hold Period คือ การต่ออายุภายในระยะ 25 วนั นบัจากพน้กำหนดชว่ง Renewal Grace Period  ซึง่เปน็ชว่ง

ทีช่ือ่โดเมนพน้กำหนดวนัหมดอายมุาแลว้เกนิกวา่ 5 วนั แตไ่มเ่กนิ 30 วนั โดย Registrar จะระงบัการใชง้านชือ่โดเมน

เปน็ระยะเวลา 25 วนั ผูใ้ชบ้รกิารสามารถดำเนนิการปลดการระงบัการใชง้านชือ่โดเมนไดใ้นระบบจดัการชือ่โดเมนได้

ดว้ยตนเองโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย และตอ้งดำเนนิการตอ่อายชุือ่โดเมนโดยเรว็ทีส่ดุกอ่นสิน้สดุกำหนดเวลาของระยะนี ้ 
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2.2.3. Redemption Grace Period คอื การตอ่อายภุายในระยะ 30 วนั นบัจากพน้กำหนดชว่ง Hold Period ซึง่เปน็

ชว่งทีช่ือ่โดเมนพน้กำหนดวนัหมดอายมุาแลว้เกนิกวา่ 30 วนั โดยในวนัที ่31 ชือ่โดเมนจะเขา้สูข่ัน้ตอนการลบ แตจ่ะมี

การผอ่นผนัใหกู้ค้นืไดใ้นระยะเวลา 30 วนั การตอ่อายใุนชว่งนีจ้ะมคีา่ธรรมเนยีมการกูค้นืชือ่โดเมน (Redemption Fee) 

เพิม่เตมิจากคา่ธรรมเนยีมการตอ่อายขุัน้ตำ่ 1 ป ีขึน้ไป 

3. การกู้คืนชื่อโดเมน (Restoration of Domain Name) 

 วงจรชวีติชือ่โดเมนในชว่ง Redemption Grace Period เปน็ระยะผอ่นผนัใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถกูค้นืและตอ่อายชุือ่โดเมนไดเ้ปน็

ชว่งสดุทา้ยกอ่นทีช่ือ่โดเมนจะถกูลบออกจาก Registry Database อยา่งถาวร โดยจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ คอื คา่ธรรมเนยีมกูค้นืชือ่โดเมน และ 

คา่ตอ่อายชุือ่โดเมนขัน้ตำ่ 1 ป ี

3.1. คา่ธรรมเนยีมกูค้นืชือ่โดเมน (Redemption Fee) 

คา่ธรรมเนยีมกูค้นืชือ่โดเมน จำนวน 1,600 บาท (หนึง่พนัหกรอ้ยบาทถว้น) ตอ่ 1 ชือ่โดเมน ราคานีย้งัไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ 

3.2. คา่ตอ่อายชุือ่โดเมนขัน้ตำ่ 1 ป ี(Minimum 1 Year Renewal Fee) 

ในกรณกีารขอกูค้นืชือ่โดเมน ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งสง่คำขอกูค้นืและตอ่อายพุรอ้มกนั โดยตอ้งตอ่อายขุัน้ตำ่ 1 ป ีในราคาปกต ิ

3.3. ขัน้ตอนการสง่คำขอกูค้นืและตอ่อายชุือ่โดเมน  

3.3.1. การสง่คำขอกูค้นืและตอ่อาย ุผูใ้ชบ้รกิารสามารถสง่คำขอกูค้นืและตอ่อายชุือ่โดเมนในระบบจดัการชือ่โดเมน 

3.3.2. การชำระคา่ธรรมเนยีมกูค้นืและตอ่อาย ุผูใ้ชบ้รกิารตอ้งชำระคา่ธรรมเนยีมกูค้นืชือ่โดเมน และคา่ตอ่อายชุือ่โดเมนขัน้ตำ่ 1 ป ี

และสง่หลกัฐานการชำระเงนิพรอ้มกบัระบชุือ่โดเมนเพือ่การอา้งองิ 

3.3.3. การกูค้นืและการตอ่อายชุือ่โดเมน ชือ่โดเมนจะไดร้บัการกูค้นืและตอ่อายภุายใน 1 วนั หลงัจากตรวจสอบการรบัเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

และผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัแจง้ผลใหท้ราบทางอเีมล
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