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ข้อมูลส่วนบุคคลในระบบชือโดเมน
ปรับปรุง 5 มิถุนายน 2563

ระบบชือโดเมนคืออะไร
ก่อนจะทําความเข้าใจระบบชือโดเมนต้องเริมด้วยการอธิบายเกียวกับระบบอินเทอร์เน็ตโดยย่อ
เสียก่อน อินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีเชือมต่อกันโดยใช้โปรโตรคอล TCP/IP อุปกรณ์
ใด ๆ ทีจะรับส่งข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตจะต้องมีหมายเลข โดยหมายเลขในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมีชือทางเทคนิคว่าหมายเลขไอพี อย่างไรก็ตามมนุษย์ซึงเปนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนัน
ไม่คุ้นเคยกับการจดจําหมายเลข ตัวอย่างเช่นระบบโทรศัพท์จะอ้างอิงเครืองโทรศัพท์ด้วย
หมายเลข แต่ผู้ใช้งานจะคุ้นเคยกับชือบุคคลหรือสถานที มากกว่า ดังนันจึงมีสมุดโทรศัพท์ (ทีเปนก
ระดาษและไม่ใช่กระดาษ) ทีช่วยให้ผู้ใช้งานบันทึกชือกับหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วยกัน ในระบบ
อินเทอร์เน็ตก็เช่นกัน ผู้ใช้งานอ้างอิงการติดต่อในโลกอินเทอร์เน็ต ด้วยชือเช่น ชืออีเมลหรือชือเว็บ
แต่อุปกรณ์ต่าง ๆรับส่งข้อมูลโดยใช้ หมายเลขไอพี ระบบทีอยูเ่ บืองหลังและทําหน้าทีแปลงชือไป
เปนหมายเลขไอพีคือระบบชือโดเมน (Domain Name System: DNS)
ระบบชือโดเมนเปนส่วนประกอบทีสําคัญมากของระบบอินเทอร์เน็ต ทุกครังทีมีการใช้งานระบบ
ใด ๆ บนอินเทอร์เน็ตเช่น พร้อมเพย์ LINE Facebook หรืออ่านเมล ระบบชือโดเมนจะเปนขัน
ตอนแรกทีถูกเรียกใช้งาน หากระบบชือโดเมนไม่สามารถทํางานได้ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้งาน
ระบบใด ๆ บนอินเทอร์เน็ตได้เลย นอกจากนีระบบค้นหาข้อมูลรายใหญ่ของโลก เช่น Google ก็
ต้องอาศัยระบบชือโดเมนเช่นกันเพราะการเริมเก็บข้อมูล จากเว็บต่าง ๆ ทัวโลกนันต้องเริมจาก
การแปลงชือเว็บเหล่านันไปเปน หมายเลขไอพีเสียก่อน หากระบบชือโดเมนไม่สามารถทํางานได้
Google ก็ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ ดังนันจึงสามารถสรุปได้ว่าระบบชือโดเมนเปน โครงสร้างพืน
ฐานทีสําคัญมากของระบบอินเทอร์เน็ต
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ระบบชือโดเมนกับข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personally Identiﬁable Information: PII) หมายถึงข้อมูลทีสามารถระบุถึงตัว
บุคคลได้ทังทางตรงและทางอ้อม ทังนีหมายเลขไอพีเปนข้อมูลส่วนบุคคลทางอ้อมประเภทหนึง
เพราะเมือนําข้อมูลนีไปประกอบกับข้อมูลอืน ๆ ก็จะสามารถระบุตัวบุคคลทีใช้งานหมายเลขไอพี
นัน ๆ ได้ และพิจารณาการทํางานของอุปกรณ์ใด ๆ ขณะใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วจะพบว่าทุกครังที
ผู้ใช้ใช้งานอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ของผู้ใช้จะสอบถามข้อมูลชือโดเมน (DNS Query) ไปที DNS
Resolver ก่อนเสมอ ดังนัน DNS Resolver จึงทราบ (และอาจจัดเก็บ) หมายเลขไอพีของผู้ใช้ได้
และนอกจากทราบหมายเลขไอพีแล้ว DNS Resolver ยังรู้อีกด้วยว่าผู้ใช้ดังกล่าวกําลังทํากิจกรรม
ใดบนอินเทอร์เน็ตโดยดูจากชือโดเมนทีอุปกรณ์นัน ๆ สอบถามมายัง DNS Resolver ดังนันข้อมูล
ชือโดเมนจึงเปนข้อมูลส่วนบุคคลประเภทหนึง

โครงสร้างอินเทอร์เน็ตและ
ระบบชือโดเมนกับประเด็นเรือง
การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ในยุคแรกของอินเทอร์เน็ตนัน การเชือมต่อ
อินเทอร์เน็ตจํากัดอยูเ่ ฉพาะหน่วยงานด้านการ
ศึกษา การวิจัย หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน
เอกชนบางหน่วยงานเท่านัน การเชือมต่อ
อินเทอร์เน็ตและการติดตัง DNS Resolver เปน
ไปตามรูปที 1 กล่าวคือทุกหน่วยงานจะมี DNS
Resolver เปนของตัวเอง ดังนันการควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลทีอาจถูกบันทึกไว้ ณ DNS Resolver
นันจะเปนไปภายใต้การควบคุมและนโยบายของ
หน่วยงานนัน ๆ ทังนีการได้มาซึงข้อมูลส่วน
บุคคลในกรณีนีเปนไปตามเหตุเพือการปฏิบัติ
ตามสัญญา (Contract Basis) เพราะมีความ
จําเปนที DNS Resolver จะต้องได้ข้อมูล
หมายเลขไอพีของผู้ใช้ มิฉะนันผู้ใช้จะไม่สามารถ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

รูปที 1 แสดงทีตัง DNS Resolver ณ เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน
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ต่อมาเมือการใช้งานอินเทอร์เน็ตขยายตัวไปสู่
หน่วยงานต่าง ๆ มากขึน หน่วยงานบางแห่งอาจ
จะไม่มี DNS Resolver ของตัวเอง แต่จะใช้
บริการ DNS Resolver จาก ISP ทีเชือมต่อด้วย
แม้หน่วยงานจะไม่ได้ดูแล DNS Resolver เอง แต่
เนืองจากหน่วยงานมีสัญญากับ ISP ทีเชือมต่อ
ด้วย ดังนันหน่วยงานก็ยังสามารถกํากับดูแล
ข้อมูลส่วนบุคคลทีเกิดขึน ณ DNS Resolver ได้
ผ่านทางสัญญาทีทํากับ ISP อนึงการได้มาซึง
ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีนีเปนเพือการปฏิบัติตาม
สัญญา (Contract Basis) เพราะมีความจําเปนที
DNS Resolver จะต้องได้ข้อมูลหมายเลขไอพี
ของผู้ใช้ มิฉะนันผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งาน
อินเทอร์เน็ตได้
ป 2550 OpenDNS เปดบริการ DNS Resolver สู่
สาธารณะ และพยายามชักจูงให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ทุกคนใช้งานบริการนี โดยชีให้เห็นว่าหากใช้
บริการ Public DNS Resolver ของ OpenDNS
แล้ว ผู้ใช้ทัวไปจะปลอดภัยมากขึน เพราะ
OpenDNS จะปองกันมิให้ผู้ใช้ไปยัง/เข้าถึงเว็บ
และบริการอืน ๆ ทีไม่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ต
อีกทังหน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถควบคุมการเข้า
ถึงเว็บหรือบริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตของ
คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของตนได้

รูปที 2 แสดงทีตัง DNS Resolver ณ เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของ ISP

อย่างไรก็ตามสิงที OpenDNS ไม่ได้บอกผู้ใช้งานก็คือ DNS Resolver ของ OpenDNS แอบเปลียน
คําตอบของระบบโดเมนเนม โดยการส่งคําค้นหาทีผู้ใช้ใส่ในช่อง Address Bar ของ Firefox และ IE
(เพือค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต) ไปใช้ Search Engine ของ OpenDNS แทน แม้ผู้ใช้จะตังค่าใน
บราวเซอร์ให้ใช้บริการ Search Engine ของ Google ก็ตาม ทาง Google พยายามเจรจากับ
OpenDNS แต่การเจรจาไม่เปนผล ทําให้ในทีสุด Google ต้องตัดสินใจให้บริการ Public DNS
Resolver เองในปลายป พ.ศ. 2551 ประกอบกับในช่วงเดียวกันการใช้งานอินเทอร์เน็ตทัวโลกเพิม
ขึนอย่างมาก แต่ ISP หลายรายไม่มีความสามารถในการดูแล DNS Resolver ของตัวเองให้รองรับ
กับปริมาณการใช้งาน DNS Resolver ทําให้ลูกค้าของ ISP เปลียนไปใช้ Public DNS Resolver
ของ Google ด้วยตนเอง รวมทังบาง ISP ก็ลดภาระในการดูแล DNS Resolver ด้วยการกําหนดให้
ลูกค้าทุกราย ใช้งาน Public DNS Resolver ของ Google
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ต่อมามีบริษัทอีกหลายรายทีเห็นความสําคัญของข้อมูลซึงจะได้มาจาก DNS Resolver จึงทยอย
เปดให้บริการ Public DNS resolver เพิมขึนอีกหลายแห่ง ทําให้ตําแหน่งทีตังของ DNS Resolver
เปลียนไปเปนรูปที 3

จากรูปที 3 จะเห็นว่าการทํา DNS Query จาก
อุปกรณ์ของผู้ใช้งานไปยัง DNS Resolver ทีอยู่
บนอินเทอร์เน็ตนันมีความเสียงทีข้อมูลส่วน
บุคคลจะรัวไหลมากขึนโดยข้อมูลอาจจะรัว
ไหลได้จากการแอบสําเนาข้อมูล DNS Query ที
วิงผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ UDP
พอร์ต 53 โดยมิได้รับอนุญาต หรืออาจจะรัว
ไหลจากผู้ให้บริการ Public DNS Resolver เอง
ก็ได้ ผู้ใช้บริการทีเปนหน่วยงาน หรือ ISP ทีให้
บริการหน่วยงานนัน ๆ ก็ไม่สามารถควบคุม
และกํากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลทีเกิดขึน ณ
Public DNS Resolver ได้
ในส่วนประเด็นทีเกียวข้องกับการเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลนัน หากผู้ใช้เปลียน DNS Resolver
ไปเปน Public DNS Resolver ด้วยตนเองก็
อาจจะกล่าวได้ว่าผู้ใช้รายนันให้ความยินยอม
(Consent Basis) ทีจะให้ผู้ให้บริการ Public
DNS Resolver รายนัน ๆ ได้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของตนและดําเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลดัง
กล่าว ตามนโยบายของผู้ให้บริการรายนัน ๆ
แต่หากเปนกรณีที ISP ลดภาระของตนเองโดย
การกําหนดให้ลูกค้าของตนไปใช้งาน Public
DNS Resolver นัน ISP รายนันอาจเสียงทีจะ
ทําผิดกฎหมาย เพราะมีเจตนาทีจะส่งต่อข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังบุคคลทีสาม (ผู้ให้
บริการ Public DNS Resolver) โดยไม่ได้แจ้ง
รายละเอียดและไม่ได้ขอความยินยอมจาก
ลูกค้าของตนเองก่อน หาก Public DNS
Resolver นันตังอยูต
่ ่างประเทศ ก็จะเข้าข่าย
กรณีสง่ ข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังต่างประเทศอีก
ด้วย

รูปที 3 แสดงทีตังของ Public DNS Resolver
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บริการ Public DNS resolver กับประเด็นเรืองข้อมูลส่วนบุคคล
ทีซับซ้อนขึน
แม้การแก้ปญหาเฉพาะหน้าของ Google ด้วยการให้บริการ Public DNS Resolver จะแก้ปญหา
การแอบเปลียนคําตอบของ OpenDNS ได้ แต่การแก้ปญหาด้วยวิธน
ี ีก่อให้เกิดปญหาตามมา 2
ประการ ดังนี
1. ปญหากับผูใ้ ห้บริการ Content Delivery Network (CDN)
ผู้ให้บริการ CDN คือผู้ทีทําหน้าทีช่วยให้ข้อมูลไปถึงผู้ใช้ปลายทางได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้ให้บริการ CDN จะวางเครืองคอมพิวเตอร์ทีให้บริการ ข้อมูลกระจายไว้
ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก และจะสําเนาข้อมูลจากต้นทางไปยังคอมพิวเตอร์เหล่านัน เมือผู้
ใช้ต้องการข้อมูล DNS Resolver ของผู้ใช้จะสอบถามหมายเลขไอพีของคอมพิวเตอร์ทีเก็บ
ข้อมูลไว้ และเนืองจากหมายเลขไอพีของ DNS Resolver จะเปนตัวแทนของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ทําให้ระบบชือโดเมนของผู้ให้บริการ CDN ตอบหมายเลขไอพีของ
คอมพิวเตอร์ทีแตกต่างกันตามหมายเลขไอพีของ DNS Resolver เพือให้ผู้ใช้เข้าถึงเครืองที
เก็บข้อมูลทีอยูใ่ กล้ตนเองมากทีสุด แต่เมือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเปลียนไปใช้ Public
DNS Resolver จึงเกิดผลกระทบกับผู้ให้บริการ CDN อย่างหลีกเลียงไม่ได้ ทําให้เกิดแรง
ผลักดันในการออกแบบมาตรฐานระบบชือโดเมน เพิมเติมเพือให้ผู้บริการ CDN ทราบว่าผู้
ใช้บริการมาจาก ส่วนไหนของอินเทอร์เน็ต ทําให้เกิดส่วนขยายของมาตรฐาน ชือโดเมน
เรียกว่า EDNS Client Subnet หรือ ECS (RFC 7871) ซึงก่อให้เกิดปญหาใหม่ในเรืองข้อมูล
ส่วนบุคคล
2. ปญหาเรืองข้อมูลส่วนบุคคลรัวไหลทีต่อมาก่อให้เกิดความขัดแย้งเรือง การเข้ารหัส
ข้อมูล DNS Query
ผู้ทีเกียวข้องกับการออกแบบระบบชือโดเมนทราบดีว่าข้อมูล DNS Query นันเปนข้อมูล
ส่วนบุคคลประเภทหนึง เมือผู้ใช้เปลียนไปใช้งาน Public DNS Resolver มากขึน โอกาสที
ข้อมูลส่วนบุคคลจะรัวไหลก็มีมากขึน ผู้ออกแบบระบบชือโดเมนต่างเห็นตรงกันว่าถึงเวลา
แล้วทีจะปกปองข้อมูลส่วนบุคคลของ DNS Query ทีอาจรัวไหลเพราะการแอบดักจับ
ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการเข้ารหัส แต่เกิดความเห็นทีแตกต่างกันในส่วนวิธก
ี ารปฏิบัติ จนเกิด
แนวทางทีแตกต่างกันเช่น DNScrypt, DNS over Transport Layer Security: DoT (RFC
7858) และ DNS Queries over HTTPS: DoH (RFC 8484)
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EDNS Client Subnet ปญหาข้อมูลส่วนบุคคลทีซับซ้อนขึน
ส่วนขยายเพิมเติม EDNS Client Subnet มีไว้เพือให้ Authority DNS Server ทราบว่าผู้ใช้บริการ
มาจากส่วนไหนของอินเทอร์เน็ต เทคนิคที EDNS ใช้คือส่งข้อมูลหมายเลขไอพีหรือกลุ่มหมายเลข
ไอพีของผู้ใช้งานไปยัง Auhority DNS Server ด้วย ทําให้ Authority DNS Server ทราบหมายเลข
ไอพีหรือกลุ่มของหมายเลขไอพีของผู้ใช้ (เดิมนัน Authority DNS Server ไม่เคยทราบหมายเลขไอ
พีหรือ กลุ่มของหมายเลขไอพีของผู้ใช้ จะทราบเฉพาะหมายเลขไอพีของ DNS Resolver เท่านัน)
ปญหาการรัวไหลข้อมูลส่วนบุคคลจึงซับซ้อนมากขึน

DoT vs DoH ความขัดแย้งทียังไม่สนสุ
ิ ด
เทคนิคการเข้ารหัส DNS Query มีหลายวิธแ
ี ต่มีเพียง 2 วิธค
ี ือ DoT (DNS over TLS) และ DoH
(DNS over HTTPS) ทีได้รับการยอมรับจนกลายเปนเอกสาร RFC โดยแม้ DoT และ DoH ใช้การ
เข้ารหัสเพือปองกันการรัวไหลของข้อมูลก็ตาม แต่อาศัยแนวทางทีต่างกันคือ DoT เพิมการเข้า
รหัสไปทีโครงสร้างเดิมของระบบชือโดเมน (แอพพลิเคชันเรียกใช้งาน DNS Query ผ่าน Resolver
Library ของระบบปฏิบัติการ) แต่ DoH เปลียนโครงสร้างของระบบชือโดเมนโดยให้แอพพลิเคชัน
ส่ง DNS Query แบบเข้ารหัสตรงไปยัง DNS Resolver โดยไม่ผ่าน Resolver Libary ของระบบ
ปฏิบัติการ ขณะนี (มกราคม 2563) แนวทาง DoH อาจจะได้เปรียบเพราะบราวเซอร์รายใหญ่คือ
Firefox และ Chrome ต่างก็ใช้งาน DoH ได้แล้ว แต่เนืองจากแนวทาง DoH เปนแนวทางทีเปลียน
โครงสร้างการทํางานของระบบชือโดเมน แนวทางนีจึงจะสร้างปญหาใหม่ ๆ ตามมาในอนาคตเปน
จํานวนมาก ส่วนแนวทาง DoT นันต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ผลิตระบบปฏิบัติการ ซึงขณะนีมี
เพียงบางระบบปฏิบัติการเท่านันทีใช้งาน DoT ได้ เช่น Android 9 หรือ Ubuntu 18.10 เปนต้น
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รูปที 5 แสดงโครงสร้างของ DoT และ DoH

แนวทางการใช้งาน DoH ของบราวเซอร์กับข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้พฒ
ั นาบราวเซอร์หลายรายสนับสนุนข้อกําหนด DoH (DNS over HTTPS) และปรับปรุงให้บราวเซอร์ของ
ตนเองรองรับ DoH ในรูปแบบทีแตกต่างกันดังนี

1. Firefox บราวเซอร์นีรองรับ DoH แล้วและได้ตกลงกับบริษัท Cloudfare ให้เปนผู้ให้บริการ DNS
Resolver แบบ DoH ของ Firefox เพียงรายเดียวเรียกว่า Trusted Recursive Resolver (TRR) ผู้
พัฒนา ﬁrefox วางแผนเปดการใช้งาน DoH เปนค่าเริมต้นให้กับผู้ใช้งาน Firefox ทัวโลก โดยเริม
จากผู้ใช้งาน Firefox ในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรก (ผู้ใช้อาจยกเลิกได้เองเแบบ
Opt-out) ตังแต่เดือนกันยายน 2562 เปนต้นไป และมีแผนทีจะทยอยเปดใช้งานไปเรือย ๆ อย่างไร
ก็ตาม หน่วยงานรัฐบาลของประเทศอังกฤษได้เจรจากับผู้พฒ
ั นา Firefox และสังห้ามใช้งาน DoH
การใช้งาน DoH เปนค่าเริมต้นตามแนวทางของ Firefox จะทําให้ขอ
้ มูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานถูก
ส่งไปยัง TRR ( ผู้ให้บริการ DNS Resolver แบบ DoH ) โดยมิได้รบ
ั ความยินยอมจากผู้ใช้งาน
2. Chrome บราวเซอร์ขณะนีรองรับ DoH แล้ว แต่แนวทางต่างจาก Firefox โดย Chrome จะตรวจ
สอบว่า DNS Resolver ทีใช้งานอยูน
่ ันเปน DNS Resolver ทีอยูใ่ นรายชือผู้ให้บริการ DoH
(Cleanbrowing, Cloudﬂare, Comcast, DNS.SB, Google, OpenDNS และ Quad9) หรือไม่ หาก
พบว่าอยูใ่ นรายชือก็จะทดสอบว่าสามารถใช้บริการ DoH ได้หรือไม่ ถ้าใช้บริการ DoH ได้ก็จะใช้
งาน DoH แต่ถ้าใช้บริการไม่ได้ ก็จะใช้งาน DNS แบบปกติ
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แนวทางใช้งาน DoH ของ Chrome จะมีประเด็นเรืองละเมิด ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่นัน ขึนอยูก
่ ับ
ว่า DNS Resolver ในเครืองเปน Public DNS Resolver เพราะผู้ใช้งานกําหนดค่าเอง (ไม่ละเมิด)
หรือเพราะ ISP กําหนดค่าให้ (ละเมิด)
3. Edge หากใช้ Edge รุน
่ ล่าสุดทีพัฒนาจาก Chromium จะรองรับการใช้งาน DoH แล้ว แต่ไม่ได้ใช้
งาน DoH เปนค่าเริมต้น แต่ผู้ใช้สามารถเลือกใช้เองแบบ Opt-in ได้
4. Safari บราวเซอร์นียังไม่รองรับ DoH

สรุป
ทุกคนทีใช้งานอินเทอร์เน็ตจะต้องใช้งานระบบชือโดเมนร่วมด้วยเสมอ และเนืองจากข้อมูล DNS Query
ในระบบชือโดเมนเปนข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทหนึง จึงจําเปนต้องมีการบริหารจัดการทีเหมาะสม ให้
สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อเสนอแนะ
1. ออกข้อกําหนดให้ ISP ต้องจัดให้มีบริการ DNS Resolver ภายในเครือข่ายของตนเอง หาก ISP ราย
ใดต้องการใช้บริการ Public DNS Resolver ISP จะต้องแจ้งเหตุผลความจําเปน จะต้องแจ้ง
แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้งานก่อน
2. เจรจากับผู้พฒ
ั นา Firefox ให้ยกเลิกการใช้งาน DoH เปนค่าเริมต้นสําหรับผู้ใช้งานในประเทศไทย
้ ับผู้ใช้งานถึงความเสียงในการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหากผู้ใช้ตังค่า DNS Resolver ให้
3. ให้ความรูก
เปน Public DNS Resolver
4. ให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานในกํากับของรัฐใช้งานระบบชือ
5. โดเมนของหน่วยงานเอง หรือจากผู้ให้บริการในประเทศเท่านัน และห้ามไม่ให้หน่วยงานของรัฐ
และหน่วยงานในกํากับของรัฐใช้บริการระบบชือโดเมนจากผู้ให้บริการทีไม่ได้อยูภ
่ ายในกฎหมาย
ไทย
ั ิงานให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานในกํากับของ
6. ให้เครืองคอมพิวเตอร์ทีบุคลากรใด ๆ ใช้ปฏิบต
รัฐใช้งาน ระบบชือโดเมนทีของหน่วยงานนันๆ หรือจากผู้ให้บริการทีอยูภ
่ ายใต้กฏหมายไทยเท่านัน
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