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สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
สถาบันพระปกเกล้า

บทบัญญัติิทางกฎหมายว่่าด้้ว่ยสิิทธิิท่�จะถููกลืืม (Right to be Forgotten) 
แลืะแนว่ทางแก้ไขกฎหมายท่�เก่�ยว่ข้อง 

ปิิติิ เอ่�ยมจำารููญลืาภ 
153 หน้า 

สิถูาบันพรูะปิกเกลื้า
2564

ธิ่รูพรูรูณ ใจมั�น 
เกษณ่ ธินการูศัักด้ิ�

ชื่ื�อเรูื�อง   

นักว่ิจัย
จำานว่นหน้า   
จัด้พิมพ์โด้ย  
ปิีท่�พิมพ์ 
ผูู้้สิรูุปิ  
ผูู้้ออกแบบ 

RS 12.65

สิิทธิิท่�จะถููกลืืม (Right to be Forgotten) เป็็น้สิิทธิ ิ
ของบุุคคลืท่�จะร้้องขอให้ผูู้้ม่ข้อมูลืของตน้ทำาการ้ลืบุ ทำาลืาย 

หร้ือ ทำาให้ไม่สิามาร้ถูร้ะบุุตัวตน้ได้้ 



หน้้า 2

ทำำ�คว�มรู้้�จัักกับ
สิิทำธิิทำ่�จัะถู้กลืืม 
(Right to be 

Forgotten) 

คว�มสินใจัแลืะเหตุุผลืเบื�องตุ�น 
ในก�รู้ศึึกษ�

ม�ตุรู้ก�รู้ทำ�งกฎหม�ยเก่�ยวกับสิิทำธิิ 
ทำ่�จัะถู้กลืืมในกฎหม�ยตุ่�งปรู้ะเทำศึ

ปรู้ะก�รู้ทำ่�หนึ�ง 

ปรู้ะก�รู้ทำ่�สิอง 

ปรู้ะก�รู้ทำ่�สิ�ม 

แนวคิดิเรื่่�อง “สิทิธิท่ิ�จะถูกูล่ืม” (Right to be Forgotten)  

เป็็นสิิทธิิของบุุคิคิลืท่�จะรื่้องขอให้้ผูู้้ม่ข้อมูลืของตน

ทำการื่ลืบุ ทำลืาย ห้รื่่อ ทำให้้ไม่สิามารื่ถูรื่ะบุุตัวตนได้ 

เม่�อห้มดคิวามจำเป็็นท่�ข้อมูลืนั�นจะต้องถููกป็รื่ะมวลืผู้ลื  

ซึ่่�งม่การื่กลื่าวถู่งตั�งแต่ในช่่วงท่�ม่การื่พััฒนาเทคิโนโลืย่

สิารื่สินเทศท่�กอ่ให้เ้กิดการื่จัดเก็บุแลืะป็รื่ะมวลืผู้ลืข้อมูลื

ในรูื่ป็แบุบุอิเล็ืกทรื่อนิกส์ิ จนถู่งสิามารื่ถูส่ิบุค้ินข้อมูลื 

ดงักล่ืาวผู่้านรื่ะบุบุอนิเทอร์ื่เนต็ได้ สิทิธิทิ่�จะถูกูลืม่ได้รื่บัุ

การื่รื่บัุรื่องอย่างช่ดัเจนในทวป่็ยโุรื่ป็ ซ่ึ่�งเป็็นการื่รื่บัุรื่องผู่้าน

คิำวินิจฉััยของศาลืแลืะกฎรื่ะเบุ่ยบุว่าด้วยการื่คิุ้มคิรื่อง 

ข้อมูลืสิ่วนบุุคิคิลื

พัรื่ะรื่าช่บุัญญัติคิุ้มคิรื่องข้อมูลืสิ่วนบุุคิคิลื พั.ศ. 2562 

(พั.รื่.บุ.คิุ้มคิรื่องข้อมูลืฯ) ยังไม่ได้ม่การื่บัุญญัติถู่ง “สิิทธิิท่�จะ 

ถููกลื่ม” ไว้โดยช่ัดแจ้ง ป็รื่ะกอบุกับุบุทบุัญญัติดังกลื่าวยังขาด 

คิวามคิรื่อบุคิลืุมในบุางกรื่ณี่ อ่กทั�ง ยังขาดห้ลืักเกณีฑ์์ท่�

ช่ัดเจนเก่�ยวกับุการื่บัุงคัิบุใช่้บุทบุัญญัติแห้่งกฎห้มายเพ่ั�อ

คิุ้มคิรื่องสิิทธิิท่�จะถููกลื่มของเจ้าของข้อมูลืสิ่วนบุุคิคิลื ดังนั�น  

ในการื่ศ่กษาคิรัื่�งน่� ได้ศ่กษาบุทบุัญญัติแห้่งกฎห้มาย แนวป็ฏิิบุัติ แลืะกรื่ณี่ศ่กษาเก่�ยวกับุการื่คิุ้มคิรื่องสิิทธิิท่�จะถููกลื่ม 

ใน 8 กรื่ณี่ศ่กษาต่างป็รื่ะเทศ ดังน่�

เพั่� อ ศ่กษาการื่บัุญญัติ เก่� ยวกับุสิิทธิิ ท่� จะถููกล่ืมในกฎห้มายไทยว่าม่ 

คิวามคิรื่อบุคิลุืมเพั่ยงใด แลืะม่ห้ลัืกเกณีฑ์์ตลือดจนแนวทางในการื่บัุงคัิบุใช่้

อย่างไรื่ 

เพั่�อศ่กษาแนวคิิด ห้ลัืกเกณีฑ์์ แลืะบุทบุัญญัติแห้่งกฎห้มายเก่�ยวกับุ 

สิิทธิิท่�จะถููกลื่มในต่างป็รื่ะเทศ

เพั่�อให้้ข้อเสินอแนะต่อรื่ัฐสิภาเก่�ยวกับุการื่แก้ไขเพัิ�มเติมกฎห้มายท่�บุัญญัติ 

เก่�ยวกับุสิิทธิิท่�จะถููกลื่มในป็รื่ะเทศไทย

จ่งนำไป็สิู่การื่ศ่กษาแนวคิิดท่�เก่�ยวข้องกับุสิิทธิิท่�จะถููกล่ืม

แลืะกรื่ณี่ศ่กษาต่างป็รื่ะเทศ ซ่ึ่�งจะช่่วยสิะท้อนให้้เห้็นถู่ง 

ห้ลัืกการื่ต่คิวามแลืะการื่บัุงคัิบุใช่้กฎห้มายเก่�ยวกับุ 

การื่คิุ้มคิรื่องสิิทธิิท่�จะถููกล่ืม ทั�งน่� ในการื่ศ่กษาคิรื่ั�งน่�  

จ่งได้กำห้นดวัตถูุป็รื่ะสิงคิ์ไว้ 3 ป็รื่ะการื่ ได้แก่ 
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พ.รู้.บ. คุ�มครู้องข้�อม้ลืฯ ม่ก�รู้พ้ดถูึง
สิิทำธิิทำ่�จัะถู้กลืืมแลื�วหรู้ือไม่

สิหภ�พยุโรู้ป 

ออสิเตุรู้เลื่ย

เข้ตุปกครู้องพิเศึษฮ่่องกง 

สิิงคโปรู้์

สิหรู้�ชอ�ณ�จัักรู้ 

ญี่่�ปุ�น

เข้ตุปกครู้องพิเศึษไตุ�หวัน 

ฟิลิืิปปินส์ิ

ในกรื่ณี่ของป็รื่ะเทศไทย แม้จะไม่ม่คิำว่า “สิิทธิิท่�จะถููกลืืม”  

ใน พั.รื่.บุ. คิุ้มคิรื่องข้อมูลืฯ โดยตรื่ง ห้ากแต่ม่การื่บุัญญัติ

ป็รื่ะเด็นท่�คิลื้ายคิลื่งกันไว้ โดยม่การื่กลื่าวถู่งคิำว่า “สิิทธิิของ

ม่กฎรื่ะเบุ่ยบุว่าด้วยการื่คิุ้มคิรื่องข้อมูลืสิ่วนบุุคิคิลื 

ห้ร่ื่อท่�เร่ื่ยกวา่ GDPR ซึ่่�งแตเ่ดมิมาตรื่า 17 ของ GDPR  

ณี ช่่วงเวลืานั�นยังไม่เพั่ยงพัอต่อการื่คิุ้มคิรื่องสิิทธิ ิ

ท่�จะถูกูล่ืม ภายห้ลัืงจง่มก่ารื่เพัิ�มเตมิตวับุทกฎห้มาย

รื่องรื่ับุสิิทธิิท่�จะถููกลื่ม โดยทำให้้สิิทธิิของเจ้าของ

ข้อมูลืสิ่วนบุุคิคิลืม่คิวามช่ัดเจนในเน่�อห้ามากยิ�งข่�น 

แลืะยังม่การื่ออกแนวป็ฏิิบุัติท่�เรื่่ยกว่า Guideline 

5/2019 เพ่ั�อให้้เพั่ยงพัอต่อการื่คิุ้มคิรื่องสิิทธิิท่�จะ

ถููกลื่ม

กฎห้มายคิุ้มคิรื่องข้อมูลืสิ่วนบุุคิคิลืของออสิเตรื่เล่ืย 

สิามารื่ถูคุิ้มคิรื่องสิิทธิิท่�จะถููกลื่มของเจ้าของข้อมูลื

สิ่วนบุุคิคิลืได้โดยผู้่านห้น้าท่�ในการื่ “ทำลืายห้รื่่อ

ทำให้้ข้อมูลืสิ่วนบุุคิคิลืไม่อาจถููกรื่ะบุุตัวตนได้” 

โดยท่�กฎห้มายไมต่อ้งบุญัญตัถิูง่ “สิทิธิทิ่�จะถูกูล่ืม”  

ในตัวกฎห้มาย

HK PDPO 1996 เป็็นการื่คิุ้มคิรื่องสิิทธิิท่�จะถููกล่ืม

ของฮ่อ่งกงท่�ทำให้ม้ก่ารื่ “ลืบุ” ขอ้มลูืสิว่นบุคุิคิลืเม่�อ 

ห้มดคิวามจำเป็็นโดยจะต้องป็รื่ะมวลืผู้ลืตาม 

วัตถูุป็รื่ะสิงคิ์ ในรื่ายลืะเอ่ยดได้กำห้นดห้น้าท่�ในการื่ 

ลืบุข้อมูลืสิ่วนบุุคิคิลื แลืะกำห้นดให้้ผูู้้ใช่้ข้อมูลืต้อง 

ดำเนินการื่ใดๆ ตามท่�จำเป็็นเพ่ั�อลืบุข้อมูลื 

สิว่นบุคุิคิลืแลืะเพั่�อให้ก้ารื่ลืบุขอ้มลูืมค่ิวามเป็น็ไป็ได้ 

HK PDPO จ่งได้ออกแนวป็ฏิิบัุติในการื่ลืบุข้อมูลื

สิ่วนบุุคิคิลื 

SG PDPA 2012 ไม่ได้บัุญญัติถู่งสิิทธิิท่�จะถููกล่ืม 

ไว้อย่างช่ัดแจ้ง แต่บัุญญัติถู่งการื่ลืบุข้อมูลืเม่�อ

พั้นรื่ะยะเวลืาในการื่เก็บุรัื่กษาข้อมูลื ซ่ึ่�งเป็็นการื่

พัิจารื่ณีาในสิ่วนของป็รื่ะโยช่น์แลืะคิวามจำเป็็น 

ในการื่เก็บุข้อมูลืสิ่วนบุุคิคิลืเอาไว้

ตัวบุทกฎห้มายของ UK DPA 2018 ไม่ได้รื่ับุรื่อง

ถูง่คิำวา่ “สิิทธิท่ิ�จะถูกูล่ืม” แตม่าตรื่า 47 (1) ของ  

UK DPA 2018 ได้บุัญญัติให้้ผูู้้คิวบุคิุมข้อมูลื

มห่้นา้ท่�ตอ้งลืบุขอ้มูลื “โดยไมช่่กัช่า้” นอกจากน่�  

ยงัมแ่นวการื่ป็ฏิบิุตัทิ่�เก่�ยวข้องกบัุวธิิก่ารื่ลืบุข้อมลูื 

สิ่วนบุุคิคิลืเพ่ั�อให้้ผูู้้คิวบุคุิมข้อมูลืสิ่วนบุุคิคิลื

สิามารื่ถูย่ดถู่อเป็็นแนวทางป็ฏิิบัุติได้

การื่บุังคิับุใช่้สิิทธิิท่�จะถููกลื่มในญ่�ป็ุ�นอยู่บุนฐาน

การื่ชั่�งน�ำห้นักรื่ะห้ว่างสิิทธิิในคิวามเป็็นสิ่วนตัว 

แลืะสิิทธิิในการื่รื่ับุรืู่้ของสัิงคิม

TW PDPA 2015 เป็็นกฎห้มายแม่บุทเก่�ยวกับุ

การื่คุิ้มคิรื่องสิิทธิิท่�จะถููกล่ืมของไต้ห้วัน แต่เพั่�อ

ขยายรื่ายลืะเอ่ยดกับุคิวามห้มายของถู้อยคิำ

ต่างๆ ให้้ชั่ดเจน ไต้ห้วันจ่งออก TW PDPA 

Enforcement Rules เพ่ั�อให้้เกิดการื่คุิ้มคิรื่อง

สิิทธิิในทางป็ฏิิบุัติท่�คิรื่อบุคิลุืม

การื่คิุม้คิรื่องสิทิธิท่ิ�จะถูกูล่ืมในป็รื่ะเทศฟิิลิืป็ปิ็นส์ิ 

เป็็นไป็โดยผู่้านสิิทธิิในการื่ขอให้้ “ลืบุ” ข้อมูลื 

ส่ิวนบุคุิคิลืตาม PH PDA 2012  โดยในกฎห้มายน่� 

จะม่รื่ายลืะเอ่ยดเก่�ยวกับุสิิ�งท่�เจ้าของข้อมูลื 

ส่ิวนบุคุิคิลืจะมค่ิำขอให้้ผูู้ค้ิวบุคิมุข้อมลูืทำการื่พักัใช้่  

ถูอน ห้รื่อ่ลืบุข้อมูลื แลืะเพั่�อให้้การื่ดำเนนิการื่เป็็น

ไป็ในทางป็ฏิบัิุต ิจง่มก่ารื่กำห้นดรื่ายลืะเอย่ดแลืะ

แนวทางการื่ลืบุ ทำลืายข้อมูลืไว้ใน Implementing  

Rules and Regulations of the Data Privacy 

Act of 2012

เจ้าของข้อมูลืสิ่วนบุุคคลื” ในมาตรื่า 33 ป็รื่ะกอบุกับุการื่กลื่าวถู่ง 

ห้น้าท่�ของผูู้้คิวบุคิุมข้อมูลืสิ่วนบุุคิคิลืตาม 

มาตรื่า 37 (3) ซึ่่�งในคิวามห้มายแลืว้ เห้ลืา่น่� 



QR CODE
สนใจหนังสือฉบัับัเต็็ม

หรืือ ต็ิดต็่อ 0-2141-9558

QR CODE 
อ่านหนังสือออนไลน์

QR CODE
คลัง SNAP

ถู่อเป็็นคิุณีสิมบัุติท่�จะเรื่่ยกได้ว่า “สิิทธิิท่�จะถููกล่ืม” สิอดคิลื้องกับุ

ห้ลืักการื่ทางทฤษฎ่สิากลืเก่�ยวกับุสิิทธิิท่�จะถููกลื่ม ตัวบุทกฎห้มาย

คิุ้มคิรื่องข้อมูลืสิ่วนบุุคิคิลื 

แมว้า่ในทางห้ลืกัการื่ การื่ใช่ค้ิำวา่ “สิทิธิขิองเจา้ของขอ้มลูืสิว่นบุคุิคิลื” 

แลืะการื่ทำห้น้าท่�ของผูู้้คิวบุคิุมข้อมูลืสิ่วนบุุคิคิลืใน พั.รื่.บุ. 

คิุ้มคิรื่องข้อมูลืฯ จะม่คิวามสิอดคิลื้องกับุห้ลัืกสิิทธิิท่�จะถููกล่ืม  

แต่จากการื่ศ่กษาแลืะวิเคิรื่าะห้์กฎห้มายในเช่ิงเป็รื่่ยบุเท่ยบุ พับุว่า  

การื่ไม่บุัญญัติถู่งสิิทธิิท่�จะถููกล่ืมแลืะรื่ายลืะเอ่ยดเก่�ยวกับุการื่นำ

ข้อมูลืสิ่วนบุุคิคิลืออกจากการื่แสิดงข้อมูลืโดยไม่จำเป็็นต้องลืบุ

ห้รื่่อทำลืายข้อมูลืสิ่วนบุุคิคิลืนั�น อาจสิ่งผู้ลืให้้ผูู้้คิวบุคิุมข้อมูลื 

สิ่วนบุุคิคิลืท่�เป็็นผูู้้ให้้บุริื่การื่สิ่บุคิ้นข้อมูลืออนไลืน์ไม่อาจป็ฏิิบัุติ

งานวิจยัน่� พับุข้อจำกัดในการื่คิุม้คิรื่องสิทิธิท่ิ�จะถูกูล่ืมอันเน่�องมาจาก 

คิวามแตกต่างของกฎห้มายเก่�ยวกับุการื่คิุ้มคิรื่องสิิทธิิท่�จะถููกลื่มนั�น 

ไม่ได้เป็็นอันห้น่�งอันเดย่วกันในทุกป็รื่ะเทศ ซ่ึ่�งอาจเกิดการื่ไม่ได้ถูกูรัื่บุรื่อง 

แลืะคิุม้คิรื่องสิทิธิท่ิ�จะถูกูล่ืมในรื่ะดบัุท่�เทา่เทย่มกบัุกฎห้มายคุ้ิมคิรื่อง 

ข้อมูลืสิ่วนบุุคิคิลืของไทย ดังนั�น ในการื่ศ่กษาน่� จ่งเสินอให้้

 1) เพัิ�มเติมคิำว่า “สิิทธิิท่�จะถููกล่ืม” ในมาตรื่า 33 แลืะ

มาตรื่า 37(3) ของ พั.รื่.บุ. คิุ้มคิรื่องข้อมูลืฯ เพั่�อให้้เกิดคิวามช่ัดเจน

ว่าห้ากผูู้้ให้้บุริื่การื่สิ่บุค้ินข้อมูลืดำเนินการื่นำเอาข้อมูลืส่ิวนบุุคิคิลื

ออกจากการื่แสิดงผู้ลืการื่คิ้นห้าแลื้วก็ย่อมถู่อได้ว่าป็ฏิิบุัติห้น้าท่�ตาม

กฎห้มายแล้ืว โดยไม่ต้องดำเนินการื่เพ่ั�อลืบุห้รื่่อทำลืายข้อมูลื แลืะ

เม่�อผูู้้ให้บุ้ริื่การื่สิบุ่ค้ินข้อมูลืได้ดำเนินการื่นำข้อมูลืส่ิวนบุคุิคิลืออกจาก 

การื่แสิดงข้อมูลืแลื้วก็ย่อมถู่อได้ว่าป็ฏิิบุัติห้น้าท่�ตามกฎห้มายแลื้ว  

โดยไม่ต้องกังวลืว่าจะม่คิวามรัื่บุผู้ิดตาม พั.รื่.บุ. คิุ้มคิรื่องข้อมูลืฯ 

เน่�องจากการื่ฝ่�าฝ่ืนกฎห้มาย  

 2) ให้้คิณีะกรื่รื่มการื่คิุ้มคิรื่องข้อมูลืส่ิวนบุุคิคิลืป็รื่ะกาศ

กำห้นดห้ลืักเกณีฑ์์ในการื่ลืบุห้รื่่อทำลืาย ห้รื่่อทำให้้ข้อมูลืสิ่วนบุุคิคิลื

เป็็นข้อมูลืท่�ไม่สิามารื่ถูรื่ะบุุตัวบุุคิคิลืท่�เป็็นเจ้าของข้อมูลืส่ิวนบุุคิคิลื

ตามวรื่รื่คิห้น่�งกไ็ดต้ามมาตรื่า  33  วรื่รื่คิท้ายของ พั.รื่.บุ. คิุม้คิรื่องข้อมลูืฯ  

การื่ออกกฎห้มายลืำดับุรื่อง (ห้รื่่อแนวป็ฏิิบุัติ) โดยอาศัยแนวป็ฏิิบุัติ

ของต่างป็รื่ะเทศโดยคิรื่อบุคิลืุมป็รื่ะเด็นต่าง ๆ ได้แก่  

ห้น้าท่�เพ่ั�อคิุ้มคิรื่องสิิทธิิท่�จะถููกล่ืมตาม พั.รื่.บุ. คิุ้มคิรื่องข้อมูลืฯ  

ได้ เจ้าของข้อมูลืสิ่วนบุุคิคิลืซึ่่�งเป็็นบุุคิคิลืธิรื่รื่มดาสิามารื่ถูอาศัยสิิทธิ ิ

ตามมาตรื่า 33 แห้่ง พั.รื่.บุ. คุิ้มคิรื่องข้อมูลืฯ เรื่่ยกรื่้องให้้ผูู้้คิวบุคุิม

ข้อมูลืสิ่วนบุุคิคิลื ซ่ึ่�งห้มายรื่วมถู่งทั�งผูู้้ทำการื่เก็บุรื่วบุรื่วมแลืะ 

เผู้ยแพัรื่่ข้อมูลืสิ่วนบุุคิคิลื เช่่น สิำนักพัิมพั์ แลืะผูู้้ให้้บุริื่การื่สิ่บุคิ้น

ข้อมูลืออนไลืน์ อย่างไรื่ก็ตาม ผูู้้คิวบุคุิมข้อมูลืสิ่วนบุุคิคิลืท่�เป็็นผูู้้

ให้้บุรื่ิการื่สิ่บุคิ้นข้อมูลืสิ่วนบุุคิคิลื เช่่น Google อาจดำเนินการื่ได้

เพั่ยงนำข้อมูลืสิ่วนบุุคิคิลืของผูู้้รื่้องออกจากผู้ลืการื่คิ้นห้าซึ่่�งก็ถู่อ

ได้ว่าเป็็นการื่ดำเนินการื่เพั่�อคิวามคิุ้มคิรื่องคิวามเป็็นสิ่วนตัวของ

เจ้าของข้อมูลืสิ่วนบุุคิคิลืแลื้ว โดยไม่ต้องทำการื่ลืบุห้รื่่อทำลืายข้อมูลื 

สิ่วนบุุคิคิลื ซึ่่�งอาจเป็็นข้อมูลืท่�ถููกเผู้ยแพัรื่่โดยผูู้้คิวบุคิุมข้อมูลื 

สิ่วนบุุคิคิลื

ข้�อเสินอเพื�อคุ�มครู้อง 
สิิทำธิิทำ่�จัะถู้กลืืมในกฎหม�ยไทำย

• กำห้นด “ลัืกษณีะ” การื่ดำเนินการื่ท่�ถูอ่ได้ว่าเป็็นการื่ “ลืบุ”  

ห้รื่อ่ “ทำลืาย” ข้อมลูืส่ิวนบุคุิคิลื โดยคิำนง่ถูง่ห้ลืกัเกณีฑ์์ 

เช่่น การื่ทำให้้ข้อมูลืถููกลืบุห้รื่่อทำลืายโดยไม่อาจกลืับุ 

คิ่นมาได้อ่ก

• รื่ับุรื่องแนวทางอ่�นเพั่�อการื่จัดการื่กับุการื่ลืบุข้อมูลืใน 

รืู่ป็แบุบุอ่�น

• กำห้นดห้ลัืกเกณีฑ์์แลืะวิธิก่ารื่ในการื่ทำให้ข้้อมูลืเป็น็ข้อมลูื 

ท่�ไม่สิามารื่ถูบุ่งช่่�ตัวตนได้

• กำห้นดห้ลัืกเกณีฑ์แ์ลืะวิธิก่ารื่นำข้อมูลืสิว่นบุคุิคิลืออกจาก

การื่แสิดงผู้ลืรื่ะบุุว่ากิจกรื่รื่มการื่ป็รื่ะมวลืผู้ลืข้อมูลืของ

โป็รื่แกรื่มสิ่บุค้ินข้อมูลื โดยกำห้นดให้้ม่คิวามแตกต่างไป็ 

จากการื่ลืบุข้อมูลืโดยผูู้้ต่พัิมพั์ข้อมูลืดั�งเดิม

 ท้�งน่� ในการพ้ัฒนากฎหมายเพัื�อคุม้ครองสิทิธิท่ิ�จะถููกลืมืน้�น  

ควรต้้องสิอดคล้ืองแลืะพัร้อมท่�จะต้อบุสินองต่้อสิภาพัของข้อเทจ็จรงิ 

ในสิ้งคม โดยเฉพัาะในบุริบุทท่�ม่ความก้าวหน้าในการสิื�อสิาร แลืะ 

ระบุบุฐานข้อมูลือิเล็ืกทรอนิกส์ิในโลืกดิจิท้ลื ด้งน้�น ข้อเสินอ

เพัื�อการแก้ไขกฎหมายข้างต้้น จึงม่ส่ิวนช่่วยสิร้างความช้่ดเจนว่า 

ผูู้้ให้บุริการสืิบุค้นข้อมูลืออนไลืน์ ซึึ่�งม่สิถูานะเป็็นผูู้้ควบุคุมข้อมูลื 

สิ่วนบุุคคลืต้ามกฎหมายม่ส่ิวนคุ้มครองสิิทธิิท่�จะถููกลืืมของ 

เจ้าของข้อมูลืสิ่วนบุุคคลืได้


