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ประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา
โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง 

“ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครอง
สิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในสังคมยุคดิจิทัล: 
ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ”

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับ
สถาบันเอพาร์ (APAR) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 (zoom)
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คณะที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ณัฐริกา แชน
ผู้จัดการโครงการ/คณบดี คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผศ.อาภัสรา เทพจ านง
ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย/อาจารย์ประจ า

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ข าอ่อน
ที่ปรึกษาโครงการ/ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผศ.ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ
ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย/อาจารย์ประจ า

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผศ.ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์
ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย/ผู้อ านวยการหลักสูตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผศ.ดร.อรอมล อาระพล
ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย/รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา
อาจารย์ประจ า คณะนิติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะที่ปรึกษา ผู้วิพากษ์

วิทยากรรับเชิญ
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• ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัว (Right to privacy) ของข้อมูลส่วนบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองไว้ โดย
เฉพาะที่เกิดจากการพัฒนาและความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจเป็นเงื่อนไขที่จะสามารถย่ืนค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ 

• รัฐธรรมนูญยังมิได้บัญญัติรับรองสิทธิในความเป็นส่วนตัวครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดิจิทัลไว้ อย่างชัดแจ้ง แม้จะมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ข่าวสารของบุคคล อาทิ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แต่การคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าวก็เป็นแต่เพียงเฉพาะในขอบเขต
ของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น และยังไม่ครอบคลุมไปยังเอกชนที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคล

• พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้แล้วก็ตาม แต่ก็ค่อนข้างที่มีจะเงื่อนไขและข้อจ ากัดในการคุ้มครองสิทธิความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเช่นกัน 

• รัฐธรรมนูญยังได้บัญญัติเงื่อนไขของการกระท าท่ีอาจละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัว หรือการน าเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์อาจ
เป็นสิ่งที่กระท าได้โดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายภายใต้เงื่อนไขของประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าการคุ้มครองสิทธิในความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะในสังคมยุคดิจิทัลควรมีขอบเขตแค่ไหน เพียงใด 

• ศาลรัฐธรรมนูญอาจมีบทบาทที่ส าคัญในการวางบรรทัดฐาน การคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของประชนในสังคมยุคดิจิทัล โดยเฉพาะจากการ
กระท าที่เป็นการละเมิด หรือกระทบต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัวจากการน าเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ ด้วยเหตุนี้ จึงมี ความจ าเป็นที่จะต้อง
ศึกษาวิจัย เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ในสังคมยุคดิจิทัล : ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ” 
ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในทางวิชาการเพื่อประกอบการ พิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

ที่มาและความส าคัญของปัญหา
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กรอบแนวคิดโดยพิจารณาจาก Jurisprudence

ลักษณะของการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจบุัน

7

ตัวอย่างเงื่อนไขในการจ ากัดสิทธิในความเป็น
ส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลโดยท่ัวไป

ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิใน
ความเป็นส่วนตัวข้องข้อมูลส่วนบุคคล

กรอบแนวคิดและทฤษฎี



8

1965 1997 2017 2020

“Privacy is a 
fundamental rights of 
people and implied in 
US Constitution”

Griswold v. Connecticut (1965)

”Interference of privacy by 
government must be just, 

fair, and reasonable”

PUCL v. Union of India (1997)

“Interference must conform with 
proportionality and legitimacy”

Puttaswamy v. Union of India (2012, 2017) 

“US surveillance programme violates 
rights to privacy and result in a 

prohibition of cross-Atlantic data 
transfer deal” 

Schrems I (2015) and 
Schrems II (2020)

8

กรอบแนวคิดโดยพิจารณาจาก Jurisprudence
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Universal Declaration of Human Rights (1948) Art. 12:  “บุคคลใดจะถูกแทรกแซงโดยพลการในความเป็นส่วนตัว ในครอบครัว 
ในเคหสถาน หรือในการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายต่อการ
แทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น” ไม่ได้กล่าวถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง แต่ในภายหลังได้รับการยอมรับว่าครอบคลุมถึงสิทธิ

ในข้อมูลส่วนบุคคลจากศาลและแนวปฏิบัติจากนานาอารยประเทศ 

Griswold v. Connecticut (1965): ศาลสูงตัดสินให้กฎหมาย Connecticut ที่ก าหนดให้แพทย์ที่รักษาโรคโดยการคุมก าเนิดต้องรับ
โทษอาญานั้นเป็นกฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญ US เพราะศาลตัดสินว่าสิทธิในความเป็นส่วนตัวเรื่อง Marital rights to privacy นั้นเป็นเรื่อง
ที่อนุมานได้ว่ารองรับในรัฐธรรมนูญ US (ทั้ง 1st, 3rd, 4th, 5th , 14th amendment)

PUCL v. Union of India (1997): ศาลสูงตัดสินให้การกระท าของรัฐบาลที่ดักฟังโทรศัพท์นักการเมือง 27 คน นั้นขัดกับรัฐธรรมนูญ 
India ที่รับรองสิทธิในความเป็นส่วนตัว และรัฐบาลจะอ้างกฎหมาย Telegraph Act 1885 ที่ก าหนดให้รัฐดักฟังได้ถ้าหากเป็นไปเพื่อ 
Public emergency หรือ Public safety ไม่ได้ เพราะรัฐกระท าโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย (Just) ไม่เป็นธรรม (Fair) และไม่มีเหตุผลอัน
สมควร (Reasonable)

Puttaswamy v. Union of India (2012, 2017): ศาลเพิ่มความชัดเจนว่าการจ ากัดสิทธิในความเป็นส่วนตัวจะต้อง (1) มีกฎหมาย
รองรับวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าจ ากัดสิทธิไปเพื่ออะไร (2) ถ้ารัฐท าผิดต้องโดนลงโทษ (3) การจ ากัดสิทธินั้นต้องได้สัดส่วน (4) ต้องมี
กระบวนการชัดเจนในการจ ากัดสิทธิ – โดยรวมทั้ง (1)-(4) คือหลัก Proportionality and Legitimacy 

Schrems I (2015) and Schrems II (2020): การสอดแนมของรัฐบาล US ในข้อมูลส่วนบุคคลใน Facebook ที่โอนจาก EU ไปถึง US 
ละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัว และท าให้ความตกลงโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่าง US และ EU เป็นโมฆะ (Safe Harbour จากผลของค า
ตัดสิน Schrems I และ US-EU Privacy Shield จากผลค าตัดสินของ Schrems II)

กรอบแนวคิดโดยพิจารณาจาก Jurisprudence
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เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จ าเป็น หรือโดยไม่มีอ านาจ (Hard copy + digital)

ท าเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลสูญหาย (Hard copy + digital)

จงใจละเมิดความเป็นส่วนตัว เช่น ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท าให้ผู้อื่นเสียหาย หรือการสอดแนม (Hard copy + digital)

ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ประมวลผล) ผิดพลาด หรือใช้ข้อมูลที่ผิดพลาดประมวลผลจนท าให้เกิดความ
เสียหายกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Google v. Gonzales (2014) - the right to be forgotten)

ไม่มีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เพียงพอท าให้เกิดการ Hack ข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์

ใช้ระบบอัตโนมัติหรือ AI ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่รุกล้ าความเป็นส่วนตัวและเกิดความ
เส่ียงสูงต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ลักษณะของการละเมิดใน
ยุคดิจิทัล

ลักษณะของการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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ตัวอย่างเงื่อนไขในการจ ากัดสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญไทย

ตัวอย่างเงื่อนไขในการจ ากัดสิทธิตาม พรบ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ตัวอย่างเงื่อนไขในการจ ากัดสิทธิตาม 
พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540

• การกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิความเป็น
ส่วนตัว หรือการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
ประโยชน์จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้น
เท่าที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ (ม. 32)

• การยกเว้นหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการส าหรับกิจกรรมของ
รัฐที่มีหน้าที่ เช่น การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
การรักษาความปลอดภัยของประชาชน ฯลฯ (ม.4)

• การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่มี
ข้อมูลส่วนบุคคลตามอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานรัฐนั้น (ม. 24 (1))

• การตรากฎหมายเพื่อจ ากัดสิทธิต้องเป็นไป
ตามเง่ือนไขที่ รธน. ก าหนด หาก รธน. ไม่ได้
ก าหนดไว้ การตรากฎหมายนั้นต้องไม่ขัดกับ
หลักนิติธรรม ไม่จ ากัดสิทธิเกินสมควร และ
ต้องไม่กระทบกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(ม.26)

• การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์อัน
ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) เว้นแต่
ประโยชน์นั้นมีความส าคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(ม.24 (5))

• การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่มี
ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีอื่นที่ก าหนดใน
พระราชกฤษฎีกา (ม. 24 (9))

ตัวอย่างเงื่อนไขในการจ ากัดสิทธิในความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไป
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ตัวอย่างเงื่อนไขในการจ ากัดสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญไทย

ตัวอย่างเงื่อนไขในการจ ากัดสิทธิตาม พรบ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ตัวอย่างเงื่อนไขในการจ ากัดสิทธิ
ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540

• การกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว 
หรือการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์จะกระท า
มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ตราขึ้นเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
(ม. 32)

• การยกเว้นหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลบางประการส าหรับกิจกรรมของรัฐที่มี
หน้าที่ เช่น การรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษา
ความปลอดภัยของประชาชน ฯลฯ (ม.4)

• การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลตามอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงานรัฐนั้น (ม. 24 (1))

• การตรากฎหมายเพ่ือจ ากัดสิทธิต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ รธน. ก าหนด หาก รธน. ไม่ได้ก าหนดไว้ การตรา
กฎหมายนั้นต้องไม่ขัดกับหลักนิติธรรม ไม่จ ากัดสิทธิ
เกินสมควร และต้องไม่กระทบกับศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ (ม.26)

• การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์อันชอบ
ด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) เว้นแต่
ประโยชน์นั้นมีความส าคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(ม.24 (5))

• การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีอื่นที่
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา (ม. 24 
(9))

เง่ือนไขการจ ากัดสิทธิเหล่านี้จะมีหลักการใช้อย่างไรให้สะท้อนกับหลักที่เกิดจาก Jurisprudence ของทั่วโลกที่วางหลักให้การจ ากัดสิทธิต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักความจ าเป็น 
(Necessity) การได้สัดส่วน (Proportionality) และความชอบธรรม (Legitimacy) ซึ่งจะต้องพิจารณาจากแนวค าตัดสินของทั้งศาลไทยและศาลต่างประเทศ

ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสทิธิในความเป็นส่วนตัวข้องข้อมูลส่วนบุคคล



การคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
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- 1 การคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูลส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทย

03

14



0

5

01

02

03

04

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2492-2521

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2534-2540

15

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560

พัฒนาการและเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญไทย



16

‣‣

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492-2521

ในช่วงนี้ยังไม่ปรากฏค าว่า 
“สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว” 

ในรัฐธรรมนูญ

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

สิทธิของบุคคลในครอบครัว

การรับรองเสรีภาพในการส่ือสาร
ว่าต้องไม่ถูกแทรกแซงเปิดเผยไม่ว่าจะ
ทางไปรษณีย์หรือทางอื่น 

รัฐธรรมนูญในช่วงนี้ได้เริ่มมีการ
บัญญัติรับรองและคุ้มครองเสรีภาพ
แยกออกเป็นรายมาตรา โดยได้
รับรองสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับความ
เป็นอยู่ส่วนตัว ได้แก่



รัฐธรรมนูญฯ รัฐธรรมนูญฯ

รัฐธรรมนูญฯแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 5) 25

34

25
40

25
38

17

ได้บัญญัติรับรอง“สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว”
ของบุคคลเป็นการเฉพาะขึ้นมาครั้งแรก

ได้บัญญัติเพ่ิมเติม
 ความคุ้มครองสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลโดยการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่

ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการกระทบต่อความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลนั้นจะกระท ามิได้เว้นแต่
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (มาตรา 47)

 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับตนเอง (มาตรา 48 ทว)ิ

ขยายการรับรองสิทธิความเป็นส่วนตัวเพ่ิมมากขึ้น ได้แก่
 การจ ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ฯลฯ กระท ามิได้ เว้นแต่โดย

อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะเพื่อความเป็นอยู่ส่วนตัว
ของบุคคลอื่น” (มาตรา 39 )

 การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารของบุคคลที่อยู่ ในความครอบครองของหน่วย
ราชการ หากเปิดเผยจะต้องไม่กระทบต่อส่วนได้เสียอันพึงได้รับความ
คุ้มครองของบุคคลอื่นทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติ (มาตรา 58)

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534-2540
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‣ รับรอง***สิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างชัดเจนเป็นคร้ังแรก*** (มาตรา 35 วรรคสาม) 
“บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ”

เจตนารมณ์ของการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล

“สิทธิส่วนบุคคล” ตามมาตรา 35 วรรคหน่ึงน้ันครอบคลุมหลายเรื่องซึ่งรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

- ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีข้อมูลส่วนบุคคลมากมายหลั่งไหลเข้ามาใน
ระบบ ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ง่าย ดังนั้นเพื่อเป็นแก้ปัญหาการละเมิดความเป็นส่วนตัวโดยการน าข้อมูลส่วน
บุคคลไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิได้รับความยินยอมจากบุคคลเจ้าของข้อมูล จึงได้บัญญัติรับรองสิทธิที่จะได้รับความ
คุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ใดน าข้อมูลส่วนบุคคลไปเผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์
โดยมชิอบอันก่อให้เกิดความเสียหาย เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลเจ้าของข้อมูลหรือเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ทั้งนี้
ตามกฎหมายบัญญัติ

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550



4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

มาตรา 32.

“บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และ
ครอบครัว

การกระท าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตาม
วรรคหน่ึง หรือการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ 
จะกระท ามิได้ เว้นแต่ โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
ตราขึ้นเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ”
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เจตนารมณ์ของการคุ้มครอง
สิทธิในความเป็นส่วนตัวของ

ข้อมูลส่วนบุคคล รัฐธรรมนูญ ฯ 
(พ.ศ. 2560) มาตรา 32 

เพื่อมุ่งคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมิให้ถูกละเมิดด้วยการน าไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบจากผู้อื่น 
การน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ในทางใด ๆ ท่ีมิชอบถือว่าเป็นการละเมิดต่อสิทธิใน
ความเป็นส่วนตัว

แต่อย่างไรก็ดี การน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์อาจได้รับการยกเว้นไม่ถือว่าเป็นการ
ละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว หากการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์นั้นกระท าเท่าที่
จ าเป็นและเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ

ผู้ร่างฯ มีเจตนาที่จะบังคับให้มีการออกกฎหมายล าดับรองมาเพื่อวางหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ จึงได้ใส่ถ้อยค าท่ีว่า “เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราขึ้น”

ดังนั้นรายละเอียดหรือหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อยกเว้นของการจ ากัด
สิทธิจึงให้น ามาบัญญัติไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ประเทศไทยจะได้มีกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกลางบังคับใช้ต่อไป



- 2 การคุ้มครองสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว
ของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายอื่นของ
ประเทศไทย  
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มีแนวคิดที่ส าคัญ ได้แก่ การให้ประชาชนมีโอกาส
รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานต่างๆ ของรัฐ 
และการรับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของราชการภายใต้หลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก 
ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” โดยรัฐไม่ต้องเปิดเผยข้อมูล
เฉพาะที่มีกฎหมายก าหนดเท่านั้น

หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ เช่น หน้าที่ใน
การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
หน้าที่ในการขอความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เป็นต้น

สิทธิที่ประชาชนได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เช่น
 สิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้แก่ สิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ที่ส าคัญต่อประชาชน สิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่จัดให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้

 สิทธิได้รับความคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
 สิทธิอื่น ๆ เช่น สิทธิร้องเรียนในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่จัดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้

ข้อมูลข่าวสารของราชการ สิทธิร้องเรียนในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ให้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการตามที่ร้องขอ (มาตรา 33) สิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลที่มีส่วน
ได้เสีย สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น 

22

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
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ปัญหาและข้อเสนอแนะ
หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ .ศ. 2540 มีความสอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วน เช่น 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเพื่อการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เท่าน้ัน และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเม่ือหมดความจ าเป็น เป็นต้น

เน่ืองจากปัจจุบันมีการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่ง
วัตถุประสงค์ดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดังน้ันจึงอาจมีปัญหาว่าหากข้อมูลที่เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐน้ันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน หน่วยงานราชการสามารถท าได้แค่ไหนเพียงใด (แม้ว่าอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562)

ดังน้ันการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินอัน
สอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะ และสอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วน

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540



กฎหมายฉบับนี้มีหลักการส าคัญคือ เพื่อ
เป็นการก าหนดกฎหมายกลางที่ใช้ในการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใน
ข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดบทบัญญัติรับรองสิทธิของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไว้ 8 ประการ ได้แก่
 สิทธิการได้รับแจ้ง (Right to be Informed)
 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access)
 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)
 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to be Forgotten)
 สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict of Processing)
 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Data Portability)
 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

ก าหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการก ากับดูแลเกี่ยวกับการ
ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป เช่น ก าหนด
ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล ก าหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งวัตถุประสงค์ใน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ก าหนดให้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้เก็บรวบรวมได้เท่าที่จ าเป็นภายใต้
วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น

24

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
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ปัญหาและข้อเสนอแนะ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ .ศ. 2562 มีข้อก าหนดบางประการที่อนุญาตให้มีการใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ได้ให้ความยินยอม ซ่ึงถือเป็นการจ ากัดสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมู ลส่วนบุคคล 
เช่น ในกรณีที่การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการปฎิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ า นาจรัฐที่ได้
มอบหมาย

ปัญหาที่จะต้องพิจารณาคือ แม้กฎหมายจะก าหนดข้อจ ากัดสิทธิดังกล่าว แต่ยังคงไม่มีกรอบกติกาที่ชัดเจนว่าข้อก าหนดที่เป็นการจ ากัดสิทธิในความ
เป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้สอดคล้องกับหลักความจ าเป็น (Necessity) และหลักความได้สัดส่วน (Proportionality) หรือไม่

ดังนั้นจึงควรมีการก าหนดแนวทางการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมส าหรับข้อก าหนดที่เป็นการจ ากัดสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลให้
อยู่ภายใต้หลักความจ าเป็นและหลักความได้สัดส่วน ทั้งนี้ อาจพิจารณากรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ เช่น คดี Schrems เป็นต้น

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562



กฎหมายการแพทย์
 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. 2550 มาตรา 7
 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 

พ.ศ. 2525

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์
 สิทธิส่วนตัวในฐานะที่ เป็นสิทธิอย่างหนึ่ง

อย่างใดของบุคคล ตามมาตรา 420
 สิทธิในการใช้ชื่อตามมาตรา 18

กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545

26

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ประมวลกฎหมายอาญา
 ความผิดฐานหมิ่นประมาท
 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ
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ปัญหาและข้อเสนอแนะ
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ให้อ านาจแก่คณะกรรมการแพทยสภาด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ 
ในการที่จะออกข้อบังคับแพทยสภาที่เกี่ยวข้องกับการด ารงไว้ซึ่งจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งมีการเน้นหนักในเรื่องของ
การรักษาความลับของผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล หรือผู้ที่เสียชีวิต เว้นแต่จะได้รับความยินยอมตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมาย
เหล่าน้ีไม่ได้มีบทบัญญัติที่ก าหนดรายละเอียดหรือแนวปฏิบัติเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ ดังน้ัน หากมี
การก าหนดข้อยกเว้นให้มีการใช้ เปิดเผย หรือประมวลข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพของบุคคล ตามกฎหมายเหล่าน้ีอาจ
น าไปสู่การปฏิบัติที่มีการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ปัญหาทางกฎหมายที่ควรพิจารณา ได้แก่ ถึงแม้กฎหมายเหล่าน้ีจะได้มีการก าหนดข้อยกเว้นให้มีการใช้ เปิดเผย หรือ
ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพไว้ในบางกรณี เพื่อเป็นการปฏิบัติตามภารกิจของสถานพยาบาล แต่ก็ยังไม่มีข้อก าหนด
ที่ชัดเจนในการใช้ เปิดเผย หรือประมวลข้อมูลส่วนบุคคลน้ันมีขอบเขตระดับใด โดยจะต้องค านึงถึงหลักความจ าเป็น และ 
หลักความได้สัดส่วน หรือไม่ ซึ่งเป็นปัญหาทางกฎหมายที่จะต้องท าการวิเคราะห์และก าหนดแนวทางในการการพัฒนาการ
คุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวในข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลต่อไป



04 ผลการศึกษารายประเทศ
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1. Thailand
2. Germany

3. USA

5.  Korea

4. Singapore
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ประเทศกรณีศึกษา
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05

ประเทศไทย

กฎหมายและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่และอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ

ช่องทางการใช้สิทธิเพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิ
ในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในยุคดิจิทัล

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
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รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

(พ.ศ. 2560) 
มาตรา 32 

พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 

2562

กฎหมายเก่ียวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนๆ 
 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูล

เครดิต พ.ศ. 2545
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น 

ละเมิด
 ประมวลกฎหมายอาญามีบทบัญญัติที่

เก่ียวกับสิทธิความเป็นส่วนตัว เช่น หมิ่น
ประมาท ความผิดฐานเปิดเผยความลับ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสทิธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบัน



องค์กรท่ีมีบทบาทอ านาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญของประเทศไทย

32

ศาลรัฐธรรมนูญ
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ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของ ร่างกฎหมาย ได้แก่
 พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ
 พระราชบัญญัติ
 กฎหมายที่เทียบเท่า

พระราชบัญญัติ 

ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายภายหลังประกาศใช้ ได้แก่
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
 พระราชบัญญัติ
 กฎหมายที่เทียบเท่าพระราชบัญญัติ 

การตรวจสอบการกระท าของ
หน่วยงานรัฐที่ขัดต่อความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญโดยการยื่นค าร้องของ
ประชาชน/การร้องทุกข์ทาง
รัฐธรรมนูญ

1 2 3

บทบาทหน้าที่และอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
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ช่องทางแรก

การใช้สิทธิผ่านระบบการ
ควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย

ช่องทางที่สอง

การใช้สิทธิผ่านการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญ/การยื่นค า
ร้องโดยประชาชน

ช่องทางการใช้สิทธิเพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในยุคดิจิทัล
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การใช้ช่องทางผ่านรัฐสภาหรือนายกรัฐมนตรีเพ่ือตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่าง
กฎหมาย (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2560) มาตรา 132 และมาตรา 148)

การใช้ช่องทางผ่านศาลเพื่อตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2560) มาตรา 212)

การใช้ช่องทางผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2560) มาตรา 231)

ช่องทางผ่านระบบการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
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เงื่อนไข: ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิฯ จะต้องยื่นค าร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินก่อน
หากผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งความเห็นไปยังผู้ร้องว่าไม่ประสงค์จะยืน่ค าร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ หรือในกรณี
หากผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญก าหนด ประชาชนจึง

จะยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้

ช่องทางยื่นเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิอันเนื่องมาจากการกระท าของรัฐที่
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (พรป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 46)

ช่องทางยื่นเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพอันเนื่องมาจากการ
กระท าที่เป็นผลมาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (พรป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 48)

ช่องทางผ่านระบบการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ/การยื่นค าร้องโดยประชาชน
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ปัญหาเกี่ยวกับช่องทางการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213
พรป.วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญฯ ได้ก าหนดข้อยกเว้นของการกระท าที่จะเป็นวัตถุแห่งคดีไว้อย่างกว้างขวาง 

จนแทบไม่มีการกระท าใดของรัฐที่สามารถอยู่ภายในเขตอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นการสร้างขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นและอาจไม่ได้ช่วยกลั่นกรอง

หรือลดปริมาณคดีที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ เน่ืองจากสุดท้ายค าร้องก็ต้องไปสิ้นสุดที่ศาลรัฐธรรมนูญทุกกรณี

พรป.วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญฯ ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาไว้สั้นเกินไปจนไม่สามารถกลั่นกรองคดีที่
จะเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และแม้กฎหมายจะอนุญาตให้ศาลรัฐธรรมนูญ
แต่งตั้งองค์คณะตุลาการพิจารณาคดีข้ึนมาได้ แต่องค์คณะกลับไม่มีอ านาจเต็มในการออกค าสั่งไม่รับค าร้องไว้พิจารณา เช่นน้ี
จึงอาจจะไม่ได้ช่วยลดปริมาณคดีที่องค์คณะใหญ่จะต้องพิจารณาได้อย่างที่ควรจะเป็น

ปัญหาและข้อเสนอแนะ
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แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 46-48 อาทิเช่น 

การลดข้อจ ากัดหรือลดขอบเขตของการกระท าของรัฐที่เป็นข้อยกเว้นในการใช้สิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้แคบลง
เพื่อที่ประชาชนจะได้ใช้สิทธิน าคดีข้ึนสู่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของตนเองได้มากขึ้น

การแก้ไขเงื่อนไขในการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญโดยตัดกระบวนการให้ผู้ร้องต้องยื่นค าร้องผ่านทางผู้ตรวจการแผ่นดินก่อน
ฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญออกไป และสร้างกลไกในการกลั่นกรองการน าคดีข้ึนสู่ศาลใหม่

ระยะเวลาในการฟ้องคดีควรก าหนดระยะเวลาน าคดีไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้สั้นลง

การก าหนดกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการรับค าร้องทุกข์ไว้โดยเฉพาะ เช่น ก าหนดองค์คณะตุลาการให้สามารถใช้มติเอกฉันท์
พิจารณาไม่รับค าร้องไว้ได้เองโดยไม่ต้องเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาท าเป็นค าสั่งอีก เป็น ต้น เช่นน้ีก็จะท าให้
กระบวนการและกลไกในการกลั่นกรองคดีข้ึนสู่ศาลรัฐธรรมนูญน้ันมีระยะเวลาที่สั้นกระชับและมีประสิทธิภาพมากข้ึน

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
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สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

กฎหมายและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่และอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ

ช่องทางการใช้สิทธิเพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิ
ในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในยุคดิจิทัล

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
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Federal Constitutional Court Act

Basic Law

the Federal Data Protection Act) 

The Federal Data Protection Act

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีทั้งหมด 16 รัฐ ( the 16 German Federal States) แต่ละรัฐจะมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง

ในปี 2018 เป็นปีที่มีการประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับสหภาพยุโรป ที่เรียกว่า “GDPR” ซ่ึงประเทศในสหภาพยุโรปได้น า GDPR 
มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศตนเอง สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก็ได้น า GDPR มาบังคับใช้เป็นกฎหมาย
ภายในเช่นเดียวกัน ได้แก่ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่เรียกว่า German Federal Data Protection Act 

กรรมาธิการของรัฐบาลกลางเพื่อการปกป้องข้อมูลและเสรีภาพในข้อมูล (Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of 
Information (Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit – ‘BfDI’)

กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
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• คดีเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคล
• วินิจฉัยชี้ขาดค าร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ประชาชนถูกกระทบสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานจากการใช้

อ านาจมหาชน 
• การควบคุมไม่ให้กฎหมายขัดต่อรัฐรรมนูญ ของกฎหมายพื้นฐาน 
• การตีความรัฐธรรมนูญตามของกฎหมายพื้นฐาน 

บทบาทและอ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ รัฐบัญญัติว่าด้วยรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ (Bundesverfassungsgerichts-Gesetz) 
(Federal Constitutional Court Act) ซึ่งเป็นกฎหมายเก่ียวกับกระบวนการพิจารณาคดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ได้ก าหนดอ านาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญไว้โดยมีรายละเอียดดังน้ี

อ านาจหลักของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐาน (Basic Law) และอ านาจใน
การพิจารณาว่าบทบัญญัติตามกฎหมายขัดหรือแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในประเทศเยอรมนี กฎหมายรัฐธรรมนูญได้
กล่าวถึงการร้องทุกข์ไว้ในมาตรา 93 (1)(4A)(4B) ได้ก าหนดไว้ว่า ประชาชนมีสิทธิที่จะร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเมื่อ
สิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชนถูกละเมิดโดยอ านาจรัฐ กล่าวคือ ประชาชนสามารถฟ้องร้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้

บทบาทหน้าที่และอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ
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• การร้องทุกข์ทั่วไป คือการร้องทุกข์ปกติ หมายถึง การจะย่ืนร้องทุกข์ได้ 
จะต้องเป็นกรณีของการสั่งให้การกระท าที่เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานนั้น
ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนญเท่านั้น โดยการกระท านั้นจะต้องเป็นการละเมิด
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยอ านาจมหาชน และต้องได้ด าเนินการร้อง
ขอการเยียวยาทางกฎหมายในช่องทางอื่นจนเสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะมาร้อง
ทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้

• การร้องทกุข์กรณีพิเศษ เป็นขั้นตอนการร้องทุกข์ที่ยกเว้นขั้นตอนการ
ด าเนินการเยียวโดยทางอื่น เช่น ไม่จ าเป็นต้องน าคดีไปร้องต่อศาลยุติธรรม
ก่อน แต่สามารถฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเลย โดยมักจะใช้กับ
กระบวนการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ

• บุคคลธรรมดา กฎหมายรัฐธรรมนูญได้กล่าวถึงการร้องทุกข์
ไว้ในมาตรา 93 (1)(4A)(4B) ได้ก าหนดไว้ว่า ประชาชนมีสิทธิ
ที่จะร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเมื่อสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนถูกละเมิดโดยอ านาจรัฐ กล่าวคือ ประชาชน
สามารถฟ้องร้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
• ศาลสามารถน าคดีขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้ในกรณีที่มีปัญหาว่า 

กฎหมายที่ น ามาปรับ ใช้ กั บคดี ถู กต้ อ งตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญหรือไม่
• รัฐบาลกลาง รัฐบาลของในสหพันธรัฐหรือหนึ่งในสี่ของ

สมาชิกของ Bundestag สามารถน าคดีขึ้นสู่ศาลได้ ในกรณีนี้ 
คดีไม่จ าเป็นต้องอ้างถึงกรณีเฉพาะของการบังคับใช้กฎหมาย

การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญแบ่งอออกได้เป็น 2 ประเภท ผู้ที่สามารถน าคดีขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้ 

ช่องทางการใช้สิทธิเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิ
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กรณีศึกษา แนวค าวินิจฉัย หลักกฎหมาย

Microcensus Case การเก็บข้อมูลเพื่อจัดท าการส ารวจส ามะโนประชากรแห่งชาติไม่ถือว่า
เป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและไม่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ตราบเท่าที่การเก็บข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ 
(anonymous) เป็นชุดข้อมูลที่ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคล และรัฐบาลได้
มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างดีและใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้

หลักสิทธิในการก าหนดการจัดเก็บข้อมูลส่วน
บุ ค ค ล ด้ ว ย ต น เ อ ง  ( informational self-
determination) น ามาสู่หลักที่ส าคัญอีกประการ
ห นึ่ ง คื อ  สิ ท ธิ ที่ จ ะ ถู ก ลื ม  ( Right to be 
forgotten)

Telecommunication Act และ 
the Code of Criminal 
Procedure

อ านาจในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายโทรคมนาคม the 
Telecommunications Act (Telekommunikationsgesetz - TKG) 
และอ านาจในการเก็บข้อมูลเพื่อการด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (the Code of Criminal Procedure 
(Strafprozessordnung – stop)) สามารถท าได้ตามขอบเขตที่
กฎหมายก าหนดไว้ไม่ถือว่าขัดกฎหมายพื้นฐาน (Basic Right)

การจัดเก็บตามขอบเขตที่ก าหนดไว้นั้นไม่ขัดต่อ
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  แ ต่ ต้ อ ง น า ห ลั ก สั ด ส่ ว น ม า
ประกอบการพิจารณากล่าวคือ ผู้จัดเก็บจะต้อง
สามารถอธิบายถึงนโยบายในการจัดเก็บที่
เพียงพอและมีระบบในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน

ค าวินิจฉัยที่ 1 Bvr 1428/15 ผลประโยชน์ส่วนบุคคลของคนมีความส าคัญเหนือกว่าข้ออ้างเกี่ยวกับ
การแสดงออกของผู้ร้อง ดังนั้น ศาลจึงมีค าสั่งไม่รับพิจารรณาคดีนี้

หลักสิทธเสรีภาพของบุคคลมีความส าคัญมากกว่า
เสรีภาพของสื่อมวลชนตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง
ของกฎหมายพื้นฐานมาตรา 5

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
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กรณีศึกษา แนวค าวินิจฉัย หลักกฎหมาย

Global Positioning Case 
(2005)

การใช้ระบบ GPS ในการติดตามผู้ต้องหาไม่ถือว่าเป็นการขัดสิทธิความ
เป็นส่วนตัว

การติดตามตัวผู้ต้องหาเพื่อค้นหาสถานที่การกระท า
ความผิดและระยะเวลาที่ใช้ในการกระท าความผิด และ
ยังไม่ถึงระดับที่มีการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

คดี Spick mich การแสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ สามารถท าได้ไม่ขัด
ต่อสิทธิ ในการก าหนดการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง 
(information self determination)

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา 5 (1) ของ
รัฐธรรมนูญเยอรมันยังปกป้องความคิดเห็นที่ไม่ระบุชื่อ

คดี Lebach (1973) ถึงแม้ว่าสถานีโทรทัศน์ช่อง ZDF จะมีเสรีภาพของสื่อตามมาตรา 5 ก็
ตาม แต่เสรีภาพดังกล่าวถูกจ ากัด โดยหลักเรื่องสิทธิเกี่ยวกับการ
ก าหนดบุคลิกภาพ (righ to personality) และเรื่องการละเมิดศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ (the protection to the inviolability of human 
dignity) (มาตรา 1) ศาลให้ความเห็นว่าทุกคนย่อมได้รับการปกป้อง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และบุคคลควรจะมีสิทธิ์เลือกว่าจะน ารูปหรือ
เรื่องราวของตนออกอากาศเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือไม่

เสรีภาพสามารถถูกจ ากัดได้โดย หลักเรื่องสิทธิเกี่ยวกับ
การก าหนดบุคลิกภาพ (right to personality) และเรื่อง
การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (the protection to 
the inviolability of human dignity) (มาตรา 1)

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
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การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วอาจจะท าให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลได้ โดยฝ่ายนิติบัญญัติ
จะต้องตระหนักและเตรียมพร้อมในการใช้มาตรการใด ๆ ในการสอบสวนความผิดโดยไม่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว

ถึงแม้สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะไม่ได้มีการกล่าวถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะ แต่ศาลได้น าหลักการเร่ืองการก าหนดการ
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง (informational self-determination) มาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาคดี

• อ านาจของเจ้าของข้อมูลในการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของข้อมูลมี
สิทธิที่จะก าหนดได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของตนจะถูกน าไปใช้อย่างไร กล่าวคือ อ านาจของแต่ละบุคคลในการตัดสินใจด้วย
ตัวเองบนพื้นฐานของความคิดในการตัดสินใจด้วยตนเองควรแจ้งข้อมูลเก่ียวกับชีวิตส่วนตัวของเขาให้ผู้อื่นทราบเมื่อใดและ
ภายในข้อจ ากัดบางประการ

การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ
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ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
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ประเทศสหรัฐอเมริกา

กฎหมายและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่และอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ

ช่องทางการใช้สิทธิเพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิ
ในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในยุคดิจิทัล

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
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รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชนในการคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคล

ในปี 1890 Samuel D.Warren และ Louis D. Brandeis เขียนบทความในวารสาร Harvard Law Review เร่ือง “The Right to 
Privacy” แสดงแนวคิดว่าการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายควรท่ีจะขยายนอกเหนือไปจากการให้ความคุ้มครองทางทรัพย์สินไปยังการ
ให้สิทธิท่ีจะอยู่ล าพัง (right to be let alone)

หลักการเร่ืองสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือ right to privacy มีความเชื่อที่ว่าข้อมูลส่วนตัวของบุคคลควรที่จะเป็นอิสระจากการตรวจสอบ
จากสาธารณะ เร่ืองสิทธิความเป็นส่วนตัวได้ถูกบัญญัติในรัฐธรรมนูญ

ในปี 1974 ได้มีการออกกฎหมายกลางในเร่ืองความเป็นส่วนตัว ได้แก่ The Privacy Act of 1974 ได้ก าหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล การใช้ และการเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวกับบุคคลซ่ึงถูกเก็บไว้ในระบบของหน่วยงานภาครัฐ แต่
ก็ยังมีข้อจ ากัดหลายประการ และไม่มีผลบังคับใช้ต่อภาคเอกชน

ระบบศาลยุติธรรมเป็นระบบศาลเดี่ยวที่พิจารณาคดีทุกประเภท ไม่มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาโดยเฉพาะ

กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง



01

02

03

04

48

05

ศาลฎีกาประเทศสหรัฐอเมริกา (Supreme Court) ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจในการพิจารณาคดีต่างๆ ตามที่ถูกอ้างสิทธิในรัฐธรรมนูญ น ามา
ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหลายคร้ัง เช่น

รัฐธรรมนูญฉบับ First Amendment อ้างถึงความเป็นอิสระในการท่ีจะเลือกนับถือศาสนาในลักษณะท่ีเป็นส่วนตัว
รัฐธรรมนูญฉบับ Third Amendment ให้การคุ้มครองขอบเขตของที่พักอาศัยให้มีความเป็นส่วนตัว
รัฐธรรมนูญฉบับ Fourth Amendment ให้การคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวต่อการค้นหาจากหน่วยงานรัฐบาล

รัฐธรรมนูญฉบับ the Fourth Amendment ที่ถือได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีส าคัญในการก าหนดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนว่าต้องห้าม
จากการตรวจค้นหรือจับกุมโดยรัฐบาลโดยไม่มีเหตุผลที่เพียงพอ ซึ่งในการตรวจค้นหรือจับกุมจะต้องมีหมายศาลอนุญาตให้กระท าการ
เช่นนั้นได้ หากมีการละเมิดหลักการตาม the Fourth Amendment ผู้ที่ถูกกระท าการละเมิดหลักการดังกล่าวสามารถที่จะด าเนินการ
ฟ้องคดีต่อรัฐบาลและจะได้รับการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้น

โดยหลักการดังกล่าวปรากฎในค าพิพากษาของศาลฎีกาในคดี Katz v. United States : 389 U.S. 347 (1967) ว่าผลประโยชน์ใน
ลักษณะของความเป็นส่วนตัวที่ถูกละเมิด นอกเหนือจากทรัพย์สินที่จับต้องได้จะได้รับการคุ้มครองภายใต้หลักการของ the Fourth Amendment

บทบาทหน้าที่และอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ
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หลักการในคดี Marbury v. Madison ก าหนดให้การพิจารณาวัตถุแห่งคดีหรือการพิจารณา ความชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ กฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา กฎหมายแห่งมลรัฐ กฎหมายของฝ่ายปกครอง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งศาลทุกศาลมีอ านาจในการพิจารณาในประเด็นดังกล่าว

การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นในระหว่างพิจารณาคดีเท่านั้น โดยมีเง่ือนไขเหมือนการฟ้องคดีทั่วไป 
คือ ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้ท่ีได้รับความเดือนร้อนจากการพิจารณาคดี และเป็นความเสียหายที่เห็นได้ชัดว่าเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่ชอบต่อ
รัฐธรรมนูญ

การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแบบ As-Applied Challenge โดยคู่ความสามารถยกประเด็นว่ากฎหมายที่
น ามาปรับใช้ในคดีของตนมีความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หากศาลเห็นว่ากฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ศาลก็จะไม่น า
กฎหมายน้ันมาปรับใช้แก่คดี ทั้งนี้ การท่ีศาลมีค าพิพากษาจะไม่เป็นการทั่วไปแก่คดีหรือข้อเท็จจริงอื่น

ช่องทางการใช้สิทธิเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิ
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1) Jones (United States v. 
Jones, 565 U.S. 400 (2012))

คดีนี้ ศ าลพิจารณาแล้ว เ ห็นว่ าการด า เนิ นคดี โดยการรวบรวม
พยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยการติดตั้ง GPS ไว้ที่รถของนาย 
Jones และเป็นการขัดกับหลักการเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวตาม the 
Fourth Amendment 

บุคคลมีสิทธิ ในการความเป็นส่วนตัวในตัวบุคคล บ้าน 
เอกสาร และการกระท าต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความ
เป็นส่วนตัว หากรัฐกระท าการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรใน
การการสืบค้นหรือการจับกุม จะถือว่าด าเนินการขัดต่อ
หลักการเรื่ อง สิทธิความเป็น ส่วนตัวตาม the Fourth 
Amendment 

2) United States v. Miller, 425 
U.S. 435 (1976)

ศาลฎีกามีค าพิพากษา โดยให้เหตุผลว่า นาย Miller ไม่ไดร้ับการคุ้มครองความ
เป็นส่วนตัวจากการจับหรือถูกค้นหาตามหลักการในรัฐธรรมนูญ the 
Fourth Amendment เนื่องจากหลักการนี้ไม่ห้ามการได้รับข้อมูลที่ถูก
เปิดเผยโดยบุคคลที่สาม ซึ่งน าส่งข้อมูลนั้นให้แก่หน่วยงานของรัฐ และ
นาย Miller สามารถคาดหมายได้ว่าข้อมูลเช็คที่นาย Miller ได้ให้ไว้แก่
ธนาคารโดยสมัครใจจะถูกเปิดเผยแก่พนักงานของธนาคารและการ
ด าเนินการทางธุรกิจต่างๆ และถือเป็นความเส่ียงของผู้เปิดบัญชีเงินฝาก
ที่อาจจะถูกเปิดเผยข้อมูลและข้อมูลนั้นอาจจะถูกส่งต่อไปยังรัฐบาลได้ 
จึงพิจารณาได้ว่าการที่ธนาคารได้ ให้ข้อมูลแก่รัฐบาลเพื่อใช้ เป็น
พยานหลักฐานประกอบการพิจารณคดีไม่เป็นการกระท าที่ขัดหลักการ
ตาม the Fourth Amendment (third party doctrine)  

หลักการเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวตามรัฐธรรมนูญ the 
fourth Amendment ไม่คุ้มครองถึงการกระท าของบุคคลที่
สาม (third party doctrine)

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
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3) Katz v. United States 389 
U.S. 347 (1967)

ถือได้ว่าเป็นคดีที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาและได้ขยายหลักการของการพิจารณา
หลักเกณฑ์ของการตรวจค้นหรือจับกุมที่ค าพิพากษาของศาลได้ปรับใช้
หลักการตาม the Fourth Amendment ให้ครอบคลุมไปถึงเครื่องมือ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การดักฟังทางอิเล็กทรอนิกส์

ศาลอุทธรณ์ได้มีค าส่ังพิพากษาและมีความเห็นตามข้อต่อสู้
ของนาย Katz โดยให้นิยามของความเป็นส่วนตัวว่าสิทธิความ
เป็นส่วนตัวของบุคคลนั้นไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะสถานที่หรือ
ส่ิงของของบุคคล แต่ได้ขยายขอบเขตไปถึงการกระท าของ
บุคคลนั้นด้วย หากคาดหมายได้ว่าการกระท านั้นมีลักษณะที่
มีเหตุคาดหมายอันสมควรของความเป็นส่วนตัว (reasonable 
expectation of privacy) ที่จะได้รับความคุ้มครอง

4) Carpenter v. United States 
No. 16-402, 585 U.S. (2018)

ในคดีนี้ศาลฎีกาพิจารณาว่าข้อมูลการไปสถานที่ต่างๆ ของนาย 
Carpenter เป็นข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการคุ้มครองตาม the Fourth 
Amendment เพราะเป็นการเปิดเผยชีวิตส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล ไม่
เพียงแต่สถานที่ที่นาย Carpenter ไปเท่านั้น แต่ยังอาจรวมถึงความเชื่อ
ทางศาสนา หรือพฤติกรรมทางเพศได้อีกด้วย จึงจ าเป็นต้องได้รับหมาย
ศาลก่อนน าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมาใช้ประกอบการด าเนินคดี
โจรกรรมของรัฐบาล 

ค าพิพากษาของคดีนี้ได้เป็นจุดเปล่ียนส าคัญของหลักการ 
third party doctrine ว่าจะต้องพิจารณาว่าข้อมูลที่จะถูก
เปิดเผยโดยบุคคลที่สามนั้น มีความอ่อนไหวหรือมีความ
เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลมากเพียงใด 
ซึ่งหลักการนี้ได้กลายเป็นหลักการที่ศาลทั้งในระดับศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้น ามาปรับใช้กับคดีที่มีประเด็นใน
เรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บอยู่ใน
รูปแบบของ เทคโน โลยี สมั ย ใหม่ ในยุคดิ จิ ทั ลที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
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กรณีศึกษา แนวค าวินิจฉัย หลักกฎหมาย
5) SPOKEO, INC., 
PETITIONER v. THOMAS 
ROBINS 578 U.S. 330 
(2016)

ในคดีนี้ SPOKEO เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดกฎหมาย
ฉบับดังกล่าว เน่ืองจาก SPOKEO ท่ีเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์
ในการค้นหาข้อมูลของบุคคล ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดของนาย 
Robin และท าให้นาย Robin ได้รับความเสียหาย อย่างไร
ก็ดี ศาลพิจารณาว่านาย Robin กล่าวหาว่า SPOKEO 
ไม่ได้ปฏิบัติตามกระบวนการที่มีความเหมาะสมเพื่อรับรอง
ให้มีความถูกต้องในรายงานของลูกค้า รวมถึงการแจ้งแก่ผู้
เป็นเจ้าของข้อมูลและผู้ใช้บริการหากเกิดความผิดพลาดใน
ข้อมูลซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ SPOKEO ในฐานะที่เป็น
ผู้ให้บริการ อย่างไรก็ดีศาลฎีกามีค าพิพากษาเสียงข้างมาก
ว่าความเสียหายแก่นาย Robins นั้นยังไม่มีความเป็น
รูปธรรมเพียงพอ (injury in fact)

ค าตัดสินของศาลอุทธรณ์ (The Ninth Circuit Court)
ถือว่าเป็นแนวทางส าคัญในการก าหนดให้เป็น
มาตรฐานในการยึดถือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับผู้ที่
เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ว่าเขามีสิทธิท่ีจะ
ด าเนินคดีกับผู้ที่น าข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นเท็จ
ของเขาไปเผยแพร่ นอกจากนี้ค าตัดสินของศาล
อุทธรณ์ยังสามารถปรับใช้กับภัยต่างๆ ท่ีเกิดจาก
ทางออนไลน์ว่าสามารถถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย
เพื่อที่จะเรียกร้องความรับผิดชอบจากบริษัทผู้ที่ท า
หน้าท่ีในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
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หลักเกณฑ์เรื่อง เหตุคาดหมายอันสมควรของความเป็นส่วนตัว (reasonable expectation of privacy) ในความเห็นคดีระหว่าง Katz v. 
United States

ข้อเท็จจจริงปรากฎว่าการดักฟังทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้น ถือได้ว่าเป็นการละเมิดความเป็น
ส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นการขัดกับหลักการตามรัฐธรรมนูญ the Fourth Amendment เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีลักษณะ
ที่มีเหตุคาดหมายอันสมควรของความเป็นส่วนตัว (reasonable expectation of privacy) ที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ the Fourth 
Amendment 

ผู้พิพากษา Harlan ได้สร้างเกณฑ์ privacy test ในข้อคิดเห็นของคดี และเป็นหลักการที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ส าหรับการพิจารณาคดี
อื่นๆ ที่มีข้อเท็จจริงในประเด็นท่ีเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัว โดยได้แบ่งเกณฑ์ทดสอบออกเป็น 2 ส่วน คือ
• บุคคลได้แสดงให้เห็นถึงความคาดหมายถึงความเป็นส่วนตัวได้อย่างแท้จริง 
• ความคาดหมายนั้นเป็นสิ่งที่สังคมโดยทั่วไปตระหนักได้ว่ามีเหตุผลอันสมควร 

ถ้าหากข้อเท็จจริงในเรื่องใดถูกพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขครบทั้ง 2 ข้อ รัฐบาลจะไม่สามารถด าเนินการละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลนั้น
ได้ตามหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ the Fourth Amendment
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ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
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กฎหมายและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่และอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ

ช่องทางการใช้สิทธิเพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิ
ในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในยุคดิจิทัล

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
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สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้บัญญัติรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวสิงคโปร์ไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เช่น
 FREEDOM OF SPEECH, ASSEMBLY AND ASSOCIATION
 FREEDOM OF RELIGION
 RIGHTS IN RESPECT OF EDUCATION

รัฐธรรมนูญแห่งประเทศสิงคโปร์มีการก าหนดแนวทางการจ ากัดสิทธิต่างๆ ไว้ยกตัวอย่างเช่นมาตรา 14 (2)(A) รัฐธรรมนูญแห่งประเทศสิงคโปร์ได้
ให้อ านาจรัฐสภาในการออกกฎหมายเพื่อจ ากัดสิทธิตามมาตรา 14 (1)(A) ได้หากเห็นว่าเป็นการจ าเป็น หรือสมควรเพื่อประโยชน์ในความมั่นคงของ
สิงคโปร์ (NECESSARY OR EXPEDIENT IN THE INTEREST OF THE SECURITY OF SINGAPORE OR ANY PART THEREOF)

ข้อจ ากัดสิทธิในการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวของสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้นปรากฏอยู่ในกฎหมายล าดับรองของสาธารณรัฐสิงคโปร์ทั้งที่เป็นกฎหมายที่มี
ลักษณะเป็นประมวลกฎหมาย และกฎหมายระดับรัฐบัญญัติหลายฉบับ เช่น สิทธิในเสรีภาพในการพูด (THE RIGHT TO FREE SPEECH) ได้ถูกจ ากัด
ด้วยเหตุผลทางความมั่นคงผ่านกฎหมายว่าด้วยความลับของทางราชการ (OFFICIAL SECRETS ACT) เหตุผลด้านความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
ได้ถูกจ ากัดโดยกฎหมายว่าด้วยการกระจายเสียง (BROADCASTING ACT) และกฎหมายว่าด้วยสื่อและสิ่งพิมพ์ (NEWSPAPER AND PRINTING 
PRESSES ACT) สิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มได้ถูกจ ากัดโดยกฎหมายว่าด้วยระเบียบสาธารณะ (PUBLIC ORDER ACT)

กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
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สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่ได้บัญญัติรายละเอียดเก่ียวกับการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญไว้เพื่อพิจารณาปัญหาความขัดหรือแย้ง 
หรือเพ่ือพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ

ระบบศาลเดี่ยว = ศาลที่มีอ านาจในการพิจารณาคดีปกครอง รวมถึงคดีท่ีเก่ียวข้องกับรัฐธรรมนูญ จึงได้แก่ศาลยุติธรรม

หมวดที่ 8 แห่งรัฐธรรมนูญได้ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับการให้อ านาจประธานาธิบดีในการแต่งตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
(Constitutional Tribunal) เพื่อให้ความเห็นและพิจารณายกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญของสิงคโปร์ โดยผ่าน
กระบวนการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมได้

บทบาทหน้าที่และอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ
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เมื่อมีคดีท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายมหาชนเกิดขึ้น ศาลยุติธรรมจึงจะท าหน้าที่ในการพิจารณาคดีความแทนตามที่รัฐบัญญัติและกฎหมาย
ล าดับรองระบุไว้

ศาลยุติธรรมของสิงคโปร์แบ่งออกเป็นศาลชั้นต้น (State Courts) และศาลสูงสุด (Supreme Courts) โดยกระบวนการใช้สิทธิทาง
ศาลจะเร่ิมจากการฟ้องคดีในศาลชั้นต้น (State courts)

และเนื่องจากการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นต้นยังไม่ถือเป็นท่ีสุด คู่ความยังสามารถอุทธรณ์คดีไปยังศาลสูงสุด (Supreme 
courts) ได้ ดังนั้น หากมีการอุทธรณ์ศาลที่มีอ านาจในการพิจารณาคดีย่อมได้แก่ศาลสูงสุด โดยศาลสูงสุด (Supreme courts) สามารถ
จ าแนกได้เป็น 1) ศาลอุทธรณ์ 2) ศาลสูง

ช่องทางการใช้สิทธิเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิ
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กรณีศึกษา แนวค าวินิจฉัย หลักกฎหมาย

1) ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ 
[1998] SGCA 37, [1998] 2 
S.L.R.(R.) 489
(Taw Cheng Kong V Public 
Prosecutor)

อ านาจในการชี้ขาดว่า มาตรา 37 (1) แห่งกฎหมายว่า
ด้วยการคอรัปชั่น (Prevention of Corruption Act) 
ที่ระบุเก่ียวกับความรับผิดของบุคคลสัญชาติสิงคโปร์
ต่อความผิดที่กระท านอกสิงคโปร์ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ไม่ใช่อ านาจของศาล ศาลสามารถตีความเฉพาะสิ่งที่
ตราไว้แล้วเท่านั้น

อ านาจในการจะชี้ขาดได้ว่ากฎหมายใดชอบด้วย
รัฐธรรมนูญหรือไม่ เป็นอ านาจของรัฐสภา ศาลจะ
วินิจฉัยเฉพาะกรณีที่การกระท าของรัฐหรือค าสั่งทาง
ปกครองขัดกับกฎหมายเท่านั้น

2) ค าพิพากษาศาลสูงที่ 
[2005] SGHC 216
(Chee Siok Chin v. 

Ministry of Home Affairs)

ศาลสูงปฏิเสธการใช้หลักความได้สัดส่วนเพื่อก าหนด
ขอบเขตอ านาจของรัฐสภาในการออกข้อกฎหมายที่
เป็นการจ ากัดสิทธิของบุคคล โดยในการพิจารณาคดี
ของศาลเก่ียวกับการใช้อ านาจนิติบัญญัติและ/หรือ
อ านาจการบริหารหรือดุลยพินิจ

ศาลจะพิจารณาคดีตามบทบัญญัติในกฎหมายท่ีมีอยู่
เท่านั้นโดยไม่ได้พิจารณาว่ากฎหมายดังกล่าวขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญของสิงคโปร์หรือไม่

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
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กรณีศึกษา แนวค าวินิจฉัย หลักกฎหมาย

3) ค าพิพากษาศาลแขวงที่ 
[2019] SGHC 251
(Wham Kwok Han 
Jolovan v Public 
Prosecutor)

จ าเลยมีความผิดฐานจัดกิจกรรม “การท าอารยะ
ขั ดขื นและกา ร เคลื่ อน ไหวทา งสั ง คม  (Civil 
Disobedience and Social Movements)” โดย
ไม่ได้รับอนุญาต และปฏิเสธค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ต ารวจ

จ าเลยมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบสาธารณะ
(Public Order Act) ซึ่งห้ามไม่ให้มีการชุมนุมโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวเป็น
กฎหมายที่ออกมาเพื่อจ ากัดสิทธิในการชุมนุมท่ีรับรองไว้ใน
รัฐธรรมนูญ

4) ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์
ที่ [2020] SGCA 111
(Wham Kwok Han 

Jolovan v Public 
Prosecutor)

ศาลเห็นว่ามาตรา 16 (1)(A) แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
สาธารณะ (Public Order Act) ซึ่งเป็นกฎหมายที่
ออกตามมาตรา 14 (2) (B) ซึ่งได้ให้อ านาจในการ
จ ากัดสิทธิได้ ในกรณีที่การชุมนุมตามสิทธิที่รับรอง
ไว้ในมาตรา 14 (1) (B) ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ศาลได้น ากรอบการท างานสามขั้น (Three-step framework) 
มาใช้ในการพิจารณาคดี

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
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กรอบการท างานสามขั้น (Three-step framework)
ในการพิจารณาคดี [2020] SGCA 111 (Wham Kwok Han Jolovan v Public Prosecutor)

• มาตรา 16 (1)(A) เป็นการจ ากัดสิทธิตามมาตรา 14 (2)(B) แห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งประเทศสิงคโปร์ ที่ให้อ านาจในการด าเนินคดีอาญา และลงโทษผู้ที่ไม่ได้
รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบสาธารณะ

ขั้นที่ 1 ประเมินว่ากฎหมายจ ากัดสิทธิตามรัฐธรรมนญูตั้งแต่แรก
หรือไม่

• ศาลพบว่ารัฐสภาได้พิจารณาข้อจ ากัดในการออกกฎหมายว่าเป็นการ 
"จ าเป็นหรือสมควร" เพื่อประโยชน์ของความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
อ้างอิงจากค าปราศรัยของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น

ขั้นที่ 2 หากพบว่ากฎหมายที่มีการจ ากัดสิทธิซ่ึงกฎหมาย
ดังกล่าวตราขึ้นโดยใช้อ านาจตามมาตรา 14 (1)(B) แห่ง

รัฐธรรมนูญแห่งประเทศสิงคโปร์ การจ ากัดสิทธิดังกล่าวเป็นการ
จ ากัดสิทธิที่ 'จ าเป็นหรือสมควร' ตามมาตรา 14 (2)(B) หรือไม่

• ศาลเห็นว่าระบบการให้ใบอนุญาตชุมนุมนั้น “เหมาะสมอย่างยิ่ง” เน่ืองจาก
รัฐสภาไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้ และระบบ
อนุญาตนั้นเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการห้ามการชุมนุมสาธารณะทั้งหมด

ขั้นที่ 3 ศาลต้องพิจารณาว่าการจ ากัดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตหรือไม่

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
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แม้ว่ารัฐบาลสิงคโปร์จะมีนโยบาย รวมถึงกฎหมายท่ีมุ่งให้น้ าหนักกับผลประโยชน์ของส่วนรวม รวมถึงความมั่นคงของรัฐ (National 
security) แต่รัฐบาลสิงคโปร์ยังได้ผสานความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของรัฐกับสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน

ประเทศไทยควรพิจารณาทบทวนกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิ หน้าที่ รวมถึง การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ รัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ที่ให้อ านาจหน่วยงานรัฐในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน เช่น กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ .ศ. 2545 ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ รวมถึงขั้นตอนการด าเนินการตาม
กฎหมายดังกล่าว ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้สอดคล้องกับมาตรฐานของนานาประเทศ

ควรพิจารณาผลประโยชน์ของรัฐหรือผลประโยชน์โดยรวมของประเทศ ให้สมดุลกับผลประโยชน์ของปัจเจกชน กล่าวคือ ทบทวน
กฎหมายท่ีให้อ านาจรัฐในการเก็บ รวมรวม เปิดเผย หรือใช้ข้อมูลของประชาชน ให้สอดคล้องและไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย
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ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
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กฎหมายและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่และอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ

ช่องทางการใช้สิทธิเพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิ
ในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในยุคดิจิทัล

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย

สาธารณรัฐเกาหลี



• Constitution of Republic of Korea

• Constitutional Court Act

• Personal Information Protection Act (PIPA), 2011
หลักการส าคัญ เช่น
• ผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลน้อยที่สุดเท่าท่ีจ าเป็นต่อการ

บรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว 
• ผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลต้องไม่ปฏิเสธท่ีจะให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ใน

กรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จ าเป็น 
• การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอกต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่การเปิดเผยน้ันอยู่ภายในขอบเขตของการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี
เคยได้รับความยินยอมแล้ว

ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (PIPC)

กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
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ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลีมีอ านาจหน้าที่พิจารณาเร่ืองดังต่อไปนี้ 

1) การพิพากษาชี้ขาดว่ากฎหมายขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือไม่ ตามการร้องขอของศาลยุติธรรม

2) การพิพากษาเพื่อถอดถอนประธานาธิบดี

3) การพิจารณาตัดสินยุบพรรคการเมือง

4) การพิจารณาตัดสินความขัดแย้งระหว่างองค์กรของรัฐกับองค์กรของรัฐ ระหว่างองค์กรของรัฐกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5) การพิจารณาตัดสินเก่ียวกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายก าหนด

สิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล

บทบาทหน้าที่และอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ
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ช่องทางที่หนึ่ง ศาลยุติธรรมขอให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด ว่ากฎหมายขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือไม่
• วัตถุแห่งคดี ได้แก่ ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ “บทบัญญัติแหง่กฎหมายที่น ามาใช้พิจารณาคดี” 

ช่องทางที่สอง บุคคลใช้สิทธิร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการกระท าของหน่วยงานรัฐขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ หรือกฎหมาย
ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
• กรณีที่หนึ่ง เป็นกรณีที่บุคคลใช้สิทธิร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระท าของหน่วยงานรัฐขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

• วัตถุแห่งคดี ได้แก่ ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ “การกระท าหรือการงดเว้นการกระท าของหน่วยงานรัฐ”
• กรณีที่สอง เป็นกรณีที่บุคคลใช้สิทธิร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ (เคยขอให้ศาลยุติธรรม

ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด แต่ศาลยุติธรรมยกค าร้อง)
• วัตถุแห่งคดี ได้แก่ ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ “บทบัญญัติแหง่กฎหมายที่น ามาใช้พิจารณาคดี” 

ช่องทางการใช้สิทธิเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิ
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กรณีศึกษา แนวค าวินิจฉัย หลักกฎหมาย

1) ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
96Da42789 

การเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานรัฐเพื่อการสอดส่อง
กิจกรรมของประชาชนไม่ได้รับยกเว้นความรับผิดต่อการ
ละเมิดอันเนื่องมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคล
สาธารณะ และการกระท าดังกล่าวขัดต่อการคุ้มครองสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ

การกระท าของรัฐที่จ ากัดสิทธิความเป็นส่วนตัว
ตามรัฐธรรมนูญ ต้องอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์
ของกฎหมายที่ให้อ านาจ

2) ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 
99Hun-Ma513 และ 
2004Hun-Ma190

บทบัญญัติท่ีก าหนดให้เก็บหลักฐานลายนิ้วมือท้ังสิบนิ้วของ
เจ้าของบัตรประชาชนเพื่อน าไปใช้ในการสืบสวนคดีอาญาถือ
เป็นวิธีการที่หมาะสม เนื่องจากในบรรดาวิธีการระบุตัวตน 
การเก็บข้อมูลลายนิ้วมือเป็นวิธีการท่ีมีความแม่นย า ง่าย และ
มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงไม่ขัดต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของ
พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากประชาชนได้ประโยชน์จากการเก็บ
ลายนิ้วมือดังกล่าวมากกว่าเสียประโยชน์จากการถูกจ ากัด
ความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคล

รัฐสามารถออกกฎหมายเพื่อจ ากัดสิทธิความเป็น
ส่ วนตั วตามรั ฐ ธรรมนูญได้  หากประ โยชน์
ส า ธา รณะที่ ไ ด้ รั บต ามกฎหมายมี ม ากกว่ า
ผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของประชาชน

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
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กรณีศึกษา แนวค าวินิจฉัย หลักกฎหมาย
3) ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 
2003Hun-Ma282-425 

กฎหมายที่ให้อ านาจหน่วยงานรัฐเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระบบฐานข้อมูลการศึกษาแห่งชาติ 
(NEIS) ไม่ขัดต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ 
เนื่องจากอยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล และถือเป็นมาตรการขั้นต่ าที่จ าเป็นส าหรบัการบรรลุเป้าหมาย

กฎหมายที่จ ากัดสิทธิความเป็นส่วนตัวตามรัฐธรรมนูญ ต้อง
อยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล และเป็นมาตรการขั้นต่ าที่จ าเป็นส าหรับการ
บรรลุเป้าหมาย

4) ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 
2010Hun-Ma47 

ข้อก าหนดที่ให้ผู้ให้บริการกระดานข่าวต้องเรียกร้องให้ผู้ใช้บริการ
เปิดเผยชื่อจริงทางอินเทอร์เน็ต ขัดต่อการคุ้มครองสิทธิความเป็น
ส่วนตัวของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นการละเมิด
หลักการเลือกใช้มาตรการที่จ ากัดสิทธิน้อยกว่า และละเมิดเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นของทั้งผู้ ใช้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้
ให้บริการ ISP รวมถึงละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูลในการก าหนด
ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง

กฎหมายที่จ ากัดสิทธิความเป็นส่วนตัวตามรัฐธรรมนูญ ต้อง
ไม่ละเมิดหลักการเลือกใช้มาตรการที่จ ากัดสิทธิน้อยกว่า 
( Principle of less restrictive alternative) ร ว ม ถึ ง ไ ม่
ละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูลในการก าหนดข้อมูลส่วน
บุ คคลด้ ว ยตนเอ ง  (Self-determination of personal 
information)

5) ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 
2014Hun-Ma449 

บทบัญญัติที่ไม่ให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัตรประชาชน ท า
ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตกอยู่ในความเสี่ยงของการถูกควบคุม
และจัดการโดยรัฐ ดังนั้นจึงฝ่าฝืนต่อหลักความได้สัดส่วน และละเมิด
สิทธิของประชาชนในการก าหนดข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง 

กฎหมายที่จ ากัดสิทธิความเป็นส่วนตัวตามรัฐธรรมนูญ ต้อง
ไม่ฝ่าฝืนต่อหลักความได้สัดส่วน (Proportionality) และไม่
ละเมิดสิทธิของประชาชนในการก าหนดข้อมูลส่วนบุคคล
ด้วยตนเอง (Self-determination of personal information)

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
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ศาลรัฐธรรมนูญไทยสามารถปรับใช้แนวทางในการตัดสินคดีภายใต้ “หลักความได้สัดส่วน” (Proportionality) ของสาธารณรัฐ
เกาหลีเพ่ือคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวภายใต้รัฐธรรมนูญ

“หลักการเลือกใช้มาตรการที่จ ากัดสิทธิน้อยกว่า” (Principle of less restrictive alternative) ของสาธารณรัฐเกาหลีมีความ
คล้ายคลึงกับหลักความได้สัดส่วนของสหพันธรัฐเยอรมัน ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไทยสามารถน ามาใช้ได้เช่นกันภายใต้หลักความได้สัดส่วน

ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลีได้วางหลักเก่ียวกับสิทธิส่วนตัวตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ ได้แก่ “หลักการคุ้มครองสิทธิของ
เจ้าของข้อมูลในการก าหนดข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง” (Self-determination of personal information) กล่าวคือ เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ตกอยู่ในความเสี่ยงของการถูกควบคุมและจัดการโดยรัฐ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเรียกร้องให้รัฐด าเนินการบางอย่างเพื่อลดความ
เสี่ยงจากการได้รับความเสียหายจากการจัดการโดยรัฐได้ ซึ่งหากมีบทบัญญัติตามกฎหมายใดขัดแย้งกับแนวทางเรียกร้องให้รัฐด าเนินการ
บางอย่างเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บทบัญญัตินั้นย่อมขัดต่อหลักการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวตามรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี 
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไทยสามารถน าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ได้ผ่านการตีความขอบเขต “สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว” ตามมาตรา 32 แห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

01

02

03

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย



บทวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการศึกษาเรื่องความคุ้มครอง
สิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของต่างประเทศ

05 ผลการศึกษาเปรียบเทียบ
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เรื่องพื้นฐานแห่งสิทธิ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

70

องค์กรผู้รับผิดชอบ

บทบาทและหน้าที่

05 ช่องทางการใช้สิทธิ

เกณฑ์การพิจารณาและข้อจ ากัดในการใช้สทิธิ06

ประเด็นการศึกษาเปรียบเทียบ
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05

ประเทศไทย สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์
1.สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ 
ชื่อเสียง ครอบครัว รวมถึงสิทธิข้อมูลส่วน
บุคคล 

2. สิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกาย 

3.เสรีภาพในเคหะสถาน 

4. เสรีภาพแสดงความคิดเห็น การพูด การ
เขียน ฯลฯ 

5.เสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร

6.เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินที่
อยู่ 

7เสรีภาพในการนับถือศาสนา

1.เสรีภาพในการอยู่อาศัย

2 สิทธิความเป็นส่วนตัวโดยทั่วไป (รวมถึง
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล) 

3. สิทธิความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสาร

1 การละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 

2 สิทธิเก่ียวกับการก าหนดบุคลิกภาพ

3 ความเป็นส่วนตัวเก่ียวกับไปรษณีย์และการ
สื่อสารโทรคมนาคม  

4 เร่ืองหลักประกันการไม่ละเมิดการอยู่อาศัย
ภายในบ้าน 

1. First Amendment 

- การที่จะเลือกนับถือศาสนาในลักษณะที่เป็นส่วนตัว

2. Third Amendment

- ให้การคุ้มครองขอบเขตของที่พักอาศัยให้มีความเป็นส่วนตัว

3. Fourth Amendment

- ให้การคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวต่อการค้นหาจาก
หน่วยงานรัฐบาล

4. Fifth Amendment

- จัดให้มีสิทธิต่อการไม่ให้ตนต้องรับผิดทางอาญา

5. Ninth Amendment

- แก้ไขเร่ืองสิทธิข้ันพ้ืนฐานในเร่ืองความเป็นส่วนตัวให้มีความ
ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน

6. Fourteen Amendment

- ห้ามรัฐต่างๆ ในการที่จะออกกฎหมายที่อาจละเมิดสิทธิ
มนุษย์ข้ันพ้ืนฐาน

การคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวถูกบัญญัติ
รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญสิงคโปร์ เร่ือง การห้าม
ลิดรอนเสรีภาพของบุคคล อาทิ การจับกุม กักขัง 
คุมขัง เพ่ือพิจารณา พิพากษาคดี เว้นแต่เป็นการ
คุมขังโดยมิชอบ เร่ืองเสรีภาพในการเดินทางและ
เลือกถ่ินที่อยู่ในประเทศ การพูด การชุมนุมและ
สมาคม เสรีภาพในการนับถือและเผยแพร่ศาสนา 
การก าหนดสิทธิด้านการศึกษา ตลอดจนการ
ก าหนดสิทธิด้านการศึกษา

ผลการศึกษาเปรียบเทียบ: พื้นฐานแห่งสิทธิ
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05

ประเทศไทย สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2. พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

3. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

4. กฎหมายอ่ืนๆ เช่น 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ประมวลกฎหมายอาญา 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 
2545 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2460

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525

1. รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี

2. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ค.ศ. 2011 
(Personal Information Protection Act 
(PIPA), 2011)

1.กฎหมายรัฐธรรมนูญ

2.กฎหมายพื้นฐาน (Basic Law) สิทธิในการ
ก าหนดการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง (right 
informational self-determination)

3. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี German Federal Data 
Protection Act (Bundesdarenschutzgestetz หรือ 
BDSG) 

4. กฎหมายเก่ียวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน
กฎหมายอื่น

ก. กฎหมายเก่ียวกับการติดตามตัวบุคคล 
(Amendments to the Federal 
Constitutional Protection 
Act,surveillance law)

ข. กฎหมายเก่ียวกับการโทรคมนาคม (The 
Telecommunications 
Act)(Telekommunikationsgesetz - TKG) 

กฎหมายรัฐธรรมนูญ (the Fourth 
Amendment)

1. รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐสิงคโปร์

2. กฎหมายว่าด้วยความลับของทางราชการ (Official Secrets 
Act)

3. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันจากข้อมูลอันเป็นเท็จในสื่อสังคม
ออนไลน์และการจัดการที่เหมาะสม ค.ศ. 2019 (Protection from 
Online Falsehoods and Manipulation Act 2019)

4. กฎหมายว่าด้วยโทรคมนาคม (Telecommunications Act)

5. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer 
Misuse Act)

6. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ค.ศ. 2012 
(Personal Data Protection Act 2012)

7. กฎหมายว่าด้วยการกระจายเสียง (Broadcasting Act)  

8. กฎหมายว่าด้วยสื่อและสิ่งพิมพ์ (Newspaper and Printing 
Presses Act)

9. กฎหมายว่าด้วยระเบียบสาธารณะ (Public Order Act)

ผลการศึกษาเปรียบเทียบ: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ประเทศไทย สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์

ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ศาลรัฐธรรมนูญลกลาง ศาลฎีกา (Supreme Court) ศาลยุติธรรม

ผลการศึกษาเปรียบเทียบ: องค์กรผู้รับผิดชอบ
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ประเทศไทย สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์

วินิจฉัยชี้ขาดว่าร่างกฎหมาย
กฎหมาย หรือการกระท าใด
ของรัฐขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยชี้ขาดว่ากฎหมาย 
หรือการกระท าหรือการงด
เว้นการกระท าของ
หน่วยงานรัฐ ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่

ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายพ้ืนฐาน (Basic 
Law)

พิจารณาว่าการกระท าของ
รัฐบาลกลางขัดต่อหลักการ
คุ้มครองความเป็นส่วนตัว
ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
หรือไม่

พิจารณาว่าหน่วยงานของรัฐ
ใช้อ านาจในขอบเขตตามที่
กฎหมายก าหนดไว้หรือไม่

ผลการศึกษาเปรียบเทียบ: บทบาทหน้าที่
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ประเทศไทย สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์
1) รัฐสภา

2) นายกรัฐมนตรี

3) ศาลที่ใช้บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายบังคับแก่คดี

4) ผู้ตรวจการแผ่นดิน

5) ประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

1. บุคคลธรรมดา

2. ศาลยุติธรรม

1. บุคคลธรรมดา

2. ศาล

3. รัฐบาลกลาง

การออกหมายศาล (warrant) ให้แก่
หน่วยงานของรัฐบาลก่อนที่หน่วยงาน
ของรัฐบาลจะน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นส่วนตัวของบุคคลมาใช้

ยื่นค าร้องต่อศาลยุติธรรม (ศาลชั้นต้น
หรือศาลสูง)

ผลการศึกษาเปรียบเทียบ: ช่องทางการใช้สิทธิ 
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ประเทศไทย สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์
- ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์
สาธารณะ (มาตรา 32)

- ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ (มาตรา 28)

- ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขในการจ ากัดสิทธิเสรีภาพไว้ 
การตรากฎหมายจะต้องไม่ขัดต่อหลักนิติรัฐ ไม่เพิ่มภาระหรือจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพเกินสมควรแก่เหตุ กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มิได้ 
(มาตรา 26)

- ค าส่ังหรือหมายของศาลหรือเหตุอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ (มาตรา 33 
มาตรา 36)

- บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราข้ึนเพื่อรักษาความม่ันคงของรัฐ เพื่อ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน 
(มาตรา 34)

- บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความเรียบร้อย
และสวัสดิภาพของประชาชน หรือการผังเมือง หรือเพื่อรักษาสถานภาพ
ของครอบครัวหรือสวัสดิภาพของผู้เยาว์ (มาตรา 38)

ประโยชน์สาธารณะ (Public 
interest) ภายใต้หลักความได้สัดส่วน
(Proportionality)

ประโยชน์สาธารณะ (Public 
interest) ภายใต้หลักความได้สัดส่วน 
(Proportionality)

- - การใช้สิทธิโดยมิชอบ

- กรณีมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ

- กรณีมีเหตุด้านความมั่นคงและเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ (Public interest 
and national security)

ผลการศึกษาเปรียบเทียบ: ข้อจ ากัดในการใช้สิทธิ 
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ประเทศไทย สาธารณรัฐฌกาหลี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์
-หลักนิติธรรม

-หลักความได้สัดส่วน (จ าเป็น 
พอสมควรแก่เหตุ)

-ประโยชน์สาธารณะ

-ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

1. หลักความได้สัดส่วน 
(Proportionality)

2. หลักการเลือกใช้มาตรการที่
จ ากัดสิทธิน้อยกว่า (Principle of 
less restrictive alternative)

3. หลักการคุ้มครองสิทธิของ
เจ้าของข้อมูลในการก าหนดข้อมูล
ส่วนบุคคลด้วยตนเอง (Self-
determination of personal 
information)

1. หลักความได้สัดส่วน 
(Proportionality)

2. ประโยชน์สาธารณะ (public 
interest)

3.หลักสิทธิในการก าหนดการ
จัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
(Information self 
detemination)

เกณฑ์การพิจารณาการคาดหมาย
ถึงความเป็นส่วนตัวที่
สมเหตุสมผล Reasonable 
expectation of privacy

- หลักการพิจารณาตามคดี
บรรทัดฐาน (stare decisis)

- การตีความตามเจตนารมณ์

- แนวทางการพิจารณาคดีของ
ศาลยุติธรรม Interpretation 
Act (Chapter 1)

- หลักความได้สัดส่วน 
(Proportionality)

ผลการศึกษาเปรียบเทียบ: เกณฑ์การพิจารณา
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หลักความได้สัดส่วน 

(Proportionality) 

ซึ่งมุ่งคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ 

(Public interest) อย่างเหมาะสม

02

หลักการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลในการก าหนด

ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง 

(Self-determination of personal information) 

ซึ่งมุ่งคุ้มครองสิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data 

subject rights) นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด
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ถึงแม้รัฐธรรมนูญประเทศไทยจะเปิดช่องทางเพื่อให้ศาล
รัฐธรรมนูญเข้ามามีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนด้วยการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ทั้งก่อนและหลังการประกาศใช้ อีกทั้งปัจจุบันยังได้เพิ่มช่องทางให้
ประชาชนมีสิทธิยื่นค าร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตรวจสอบ
การกระท าของรัฐที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 แต่
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 
46 ถึงมาตรา 48 จะพบว่าบทบัญญัติดังกล่าวกลับไม่เอื้ออ านวยให้
ประชาชนสามารถใช้สิทธิร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้อย่างเต็มรูปแบบ

การแก้ไขเง่ือนไขในการร้องทุกข์ทาง รัฐธรรมนูญ โดยตัด
กระบวนการให้ผู้ร้องต้องยื่นค าร้องผ่านทางผู้ตรวจการแผ่นดินก่อน
ฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญออกไป และสร้างกลไกในการกลั่นกรองการ
น าคดีขึ้นสู่ศาลใหม่ โดยในส่วนที่เก่ียวข้องกับระยะเวลาในการฟ้องคดี
ควรก าหนดระยะเวลาน าคดีไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้สั้นลง เช่น ให้
มีการฟ้องคดีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความเดือนร้อนเสียหาย
หรือก าหนด เป็นต้น นอกจากนี้ควรมีการก าหนดกระบวนพิจารณา
เก่ียวกับการรับค าร้องทุกข์ไว้โดยเฉพาะ เช่น ก าหนดองค์คณะตุลาการ
ให้สามารถใช้มติเอกฉันท์พิจารณาไม่รับค าร้องไว้ได้เองโดยไม่ต้อง
เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาท าเป็นค าสั่งอีก เป็นต้น เช่นนี้ก็จะ
ท าให้เป็นกระบวนการและกลไกในการกลั่นกรอง
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กฎหมายเฉพาะที่มีข้อก าหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ . 2540 ต่างก็มี
ข้อก าหนดบางประการที่อนุญาตให้มีการใช้ เปิดเผย หรือประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยที่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอม ซึ่งถือเป็นการจ ากัดสิทธิในความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติ
หน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบหมาย

ในต่างประเทศ ศาลก็เคยมีค าตัดสินที่ชี้ถึงการใช้ข้อก าหนดที่
เป็นการจ ากัดสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลยังไม่ได้
สัดส่วน ได้แก่ กรณีท่ีศาลยุติธรรมยุโรปตัดสินว่าเหตุผลของการท่ี
ส านักงานความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาสอดแนมข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ใช้บริการ Facebook ในคดี Schrems นั้นไม่เป็นไปตามหลักการได้
สัดส่วน คดีนี้มีข้อเท็จจริงว่า Schrems ในฐานะผู้ใช้บัญชี Facebook เชื่อว่า
ข้อมูลที่เขาโพสต์ลงใน Facebook ถูกสอดแนมโดยส านักงานความ
มั่นคงของสหรัฐอเมริกา ศาลฯ ตัดสินว่าการสอดแนมข้อมูลโดย
ส านักงานความมั่นคงของสหรัฐอเมริกานั้นไม่สามารถอ้างได้ว่าได้
สัดส่วนต่อความชอบธรรมในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 
เนื่องจากการกระท าการสอดแนมข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่ได้รับรู้หรือยินยอมเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ปัจเจกบุคคล
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ประเทศไทยยังไม่เคยมีการส่งคดีท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิความเป็นส่วน
ตัวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ท าให้ยัง
ไม่มีแนวทางการวินิจฉัยคดีดังกล่าวในประเทศไทย

ประเทศไทยสามารถน าหลักเกณฑ์ต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับการ
คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาใช้ได้ 
เช่น ข้อจ ากัดสิทธิความเป็นส่วนตัวโดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ 
(Public interest) หลักความได้สัดส่วน (Proportionality) หลักการ
เลือกใช้มาตรการที่จ ากัดสิทธิน้อยกว่า (Principle of less restrictive 
alternative) หลักการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลในการก าหนด
ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง (Self-determination of personal 
information) หลักการคาดหมายถึงความเป็นส่วนตัวที่สมเหตุสมผล 
(Reasonable expectation of privacy) 
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ในกรณีที่ ประเทศไทยต้องการน า
หลักการสากลเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิใน
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้
ตัดสินคดีในประเทศไทย อาจเกิดปัญหาว่า
จะสามารถน ามาใช้ได้อย่างไร หากประเทศ
ไทยยังไม่มีการอนุวัตการตามกฎหมายมาใช้
ภายในประเทศ

หลักความได้สัดส่วน (Proportionality) มาตรา 32 วรรคสอง ว่า “การกระท าอันเป็น
การละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคล หรือการ
น าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ 
จะกระท ามิ ได้  เว้นแต่  โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเพียงเท่าท่ีจ าเป็น
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ”

หลักการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลใน
การก าหนดข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง 
(Self-determination of personal information) 

รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย 
พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครอง
สิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ใน
มาตรา 32 วรรคหนึ่ง ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิใน
ความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และ
ครอบครัว”

ปัญหาและข้อเสนอแนะในการน าหลักกฎหมายต่างประเทศมาบังคับใช้ในประเทศไทย
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ประเทศไทยเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลง เข้าสู่ระบบดิจิทัลในหลายๆ
ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการจัดท าโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลที่ทันสมัย รองรับการพัฒนาประเทศสู่การเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้เป็น
เอกภาพและเห็นผลจริง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคล ดังน้ัน ประเทศไทยจึงจะต้องมีการก าหนด
หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวให้มีความชัดเจน และใน
ขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นเพียงพอในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วย
นวัตกรรม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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