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APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน เอเชีย-แปซิฟิก
ได้ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989)
โดยนาย Bob Hawke นายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียได้เล็งเห็นความสําคัญในการต่อภาวะของ
การพึง่ พาทางเศรษฐกิจซึง่ กันและกันในประเทศระหว่างภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟิก
 มีสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ประเทศ สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย ญีป่ ่ นุ ออสเตรเลีย แคนาดา เกาหลีใต้
เวียดนาม ฮ่องกง นิวซีแลนด์ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิ ลปิ ปิ นส์ ไทย จีนไทเป ชิลี เม็กซิโก
ปาปั วนิวกินี เปรู
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APEC Privacy Framework
เอเปค ได้ให้ความสําคัญในเรือ่ งการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ มีสว่ นเกีย่ วข้องกับการดําเนินธุรกิจการค้า
ในปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก เอเปคจึงได้สร้างหลักการเกีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (APEC Privacy
Framework) ขึน้ มาเพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และหลีกเลีย่ งปั ญหาและอุปสรรคที่
อาจก่อให้เกิดการขัดขวางการเคลื่อนย้ายของข้อมูล เพือ่ ทีจ่ ะรองรับการเจริญเติบโตทางการค้าและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของเอเปค โดยมีหลักการสําคัญ ดังต่อไปนี้
1) การป้ องกันความเสียหาย การป้ องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลโดยมิ
ชอบ เช่น การมีมาตรการกํากับตนเอง การให้การศึกษาให้เกิดการตระหนักและรับรูใ้ นเรือ่ งเกีย่ วกับการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นต้น
2) การแจ้งให้ทราบ การแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง
รายละเอียดของผูท้ ท่ี าํ การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ การแจ้งให้ทราบควรเป็ นไปก่อน หรือ ขณะใดๆ ทีม่ กี าร
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
3) การจํากัดการรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลควรเป็ นข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับวัตถุประสงค์ของ
การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านัน้

4) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลควรเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้แจ้งไว้เท่านัน้
5) ทางเลือก บุคคลควรได้รบั ทางเลือกตามสมควรในการเปิ ดเผยข้อมูลของเขา
6 ความสมบูรณ์ ของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลควรจะมีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็ นปั จจุบนั
เท่าทีจ่ าํ เป็ นต่อวัตถุประสงค์ของการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
7) การป้ องกันความเสียหาย ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลควรมีมาตรการป้ องกันข้อมูลส่วนบุคคลจากความ
เสีย่ งในรูปแบบต่างๆทีอ่ าจทําให้เกิดความเสียหาย เช่น การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รบั อนุญาต หรือการ
เปิ ดเผย/ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลในทางทีไ่ ม่ชอบ
8) การเข้าถึงและการแก้ไข เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลเพือ่ แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ
ลบข้อมูลนัน้ ได้
9) ความรับผิดชอบ ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลควรรับผิดชอบในการปฏิบตั ติ ามหลักการเกีย่ วกับการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น

OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development)
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา
 จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็ นอยูท่ ด่ี ที างสังคมของประชากรทัวโลก
่
 สนับสนุนให้รฐั บาลของประเทศสมาชิกสามารถทํางานร่วมกันได้โดยการแบ่งปั นประสบการณ์และการค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา
ร่วมกัน
 ประเทศสมาชิก ได้แก่ ประกอบด้วยสมาชิก 34 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐเช็ค เดนมาร์ก
เอสโตเนีย ฟิ นแลนด์ ฝรังเศส
่ เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญีป่ ่ นุ สาธารณรัฐเกาหลี ลักเซมเบิรก์
เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี
สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา และ 1 องค์กร คือสหภาพยุโรป
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จัดทําขึน้ เพือ่ วางกรอบการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยคูม่ อื ฉบับนี้จะกล่าวถึงหลักการพืน้ ฐานเพือ่
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในเรือ่ งต่างๆ ดังนี้
1)การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและ
เป็ นธรรม รวมทัง้ เจ้าของข้อมูลควรทีจ่ ะต้องรับรูห้ รือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ๆ
ด้วย
2) คุณภาพของข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ กี ารเก็บรวบรวมจะต้องเกีย่ วข้องและจําเป็ นตาม
วัตถุประสงค์ทจ่ี ะนําไปใช้ และต้องเป็ นข้อมูลทีถ่ ูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย
3) การกําหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลจะต้องชัดเจนว่าจะ
เก็บรวบรวมไปเพือ่ อะไร โดยจะต้องระบุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวอย่างช้าทีส่ ดุ คือในเวลาทีเ่ ก็บข้อมูล และการนํา
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้กค็ วรทีจ่ ะต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้กาํ หนดไว้โดยเฉพาะ
4) ข้อจํากัดในการใช้ข้อมูล ไม่ควรนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพือ่ การใดๆ นอกเหนือจากการใช้ตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลนัน้ ๆ เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือเมือ่ มีกฎหมายอนุญาต
ให้ทาํ ได้
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4) ข้อจํากัดในการใช้ข้อมูล ไม่ควรนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพือ่ การใดๆ นอกเหนือจากการใช้ตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลนัน้ ๆ เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือเมือ่ มีกฎหมายอนุญาต
ให้ทาํ ได้
5) การป้ องกันและรักษาความปลอดภัย ควรมีมาตรการในดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วน
บุคคลทีม่ กี ารจัดเก็บมาอย่างเหมาะสม เพือ่ ป้ องกันความเสียหาย การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญาต การ
ทําลาย การใช้ การแก้ไข หรือการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รบั อนุญาต
6) การเปิดเผยข้อมูลควรมีการประกาศนโยบายการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบโดยทัว่
กัน หากมีการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาแนวนโยบายหรือแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล ก็ควรเปิ ดเผย
หรือประกาศไว้ให้ชดั เจน รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลใดๆ ทีส่ ามารถระบุเกีย่ วกับชือ่ ทีอ่ ยู่ ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
7) การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสทิ ธิในการได้รบั แจ้งจากผูค้ วบคุมข้อมูลว่าผู้
ควบคุมข้อมูลมีขอ้ มูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล หากเจ้าของข้อมูลพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนทีอ่ ยูใ่ น
ความครอบครองของผูค้ วบคุมข้อมูลนัน้ ไม่ถูกต้อง เจ้าของข้อมูลดังกล่าวมีสทิ ธิโต้แย้งเพือ่ ให้มกี ารลบ ทําให้
ถูกต้อง ทําให้สมบูรณ์ หรือแก้ไขข้อมูลนัน้ ได้
8) ความรับผิดชอบ ผูค้ วบคุมข้อมูลมีหน้าทีท่ จ่ี ะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นนี้ตามคูม่ อื ฉบับนี้
8

Transpacific Partnership (TPP)
ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เอเชีย แปซิฟิก
เป็ นความตกลงการค้าระหว่างประเทศขอบแปซิฟิกสิบสองประเทศ ว่าด้วยประเด็นนโยบายสาธารณะต่าง ๆ
ประกอบด้วย ๑๒ ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย บรูไน ชิลี นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์
เวียดนาม ญีป่ ่ นุ แคนาดา มาเลเซีย และเม็กซิโก
 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ 12 ประเทศสมาชิกได้ลงนามในความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจภาคพืน้ แปซิฟิค
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Transpacific Partnership (TPP) : Data Protection
ข้อตกลง TPP กําหนดให้มบี ทบัญญัตใิ นเรือ่ งการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะใน
Chapter 14 โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ประเทศสมาชิกต้องมีหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และดําเนินงาน
ร่วมกันในการหามาตรการการรักษาความปลอดภัยในการสือ่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์
หลักการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Article 14.8) โดยกําหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีการออก
กฎหมายเกีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับผูท้ าํ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดน (Article 14.11) กําหนดให้มโี ดยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอนุญาตให้มกี ารถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนระหว่างกันด้วยวิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลด้วยในกรณีทข่ี อ้ มูลนัน้ มีความจําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจ
ที่ตงั ้ ของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ (Article 14.13) ประเทศสมาชิกต่างๆตกลงกันทีจ่ ะอนุญาตให้ม ี
การใช้หรือสร้างศูนย์ขอ้ มูล (data centre) เพือ่ การดําเนินการทางธุรกิจภายในเขตแดนของประเทศสมาชิก
ความตกลงหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ซึง่ จะช่วยให้เกิดความเชือ่ มันในการดํ
่
าเนินธุรกิจ
เมือ่ มีการตัดสินใจในการลงทุนทีม่ ากพอสําหรับการจัดหาทีต่ งั ้ สําหรับศูนย์ขอ้ มูลในตลาดของความตกลง
หุน้ ส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก
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 US Privacy Framework
ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความสําคัญกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นลําดับต้นๆ ภาคธุรกิจ
ต่างๆเริม่ มีการกํากับดูแลตนเองเพือ่ ให้การปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บางภาค
ธุรกิจทีม่ กี ารเก็บรักษาข้อมูลทีม่ คี วามอ่อนไหวจะมีการออกกฎหมายเฉพาะเพือ่ ใช้ในการกํากับดูแล เช่น
ภาคการเงิน รายงานทางการแพทย์ เป็ นต้น โดยกฎหมายของรัฐบาลกลางมีการบัญญัตเิ กีย่ วกับการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ เช่น

• พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการควบคุมและการส่งผ่านข้อมูลทางด้านการประกันสุขภาพ (The Health

Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)) ปรับใช้กบั การรวบรวม การเก็บรักษา การใช้
หรือการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพ โดยผูใ้ ห้บริการทางสุขภาพ จะต้องส่งข้อมูลสุขภาพที่
เกีย่ วกับการทําธุรกรรมภายใต้กฎหมายในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ จะต้องปฏิบตั ติ าม
ระเบียบของความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัย และจะต้องใช้และไม่ทาํ การเปิ ดเผยข้อมูลสุขภาพ เว้น
แต่ภายใต้สถานการณ์หรือการได้รบั อนุญาตจากคนไข้หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
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• Gramm-Leach-Bililey Act (GLBA) กําหนดให้สถาบันการเงินจะต้องเคารพความเป็ นส่วนบุคคล
ของลูกค้า รวมถึงการป้ องกันและรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
ในการปฏิบตั ติ าม GLBA สถาบันการเงินจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลทีช่ ดั เจนในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
1) นโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานที่ เกีย่ วข้อง
2) ชนิดหรือประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีร่ วบรวมโดยสถาบัน
3) นโยบายการรักษาความลับและการรักษาความปลอดภัยให้แก่ขอ้ มูลส่วนบุคคล
นอกจากนี้สถาบันการเงินยังต้องทําการแจ้งเป็ นรายปี ไปยังลูกค้าในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิในการทีจ่ ะไม่เข้าร่วมในการเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่
สาม สถาบันการเงินต้องเปิ ดเผยนโยบายเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล ณ เวลาใดๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
กับลูกค้า
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 บทสรุปจากการศึกษา
• กรอบแนวคิดระหว่างประเทศในเรือ่ งการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความคล้ายคลึงกัน
ประกอบด้วยหลักการต่างๆ เช่น การแจ้งให้ทราบ การจํากัดการใช้และการรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลภายในวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้แจ้งไว้ ความสมบูรณ์ของข้อมูล หลักความรับผิดชอบ

• การมีผลบังคับใช้ในทางกฎหมาย
- APEC Privacy Framework และ OECD’s Guideline on the Protection of Privacy
and Transborder Flows of Personal Data เป็ นเพียงข้อเสนอแนะทีใ่ ห้ประเทศสมาชิกใช้เป็ น
แนวทางในการออกกฎหมายภายใน
- TPP มีผลบังคับใช้กบั ประเทศสมาชิกเมือ่ ได้ให้สตั ยาบัน
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