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บทนำ 

กองทุนในฐานะหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ 
ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความ
ต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ หรือนักเรียนหรือ
นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ หรือนักเรียนหรือนักศึกษา
ที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ 

กองทุนจึงมีภารกิจในการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
ในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๐ และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตาม
ภารกิจดังกล่าว กองทุนจึงจำเป็นต้องมีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล หรือดำเนินการอื่นใด
เกี ่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ฟิล์ม ภาพ เสียง หรือข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์        
เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของกองทุน ประกอบกับปัจจุบันกองทุนมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานและการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนเพ่ิมมากข้ึน 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานและการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน มีความม่ันคงปลอดภัย 
น่าเชื่อถือ และมีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่เหมาะสม กองทุนจึง
จำเป็นต้องกำหนด “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ที่ชัดเจน เพื่อสร้างการรับรู ้และตระหนักถึง
ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้จัดการ พนักงานและลูกจ้างของกองทุน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับ รวมทั้งผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของกองทุน และเพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 
 



 

 

- ๔ - 

๑. คำนิยาม 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

“บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต ที่อยู่อีเมล ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน IP Address, Cookie ID, 
Log File เป็นต้น นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่รวมถึงข้อมูลสำหรับการติดต่อทางธุรกิจที่ไม่ได้ระบุถึงตัว
บุคคล เช่น ชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ของนิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ของที่ทำงาน ที่อยู่อีเมล
ของนิติบุคคล ข้อมูลผู้ถึงแก่กรรม และข้อมูลนิรนาม (Anonymized Data) หรือข้อมูลแฝงที่ถูกทำให้ไม่
สามารถระบุตัวบุคคลได้อีกโดยวิธีการทางเทคนิค เป็นต้น 

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายความว่า ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความ
ละเอียดอ่อนและอาจทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) นั้น มีความเสี่ยงต่อการถูกเลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา 
พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม 
ข้อมูลภาพถ่ายของบุคคล และข้อมูลชีวภาพต่างๆ เป็นต้น 

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)” หมายความว่า บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นบ่งชี้ไปถึง
และทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ แต่ไม่ใช่บุคคลที่เป็นเจ้าของสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลที่เป็น
ผู้สร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) จะเป็นบุคคล
ธรรมดาเท่านั้นและไม่รวมถึงนิติบุคคล เช่น บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอ่ืนใด ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Subject) ได้แก่ 

(๑) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ที่บรรลุนิติภาวะ หมายความว่า บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 
๒๐ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป หรือผู้ที่สมรสตั้งแต่อายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือผู้ที่สมรสก่อนอายุ ๑๗ ปี โดยศาล
อนุญาตให้ทำการสมรส หรือผู้เยาว์ซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมในการประกอบธุรกิจทางการค้าหรือ
ธุรกิจอื่น หรือในการทำสัญญาเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานในความเกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจหรือ
ธุรกิจอ่ืนดังกล่าว ทำให้ผู้เยาว์มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
Subject) ที่บรรลุนิติภาวะนั้น สามารถให้ความยินยอมใดๆ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้
ด้วยตนเอง 

(๒) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ที่เป็นผู้เยาว์ หมายความว่า บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 
๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ที่บรรลุนิติภาวะตาม (๑) โดยการให้ความ
ยินยอมใดๆ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจ
ปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ 

(๓) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ที่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หมายความว่า
บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ เนื่องจากมีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือ



 

 

- ๕ - 

ประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอื่นใดทำนองเดียวกันนั้น จนไม่สามารถจะ
จัดทำการงานโดยตนเองได้ หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว โดยการ
ให้ความยินยอมใดๆ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้
พิทักษ์ท่ีมีอำนาจกระทำการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๔) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ที่เป็นคนไร้ความสามารถ หมายความว่า บุคคลที่
ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถเนื่องจากเป็นบุคคลวิกลจริต โดยการให้ความยินยอมใดๆ ในการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีอำนาจกระทำการแทนคนไร้
ความสามารถ 

การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ย่อมไม่มีผลผูกพันเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยกองทุนในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ถือได้ว่า กองทุนเป็นผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลตามนัยของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วย 

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งทำการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลในนามหรือตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ กองทุนมีสัญญาจ้างบุคคลภายนอกให้
เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ กองทุนจะถือว่าบุคคลภายนอกนั้นเป็นผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กองทุนตามนัยของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

“คุกกี้ (Cookies)” หมายความว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการเข้าถึงเว็บไซต์ของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล (Data Subject) ที่เว็บไซต์เครื่องแม่ข่ายส่งไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล (Data Subject) ใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์ เพ่ือช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ได้ และให้หมายความรวมถึงเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะเดียวกับคุกกี้ 
(Cookies) ด้วย  
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๒. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

๒.๑ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด 
๒.๑.๑ กองทุนเคารพในสิทธิและเสรีภาพของส่วนบุคคลตามกฎหมาย รวมทั้งตระหนักถึง

ความสำคัญของการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data 

Subject) ดังนั้น กองทุนจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เมื่อกองทุนมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ 

หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าในรูปแบบเอกสาร ฟิล์ม ภาพหรือเสียง หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

๒.๑.๒ กองทุนจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมและเก็บรักษา

ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่เป็นการดำเนินการทางกายภาพและด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเก็บรวบรวม 

ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้ปฏิบัติตามภารกิจของกองทุนและ

ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่านั้น 

๒.๑.๓ ในกรณีที่กองทุนมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล กองทุนจะขอความ

ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ก่อนหรือระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้น

แต่ในกรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ โดยมีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) เช่น การทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูล 
นิรนาม เป็นต้น 

(๒) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ซึ่งเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ 

(๓) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
Subject) เป็นคู่สัญญา หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ก่อนเข้า
ทำสัญญานั้น เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของสัญญา หรือเป็นเงื่ อนไขของ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นเงื่อนไขของสัญญาการขอรับทุน เป็นต้น 

(๔) เป็นการจำเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกองทุน เว้นแต่ประโยชน์
ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั ้นพื ้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ( Data 
Subject) 

(๕) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยกองทุนจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ 
ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพ  
โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) เว้นแต่ 

(ก) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล  
ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 
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(ข) เป็นการดำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสม
ของกองทุน ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออกไป
ภายนอกกองทุน 

(ค) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) 

(ง) เพื่อประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพ
จากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือการควบคุมมาตรฐาน
หรือคุณภาพ ของยา เวชภัณฑ์ หรือเครื่องมือแพทย์ ซึ่งกองทุนได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเจาะจงเพ่ือ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) โดยเฉพาะการรักษาความลับของ
ข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

(จ) เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอ่ืน  
ทั้งนี้ กองทุนจะกระทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และได้ จัดให้มีมาตรการที่
เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ไว้ด้วยแล้ว 

(ฉ) เพ่ือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ โดยกองทุนได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม
เพ่ือคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ไว้ด้วยแล้ว 

๒.๑.๔ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ 

ในกรณีที่กองทุนมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล (Data Subject) ซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ กองทุนจะไม่ทำ
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการ
แทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี ทั้งนี ้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กฎหมายกำหนด 

ถ้ากองทุนไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) เป็นผู้เยาว์  
คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และพบภายหลังว่ากองทุนได้เก็บรวบรวมข้อมูลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มี
อำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี กองทุนจะดำเนินการลบทำลายข้อมูลสว่น
บุคคลนั้นโดยเร็ว เว้นแต่ กองทุนจะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมในการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ 

๒.๑.๕ นโยบายด้านคุกกี้ (Cookies) 

(๑) กองทุนและบุคคลภายนอกอาจใช้เทคโนโลยีคุกกี้ (Cookies) เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) เกี่ยวกับการเข้าถึง การใช้งาน หรือการรับ
บริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล (Data Subject) ในการเข้าถึง การใช้งาน หรือการรับบริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของกองทุน 
เช่น การบันทึกภาษาที่เลือกใช้ หรือการตั้งค่าอื่นๆ เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) เข้าชม
เว็บไซต์ ในครั้งถัดไป โดยเว็บไซต์จะจดจำว่าเป็นผู้ที่เคยเข้าใช้บริการแล้วและตั้งค่าเพ่ือให้บริการตามที่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) กำหนด ทั้งนี้ จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) จะลบหรือ
ยกเลิกการอนุญาตให้ใช้คุกกี้ (Cookies) นอกจากนี้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) สามารถยอมรับ
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หรือไม่ยอมรับให้มีการใช้คุกกี ้ (Cookies) ก็ได้ และในกรณีที่เลือกไม่ยอมรับให้มีการใช้คุกกี ้ (Cookies) 
เว็บไซต์ของกองทุน อาจจะไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถแสดงผลในทุกกรณีได้อย่างสมบูรณ์ 

(๒) กองทุนอาจใช้วิธีการอัตโนมัติในการอ่านหรือบันทึกข้อมูลลงในอุปกรณ์ของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ซึ่งรวมถึงคุกกี้ (Cookies) เว็บเบราว์เซอร์ หรือปลั๊กอินต่างๆ เช่น ที่เก็บ 
HTML หรือฐานข้อมูลแบบ Flash เป็นต้น โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) อาจเลือกตั้งค่าเว็บ 
เบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธการให้จัดเก็บคุกกี้ (Cookies) บางประเภท หรือให้แจ้งเตือนในกรณีที่มีการส่งคุกกี้ 
(Cookies) บางประเภทได้ ซึ่งเว็บเบราว์เซอร์บางตัวอาจถูกตั้งค่าที่คล้ายกันได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) เลือกไม่ยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของ
กองทุน อาจไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถแสดงผลในทุกกรณีได้อย่างสมบูรณ์ 

(๓) ในการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) จะเป็นไปตามคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวตามที่
ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์สื่อสารไร้สายนั้นๆ กำหนดไว้ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับการระบุ
อุปกรณ์และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย เป็นต้น 

๒.๒ คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล 
๒.๒.๑ ข้อมูลส่วนบุคคลที ่กองทุน อาจเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยต่อ

บุคคลภายนอก เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลทางการเงิน 
กองทุนจะดำเนินการเพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีคุณภาพ และถูกนำไปใช้ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของกองทุนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนจะจัดให้มีกระบวนการจัดการข้อมูล
ส่วนบุคคลให้มีคุณภาพ เพื่อให้กระบวนการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน และมีความม่ันคงปลอดภัยตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดหรือมาตรฐานสากล 

๒.๒.๒ แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๑) กองทุนจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
Subject) โดยตรงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ กองทุนได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ตามกฎหมาย 

(๒) ในกรณีที่กองทุนมีเหตุผลความจำเป็นอย่างอื่นทำให้ กองทุนต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) โดยตรง กองทุนจะต้องแจ้ง
เหตุผลความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ( Data 
Subject) โดยตรงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ทราบ เพื่อขอความยินยอมให้ กองทุนดำเนินการ
ดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่การเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีดังต่อไปนี้ กองทุนไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
Subject) 

(ก) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ทราบวัตถุประสงค์และเหตุผล
ความจำเป็นที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) 
โดยตรงอยู่แล้ว  
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(ข) กองทุนพิสูจน์ได้ว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูล  
ส่วนบุคคล (Data Subject) โดยตรง ไม่สามารถกระทำได้หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือ
สถิติ และในกรณีนี้ กองทุนได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
Subject) ด้วยแล้ว 

(ค) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระทำโดยเร่งด่วน
ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง กองทุนได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล (Data Subject) ด้วยแล้ว 

(ง) เมื่อกองทุนได้มาหรือรับรู้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Subject) จากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด และมีเหตุผลความจำเป็นบางประการใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) เพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยตาม
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ  เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการ
ศึกษาวิจัย สถิติ ซึ่งกองทุนได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าข้อมูลส่วนบุคคล ( Data 
Subject) ด้วยแล้ว อย่างไรก็ตาม กองทุนจะแจ้งให้เจ้าข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ทราบภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ 

(๓) กองทุนอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
Subject) และนำไปผนวกเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ที่กองทุน 
ได้รับมาจากแหล่งอ่ืนเฉพาะในกรณีท่ีมีความจำเป็นและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
Subject) เท่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน และเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
และประสิทธิภาพการให้บริการของกองทุนให้ดียิ่งขึ้น 

๒.๓ การระบุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
๒.๓.๑ กองทุนจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(Data Subject) เพื่อการดำเนินงานในพันธกิจต่างๆ ของกองทุนรวมทั้งเพื่อการศึกษาวิจัยหรือการจัดทำสถิติ 
ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด และเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพการ
บริหารงานและการให้บริการของกองทุน 

๒.๓.๒ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล กองทุนจะแจ้งและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ก่อน โดยกองทุนจะ
จัดให้มีการบันทึกความยินยอมไว้เป็นหลักฐาน 

๒.๓.๓ ในกรณีที่กองทุนมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการ
อย่างอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒.๓.๑ และข้อ ๒.๓.๒ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Subject) มีสิทธิในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมแก่กองทุน 
ในการดำเนินการดังกล่าวก็ได้ 

๒.๓.๔ ในกรณีที่กองทุนมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์
และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์ และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน 
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กองทุนจะจัดให้มีการบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ด้วย Log Files 
หรือด้วยเทคโนโลยีอ่ืนที่เหมาะสม โดยจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(๑) หมายเลขไอพี (IP Address) 

(๒) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) 

ทั้งนี้ กองทุนอาจใช้บริการหน่วยงานภายนอกเพื่อให้จัดเก็บบันทึกการเข้าออกระบบ
ให้บริการทางเว็บไซต์ด้วยก็ได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่กระทำการใดๆ ที่เกินขอบเขตตามวัตถุประสงค์ของ
การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุค คล 
(Data Subject) ก่อน 

๒.๔ ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ 
๒.๔.๑ กองทุนจะใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(Data Subject) ได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) และจะต้องเป็น
การใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน หรือมีฐานทางกฎหมายอื่นรองรับเท่านั้น 

๒.๔.๒ กองทุนจะควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของกองทุน ไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ไปใช้ประโยชน์ เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดแก่
บุคคลภายนอกนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุน เว้นแต่ 

(๑) ได้รับความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Subject) 

(๒) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติโดยมีมาตรการปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุ คคล (Data 
Subject) เช่น การทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลนิรนาม เป็นต้น 

(๓) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

(๔) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
Subject) เป็นคู่สัญญาหรือเพ่ือดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ก่อนเข้าทำ
สัญญานั้น เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการขอรับทุน 

(๕) เป็นการจำเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกองทุน เว้นแต่ประโยชน์
ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั ้นพื ้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ( Data 
Subject) 

(๖) เป็นกรณีที่กองทุน ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือตามข้อกำหนดของผู้มี
อำนาจสั่งการตามกฎหมาย 

๒.๔.๓ การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพ่ือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก 

(๑) ในกรณีที่กองทุน มีความจำเป็นต้องเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก กองทุนจะแจ้งและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
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Subject) ก่อนดำเนินการ โดยมีรายละเอียดของข้อมูลที่จะแจ้งและขอคำยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Subject) อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(ก) ชื่อของบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งจะทำการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพ่ือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

(ข) วัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพ่ือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

(ค) วิธีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพ่ือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

(ง) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเปิดเผยผ่านการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศนั้น 

(จ) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

(๒) ในการเชื ่อมโยงระบบสารสนเทศเพื ่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล 
ภายนอก กองทุนจะแสดงชื่อผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งชื่อของบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั ้นอย่างชัดเจน เพื ่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ได้ร ับทราบ 
นอกจากนี้ กองทุนจะจัดให้มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลไว้เป็นหลักฐานด้วย 

(๓) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคล กองทุนจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและ
ขอความยินยอมก่อนดำเนินการทุกครั้ง 

๒.๔.๔ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

เมื่อกองทุนได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว กองทุนจะ
บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้หลักการดังต่อไปนี้   

(๑) ผู้จัดการ พนักงานและลูกจ้างของกองทุน รวมทั้งผู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับข้อมูลส่วน
บุคคลของกองทุน จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายที่ได้รับจาก
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการตามกฎหมายเท่านั้น  

(๒) กองทุนจัดให้มีมาตรการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย   

(๓) กองทุนจะจัดให้มีบันทึกรายการกิจกรรมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลไว้เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 

(๔) ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นบุคคลภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลจะต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และข้อกำหนดที่ได้รับแจ้งจากกองทุน เท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนจะจัดให้
มีข้อตกลงระหว่างกองทุน กับผู้ประมวลผลข้อมูล เพ่ือควบคุมการดำเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งเป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่ากองทุน 

๒.๕ การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  
๒.๕.๑ กองทุนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วน

บุคคล ดังนั้น กองทุนจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง



 

 

- ๑๒ - 

เหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลส่วน
บุคคล การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่กองทุน กำหนด 

๒.๕.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลที่กองทุนเก็บรวบรวม เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  
เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล (Data Subject) ได้ จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของกองทุน ตามที่
กฎหมายกำหนดเท่านั้น และกองทุนจะจัดให้มีมาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
Subject) ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายด้วย 

๒.๕.๓ การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

กองทุนจะจัดให้มีระบบตรวจสอบเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เก่ียวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคล หรือตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ร้องขอ หรือที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
Subject) ได้เพิกถอนความยินยอม เว้นแต่การเก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุ หรือเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ หรือเพ่ือการศึกษาวิจัยหรือสถิติ หรือเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกองทุนจะ
ได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ด้วย 

๒.๖ การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
๒.๖.๑ กองทุนจะเปิดเผยและเผยแพร่การดำเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายเกี่ยวกับข้อมูล

ส่วนบุคคล รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ที่
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของกองทุน หรือผ่านสื่อที่กองทุนใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ตาม
ความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนจะพิจารณาทบทวนการดำเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น
สาระสำคัญ กองทุนจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) และผู้ใช้บริการทราบด้วยการจัดทำ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเปิดเผยและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของกองทุน หรือผ่านสื่อที่กองทุนใช้เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสมด้วย 

๒.๖.๒ การดำเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่
กองทุนประกาศใช้นี้ จะใช้เฉพาะสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการของ
กองทุน ซึ ่งรวมตลอดถึงการบริหารงาน การให้บริการ และการเข้าถึงเว็บไซต์ของกองทุนเท่านั ้น หาก
ผู้ใช้บริการมีการเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่นผ่านทางเว็บไซต์ของกองทุน ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาและ
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏในเว็บไซต์อ่ืนนั้นแยกต่างหาก
จากกองทุนด้วย 
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๒.๖.๓ กองทุนจัดให้มีช่องทางการติดต่อสำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) 
และผู้ใช้บริการดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
เลขที่ ๘๙ อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น ๕-๖ 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ : ๐ ๒๐๑๖ ๒๖๐๐ โทรสาร : ๐ ๒๐๑๖ ๒๖๖๖ 
e-Mail : info@studentloan.or.th 
Website : www.studentloan.or.th 
Facebook : www.facebook.com/studentloan.th 
YouTube : www.youtube.com/channel/UCwIdpHChzQJC1kq-N4Ri3CQ 

(๒) ผู้รับผิดชอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ (Miss Nantawan Wongkachonkitti) 
เลขที่ ๘๙ อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น ๕-๖ 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ :  
e-Mail : nantawanw@studentloan.or.th 

(๓) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) 
นายศักดิ์ เสกขุนทด (Mr.Sak Segkhoonthod) 
เลขที่ ๘๙ อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น ๕-๖ 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ :  
e-Mail : dpo@studentloan.or.th 

๒.๖.๔ ในกรณีที่กองทุน ผู้จัดการ พนักงานและลูกจ้างของกองทุน หรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Subject) สามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดังต่อไปนี้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๖-๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ 
โทรศัพท์ : ๐ ๒๑๔๒ ๑๐๓๓ 
e-Mail : pdpc@mdes.go.th 

ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) จะต้องร้องเรียนต่อหน่วยงานดังกล่าว
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบเหตุแห่งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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๒.๗ การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) 
๒.๗.๑ กองทุนจัดช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของกองทุน เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data 

Subject) สามารถตรวจสอบความมีอยู่และความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสามารถแก้ไขปรับปรุง
ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ตามความเหมาะสม 

๒.๗.๒ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) อาจใช้สิทธิได้ดังต่อไปนี้  

(๑) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) : เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) เคยให้ไว้แก่กองทุนได้ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

(๒) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access) : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Subject) มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และอาจขอให้กองทุน ทำสำเนาข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) รวมถึงขอให้กองทุน เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ไม่ได้ให้ความยินยอมต่อกองทุน 

(๓) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification) : เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีสิทธิขอให้กองทุนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องได้ 
หรือขอให้เพ่ิมเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ขึ้นได้ 

(๔) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Subject) มีสิทธิขอให้กองทุนลบข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ด้วยเหตุ
บางประการได้ตามที่กฎหมายกำหนด 

(๕) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) : 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีสิทธิขอให้กองทุนจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล (Data Subject) ด้วยเหตุบางประการได้ตามที่กฎหมายกำหนด 

(๖) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) : เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Subject) ด้วยเหตุบางประการได้ตามที่กฎหมายกำหนด 

๒.๗.๓ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) สามารถติดต่อบุคคล กองทุนแต่งตั้งหรือ
มอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
Protection Officer : DPO) เพื่อยื่นคำร้องขอให้กองทุนดำเนินการตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Subject) ได้ตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๒.๖.๔ ทั้งนี้ กองทุนจะจัดให้มีการบันทึกการใช้สิทธิ คำคัดค้าน หรือ
การดำเนินการใดๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

๒.๗.๔ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) สามารถขอทราบหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (www.mdes.go.th) และเอกสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 



 

 

- ๑๕ - 

๒.๗.๕ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิข้างต้น
ทั้งสิ้น โดยกองทุนจะพิจารณาคำร้องขอและแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่กองทุน
ได้รับคำร้องขอดังกล่าว 

๒.๘ ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
๒.๘.๑ กองทุนจะกำหนดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลในกิจการของกองทุน รวมทั้งบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด ใน
กรณีท่ีผู้จัดการ พนักงานและลูกจ้างของกองทุน ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ
กฎเกณฑ์ตามที่กองทุนกำหนด จะถือเป็นความผิดและจะต้องถูกพิจารณาดำเนินการทางวินัย รวมทั้งจะถูก
พิจารณาดำเนินกระบวนการลงโทษและเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายต่อไป 

๒.๘.๒ ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นบุคคลภายนอก กองทุนจะจัดให้มีข้อตกลง
ระหว่างกองทุนกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำหนดให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องถือปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามท่ีกองทุนกำหนดด้วย โดยกองทุนจะจัดให้มีการ
ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

๒.๙ การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
กองทุนอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่

เห็นสมควร และจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นตามที่ กองทุน
เห็นสมควร โดยจะระบุวันที่มีผลบังคับใช้ของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละฉบับกำกับไว้ อย่างไร
ก็ตาม กองทุนขอแนะนำให้ตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับที่เป็นปัจจุบัน
ก่อนที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่กองทุน หรือใช้สิทธิ ตามที่
กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย 

การเข้าใช้บริการของกองทุน ในขณะทีน่โยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับใดมีผลใช้บังคับอยู่ 
ถือเป็นการรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฉบับนั้น และหากไม่เห็นด้วยกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น โปรดระงับการ
ใช้บริการของกองทุน และติดต่อกองทุนเพ่ือสอบถามหรือรับทราบข้อมูลเพ่ิมเติมได้ตามช่องทางที่ระบุไว้ในข้อ ๒.๖.๓ 

 
 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
30 กันยายน ๒๕๖๔ 


