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1. แนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลชวงการเตรียมการจัดซื้อจัดจาง 

ขั้นตอนของการจัดทำขอกำหนดขอบเขตงาน (TOR) กองทุนตองมีการจัดทำขอความสำหรับชี้แจง
วัตถุประสงคและรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูเสนอราคา โดยให
เพิ ่มเต ิมลงในสวนของขอสงวนสิทธิ ์ในขอกำหนดขอบเขตงานนั ้น ๆ โดยมีรายละเอียดของขอความ 
ในขอสงวนสิทธิ์ ไดแก ความหมายของขอมูลสวนบุคคล การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  
และสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล ซึ่งอางอิงในภาคผนวก ก-1 ขอสงวนสิทธิในขอกำหนดขอบเขตงาน 

2. แนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในการทำสัญญาจาง 

กระบวนการระหวางการจัดซื้อจัดจาง ในฐานะที่ กองทุนเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล และมีการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที ่เกิดขึ ้น ระหวางกระบวนการจัดซื ้อจัดจาง ดังนั ้น กองทุน
จำเปนตองมีแนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพื่อใชกำกับและดูแลขอมูลสวนบุคคลที่เกิดขึ้นในระหวาง
การจัดซื้อจัดจาง โดยมีขั้นตอนหรือกิจกรรมที่ตองดำเนินการ ดังนี้ 

2.1 ข้ันตอนท่ี 1 การจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจาง 

การจัดทำสัญญาจางในการจัดซื้อจัดจาง และความรวมมือทางพันธมิตร ในฐานะที่กองทุน
เปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล จะตองจัดทำขอตกลงระหวางผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล และผูรับ
จางหรือพันธมิตรความรวมมือในฐานะที่เปนผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Data Processing 
Agreement หรือ DPA) เพื ่อควบคุมการดำเนินงานตามหนาที ่  ตามมาตรา 40 วรรค 2  
ของพระราชบัญญัติคุ มครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยในภาคผนวก ข ขอตกลง 
การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ระหวางผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล และผูประมวลผลขอมูล 
สวนบุคคล ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่เปนการจัดซื้อจัดจาง และลักษณะที่เปนความรวมมือ
ทางพันธมิตร 

2.2 ข้ันตอนท่ี 2 การระบุความสัมพันธระหวางกองทุนและผูรับจางหรือพันธมิตรความรวมมือ 

ความสัมพันธในการจัดซื้อจัดจาง หรือความรวมมือทางพันธมิตรที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางของกองทุนมี 2 รูปแบบ คือ 

1) ลักษณะที่กองทุนเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและผูรับจางหรือพันธมิตรความ
รวมมือเปนผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล กองทุนตองจัดทำขอตกลงการประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลสำหรับผูรับจางหรือพันธมิตรความรวมมือ และสำหรับความรวมมือ
ทางพันธมิตร เพื่อใชควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปตามขอบังคับที่กฎหมายกำหนด
ไว ซึ่งจะกลาวถึงในหัวขอถัดไป 

2) ลักษณะที่ผูรับจางหรือพันธมิตรความรวมมือไมไดเปนผูประมวลผลขอมูลสวน
บุคคลตามที่กองทุนกำหนด ซึ่งกองทุนจะตองจัดทำขอตกลงการรักษาความลับ
ระหวางกองทุนและผูรับจางหรือพันธมิตรความรวมมือไวเพื่อควบคุมการดำเนินงาน
ตามท่ีกองทุนเปนผูกำหนด 
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2.3 ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินผลกระทบความเสี่ยงในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

การจัดซื้อจัดจางที่เกิดขึ้น กองทุนตองประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมที่จะจัดซื้อจัดจาง 
โดยคำนึงและพิจารณาขอบเขตของการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล และความรุนแรง 
ของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั ้งความนาจะเปนในการเกิดผลกระทบจากการรั ่วไหล 
ของขอมูลสวนบุคคลที่เกิดจากกิจกรรมการจัดซื้อจัดจาง โดยมีประเด็นท่ีตองพิจารณา ดังน้ี 

1) ขอบเขตของโครงการ หรอืกิจกรรมที่จะตองเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
2) วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
3) ประเภทของขอมูลสวนบุคคล 
4) วิธีการท่ีใชในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
5) รูปแบบในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
6) เจาของขอมูลสวนบุคคล 

2.4 ข้ันตอนท่ี 4 การปฏิบัติงานตามสัญญาจัดซ้ือจัดจาง 

กองทุนตองกำกับดูแลการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูรับจาง 
หรือพันธมิตรความรวมมือ ไมใหขัดตอพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
นอกจากนี้ในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
ซึ่งไดรับคำสั่งตามที่กองทุนกำหนดจะตองดำเนินใหเปนไปตามขอตกลงในการประมวลผลขอมูล
สวนบุคคล 

3. ขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลสำหรับผูรับจางหรือพันธมิตรความรวมมือ 

กองทุนตองดำเนินการจัดทำขอตกลงในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เพื่อใหผูรับจางหรือพันธมิตร
ความรวมมือ ในฐานะที่ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามที่กองทุนกำหนด ทำหนาที่ในการประมวลผลขอมูล
สวนบุคคลภายใตขอบเขตที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

นอกจากนี้ กองทุนในฐานะที่ผูควบคมุขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) ตามนัยของพระราชบัญญัติ
ฉบับนี ้ เมื ่อมีการจัดซื้อจัดจาง หรือการมอบหมายใหบุคคล นิติบุคคล องคกร หรือหนวยงานภายนอก 
ดำเนินการกิจกรรมที ่ตองทำการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหกับกองทุน เชน บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย ที่ไดรับมอบหมายจากกองทุน ใหดำเนินการพัฒนาระบบกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
แบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System : DSL) ซึ่งตองมีการวิเคราะหและรายงานสรุปผลขอมูล
เกี ่ยวกับการกู ย ืมของผู กู ย ืมทั ่วประเทศ จะตองมีการรับผิดชอบการดำเนินการดังกลาวในฐานะที ่เปน 
ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามที่กฎหมายไดกำหนดไวและตองรับผิดชอบทำตามคำสั ่งหรือนโยบาย 
ที่กองทุนเปนผูกำหนดดวย 

ในการนี้กองทุนตองดำเนินการจัดทำ “ขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” (Data Processing 
Agreement) กับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ในภาคผนวก ข-2 ขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ระหวางกองทุนและผูรับจางหรือพันธมิตรความรวมมือ 

4. แนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลสำหรับพันธมิตรความรวมมือ 

การดำเนินการกับความรวมมือทางพันธมิตร กองทุนตองดำเนินการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติ
สำหรับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลสำหรับการกำกับ และดูแลการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ซึ่งกระทำ
ภายใตคำสั่งของ กองทุนและภายใตบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
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กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาในฐานะหนวยงานของรัฐ ซึ่งมีหนาที่ในการสนับสนุนและสงเสริม
การศึกษาดวยการใหเงินกูยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งการดำเนินการดังกลาวจะตองมีการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของเปนจำนวนมาก และมีความรวมมือทางพันธมิตร ซึ่งทำหนาที่ในการประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ดังนั้น กองทุนจึงมีความจำเปนที่ตองจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติดานการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ความรวมมือกับสถานศึกษา 

สำหรับสถานศึกษา ที่เขารวมการดำเนินการกับ กองทุนในฐานะที่เปนผูประมวลผลขอมูล
สวนบุคคลของผู ยื ่นกู  ซึ ่งกระทำภายใตคำสั ่งของ กองทุนสถานศึกษาตองดำเนินการภายใต
ขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลระหวางกองทุน และสถานศึกษาดังที่กลาวในบทที่ 5 
ซึ่งรายละเอียดของขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของสถานศึกษา จะถูกกลาวใน
ภาคผนวก ข-1 ขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลระหวางกองทุนและสถานศึกษา 

4.2 ความรวมมือกับธนาคาร 

ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ในฐานะธนาคารผูใหบริการโอนเงิน 
แกผูทำสัญญากูยืมกับกองทุน ซึ่งตามนัยของ พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  
ถือวาเปนผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ในการดำเนินการทำธุรกรรมใหกับผูกูยืม ดังนั้นกองทุน
จึงตองจัดทำขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลระหวางกองทุนและธนาคาร เพื่อให
สอดคลองตามมาตรา 40 วรรค 2 ของ พ.ร.บ ฉบับนี้ โดยรายละเอียดของขอตกลงดังกลาว 
อยูในภาคผนวก ข-4 ขอตกลงการประมวลผลขอมลูสวนบุคคลระหวางกองทุนและธนาคาร 

4.3 ความรวมมือกับหนวยรับชำระ 

การชำระเง ินกู ย ืมของผู กู ย ืม ในการน้ีกองทุนไดดำเนินการจัดทำความรวมมือกับ 
ผู  ให บริการดานการชำระเง ิน ไดแก 1) บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด 2) บร ิษัท บิ ๊กซี  
ซูเปอรเซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) 3) บริษัท เคานเตอรเซอรวิส จำกัด 4) ธนาคารไทยพาณิชย 
จำกัด (มหาชน) 5) ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 6) ธนาคารเพื ่อการเกษตร 
และสหกรณการเกษตร 7) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 8) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จำกัด (มหาชน) 9) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ 10) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) ซึ่งผูใหบริการดานการชำระเงินกูยืมที่กลาวมาขางตน ถือวาเปนผูประมวลผลขอมูล
สวนบุคคล ในการรับชำระเงินกูยืมใหกับกองทุน ดังนั้นกองทุนจึงมีขอตกลงการประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลระหวางกองทุนและผูใหบริการชำระเงิน สามารถดูรายละเอียดของขอตกลง
ฉบ ับนี้ได ที่ภาคผนวก ข-3 ข อตกลงการประมวลผลขอมูลส วนบ ุคคลระหว างกองทุน 
และพันธมิตร 

4.4 ความรวมมือกับองคกรนายจาง 

องคกรนายจางในฐานะที่เปนผูวาจางงานกับผูกู ยืมเงินเพื่อการศึกษา ซึ่งมีหนาที่ในการ 
หักเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากรของพนักงานหรือลูกจางที่เปนผูกูยืม
ของกองทุนตามจำนวนเงนิที่กองทุนไดแจงใหทราบและตองนำสงกรมสรรพากร เพ่ือชำระหนี้เงิน
กู ย ืม ซึ ่งองคกรนายจางดังกลาวถือเปนผู ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ในการหักเงินได 
ของผูกู ยืมตามคำสั่งหนาที่ที่ไดรับจากกองทุน โดยกองทุนไดจัดทำขอตกลงในการประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลระหวากองทุนและองคกรนายจาง เพื ่อใหเปนไปตามขอบังคับใน พ.ร.บ. 



แนวปฏิบัติดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูรับจางและพันธมิตรความรวมมอื หนา 4 

 

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยรายละเอียดของขอตกลงฉบับนี้จะอยูในภาคผนวก 
ข-5 ขอตกลงการประมวลผลระหวางกองทุนและองคกรนายจาง 

4.5 ความรวมมือกับสำนักงานทนายความ 

กระบวนการฟองคดีสำหรับผู กู ย ืมเงิน ในขั ้นตอนน้ี กองทุนจำเปนตองใหสำนักงาน
ทนายความทำหนาที่ในการฟองคดีตอผูกู ยืมเงินที่คางชำระหนี้ สงผลใหสำนักงานทนายความ 
มีฐานะเปนผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามคำสั่งหนาที่ที ่ไดรับจากกองทุน ดังนั้นกองทุน 
จึงตองจัดทำขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลระหวางกองทุนและสำนักงานทนายความ 
เพื ่อใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติคุ มครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ 2562 โดยสามารถ 
ดูรายละเอียดของขอตกลงการประมวลผลขอมูลฉบ ับนี ้ไดท ี ่ภาคผนวก ข-6 ข อตกลง 
การประมวลผลระหวางกองทนุและสำนักงานทนายความ 

4.6 ความรวมมือกับบมจ. ธนาคารกรุงไทย สำหรับการพัฒนาใหบริการระบบ DSL 

ระบบกองทุนเง ินให ก ู ย ืมเพื ่อการศึกษาแบบดิจ ิท ัล (Digital Student Loan Fund 
System หรือ DSL) ซึ่งไดรับการพัฒนาระบบโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งสงผลให
ธนาคารกรุงไทยในฐานะองคกรผูพัฒนาระบบ จะตองมีการเขาถึงขอมูลของผูกู ยืมและผูที่
เกี่ยวของกับการกูยืม ทำใหธนาคารกรุงไทยเปนผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามที่กองทุน
กำหนด โดยเปนตามนัยแหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนั้น
กองทุน จ ึงจำเปนตองมีข อตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลระหว างกองทุนและ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผูรับจางหรือพันธมิตรความรวมมือพัฒนาระบบ เพ่ือใช
ในการกำกับและดูแลกระบวนการที่เกี ่ยวของกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของผูกู ยืม 
และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของเอกสารดังกลาภาคผนวก ข-2 ขอตกลงการ
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลระหวางกองทุนและผูรับจางหรือพันธมิตรความรวมมือ 

ขั้นตอนของการจัดทำขอกำหนดขอบเขตงาน (TOR) กองทุนตองมีการจัดทำขอความสำหรับชี้แจง
วัตถุประสงคและรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูเสนอราคา โดยให
เพิ ่มเติมลงในสวนของขอสงวนสิทธิ ์ในขอกำหนดขอบเขตงานนั ้น ๆ โดยมีรายละเอียดของขอความใน 
ขอสงวนสิทธิ์ ไดแก ความหมายของขอมูลสวนบุคคล การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  
และสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล ซึ่งอางอิงในภาคผนวก ก-1 ขอสงวนสิทธิในขอกำหนดขอบเขตงาน


