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กองทุนฯ เปนหนวยงานของรัฐในฐานะผูใหบริการเงินกูยืมเงินเพื่อการศึกษา โดยกองทุนฯ มีบทบาท
หนาที่เปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลแกผูมารับบริการและผูเก่ียวของตามนัยของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
ทั้งนี้เนื่องจากกองทุนฯ ดำเนินการจัดการเรื่องเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาของนักเรยีนและนักศึกษาทั่วประเทศ  

ทั้งนี้กองทุนฯ ตองดำเนินจัดทำมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพื่อใหสอดคลองและเปนไปตามที่

กฎหมายกำหนด ซึ่งอาศัยฐานทางกฎหมายหลักที่เก่ียวของเขามาประกอบการดำเนินการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

ไดแก ฐานสัญญา และฐานความยินยอม  บุคคลที่กองทุนฯ ตองดำเนินการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในสวนน้ี

แบงไดเปน 2 กลุม ไดแก สถานศกึษาและผูมารับบริการและผูที่เก่ียวของ รายละเอียดแนวปฏิบัติการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลที่เก่ียวของดังกลาวจะไดนำเสนอเนื้อหาในบทนี้ 

1. แนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลสำหรับสถานศึกษา 

สถานศึกษานั้น ไดมีโอกาสขอยื ่นกู ย ืมเงินเพื ่อการศึกษา สถานศึกษาตองดำเนินการขอเขารวม
ดำเนินงานกับกองทุนฯ เพ่ือทำหนาที่เปนผูประมวลผลขอมูลของผูยื่นกู ตามวัตถุประสงคท่ีกองทุนฯ กำหนด 

กองทุนฯ ตองจัดทำมาตรการแนวทางปฏิบัติการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของสถานศึกษา รวมทั้ง
ขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1 การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ของสถานศึกษา 

การเก็บขอมูลสวนบุคคลของสถานศกึษานั้นสามารถแบงไดเปน 3 ขั้นตอนไดแก 
1) ขั้นตอนการลงทะเบียนขอสิทธ์ิการใชงานเพื่อขอเขารวมดำเนนิงานกับกองทุนฯ 

สถานศึกษาตองดำเนินการเขาเว็บไซต institute.dsl.studentloan.or.th เพื่อทำการ
ลงทะเบียนขอสิทธิ์การใชงานระบบ ซึ่งผูบริหาร อาจารย หรือเจาหนาที่สถานศึกษาที่ถูก
มอบหมายอำนาจใหเปนผูแทนสำหรับการลงทะเบียนครั้งนี้ ตองดำเนินการกรอกขอมูลสวนบุคคล
ดังตอไปนี้ 

- เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
- Laser Code หลังบัตรประจำตัวประชาชน 
- ชื่อ และนามสกุล 
- วันเดอืนปเกิด 
- อีเมล 
- เบอรโทรศัพท 

2) ขั้นตอนยื่นคำขอเขารวมดำเนินงานกับกองทุนฯ 
เมื่อดำเนินการลงทะเบียนขอเขารวมดำเนินงานกับกองทุนฯ สำเร็จ ผูแทนสถานศึกษา

ตองดำเนินยื่นคำขอเขารวมดำเนินงานกับกองทุนฯ โดยการกรอกขอมูลสถานศึกษา และ
ขอมูลของผูบริหารสถานศึกษาตามวิทยาเขตตาง ๆ โดยมีรายละเอียดการขอกรอกมูลสวนบุคคล
ดังตอตอไป 

- เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
- ชื่อ และนามสกุล 
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- ตำแหนง 
- วันที่ดำรงตำแหนง 
- อีเมล 
- เบอรโทรศัพท 

3) ขั้นตอนเพิ่มและกำหนดสิทธ์ิผูใชงานระบบจัดการการใหกูยืมของสถานศึกษา 
สถานศึกษาดำเนินการเพิ่มและกำหนดสิทธิ์ผู ใชงาน ซึ่งไดแก ผูจัดการสิทธิ ์สูงสุด 

ผูดูแลระบบ ผูทำรายการ ผูตรวจสอบรายการ เปนตน โดยกรอกขอมูลสวนบุคคล ไดแก 
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
- ชื่อ และนามสกุล 
- เบอรโทรศัพท 
- อีเมล 

จากขั้นตอนที่เก่ียวของกับการเก็บขอมูลสวนบุคคลทั้ง 3 ขั้นตอน การปฏิบัติการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลมีความสอดคลองกับฐานกฎหมายดานสัญญาดังที่วา การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจำเปนตอการ
ใหบริการตามสัญญาที่ตกลงไวระหวางผูควบคุมขอมูลและเจาของขอมูล เพื่อใชดำเนินการตามคำขอกอนเขา
ทำสัญญาแลวไมตองขอความยินยอมเพ่ิมเติม เวนแตขอมูลออนไหว กองทนุฯ ตองดำเนินการจัดทำคำประกาศ
เกี่ยวกับความเปนสวนตัว (Privacy Notice) เพื่อแจงวัตถุประสงคการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) วัตถุประสงคการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 
กองทุนฯ จะเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเทาที่จำเปน และจะเก็บ

รวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรงดวยวิธีการกรอกขอมูลใน
เอกสาร บันทึกขอมูลเสียงหรือภาพ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่นใดตามแตกองทุนฯ จะ
เห็นสมควร โดยมีวัตถุประสงคและรายการขอมูลสวนบุคคลดังนี้ 

ตาราง 1-1 วัตถุประสงคการเก็บขอมูลสวนบุคคล 

วัตถุประสงค รายการขอมูลสวนบุคคล 

1. การยื่นคำขอสิทธิ์ใชงานเพื่อขอเขา
รวมดำเนินงานกับกองทุนฯ 

- เชน ชื ่อ-นามสกุล วันเดือนปเกิด หมายเลขโทรศัพท รูปถาย 
เลขบัตรประจำตัวประชาชน อีเมล  

 
2) ขอมูลสวนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมและแหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคล 

กองทุนฯ จะเก็บรวบรวม ใช หร ือเป ดเผยขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรของ
สถานศึกษาและผูที ่เกี ่ยวเกี่ยวของกับการดำเนินกิจกรรมของกองทุนฯ จากแหลงที่มาของ
ขอมลูสวนบุคคลและดวยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลดังนี้  
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ตาราง 1-2 แหลงท่ีมาและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

ลำดับ แหลงที่มาและวิธีการเก็บรวบรวม รายการขอมูลสวนบุคคล 
1. เก็บขอมูลจากเจาของขอมูลสวนบุคคล

ดวยวิธีการกรอกขอมูลในเอกสาร บันทึก
ขอมูลภาพและเสียงหรือวิธ ีการทาง
อิเล็กทรอนิกสอื ่นใดตามแตกองทุนฯ 
จะเห็นสมควร 

- ขอมูลสวนตัว ชื่อ นามสกุล วันเดือนปเกิด เพศ 
เลขบัตรประจำตัวประชาชน หร ือเอกสาร
ราชการอื่นที่สามารถระบุตัวตนได 

- ขอมูลการติดตอ ที่อยูตามทะเบียนบาน ที่อยูท่ี
สามารถติดตอได หมายเลขโทรศัพท อีเมล  

- ขอมูลรูปภาพ ภาพถายใบหนา ภาพเคลื่อนไหว
ที่กองทุนฯ เก็บรวบรวมไดจากกลองโทรทัศน
วงจรปดเมื่อมีการเขาถึงพ้ืนที่ 

- ขอมูลเกี ่ยวกับงาน อาชีพ ตำแหนงงาน ชื่อ
หนวยงาน ที่อยูของหนวยงาน 

- ขอมูลทางการเงนิ หมายเลขบัญชีธนาคาร  
2. เก็บโดยการใชเทคโนโลยีตรวจจับหรือ

ติดตามพฤติกรรมการใชงานของเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล 

- Cookie data 
- IP address 
- Application Logging 
- Device ID 

- Browsing History 
 

3) การเคารพสิทธิสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล 
กรณีที่กองทุนฯ เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนอกจากวัตถุประสงคที่

กำหนดไว กองทนุฯ ตองไดรบัความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลเสียกอน เวนแตกรณี
ท่ีมีกฎหมายอนุญาตใหดำเนินการได หรือตองดำเนินการตามคำสั่งของพนักงานตามกฎหมาย 

4) ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรสถานศึกษา 
การเก็บรวบ ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรสถานศึกษา กองทุนฯ มี

การดำเนินการจัดเก็บโดยมีความสอดคลองกับฐานกฎหมายดังนี้ 
 

ตาราง 1-3 ขอมูลสวนบุคคลและฐานสัญญาที่เก่ียวของ 

ลำดับ 
ขอมูลสวนบุคคล 

วัตถุประสงคของ 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ฐานทางกฎหมาย 

1. ขอมูลสวนบุคคล เชน ชื่อ นามสกุล  
เลขบัตรประจำตัวประชาชน  
เบอรโทรศัพท อีเมล 

เพ่ือตรวจสอบ พิจารณา 
และติดตามการดำเนินงาน
ขอมูลของสถานศึกษา  

ดำเนินการตามสัญญา
ท่ีตกลงไวระหวาง 
ผูควบคุมขอมูลและ
เจาของขอมูล 
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5) หลักฐานเก็บรวบรวม ใช แลเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
กองทุนฯ จะดำเนินการเพื่อใหขอมูลสวนบุคคลมีความถูกตองสมบูรณ เปนปจจุบัน 

ไมทำใหเกิดความเขาใจผิด และมีคุณภาพ รวมทั้งคุมครองและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ขอมูลสวนบุคคลตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ กองทุนฯ กำหนดเพื่อไมให
ขอมลูสวนบุคคลรั่วไหลหรือถูกนำไปใชโดยผูที่ไมมีสิทธิหรอืโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

6) ระยะเวลาเก็บขอมูลสวนบุคคล 
กองทุนฯ จะลบหรือทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบตุวั

บุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลได เมื่อขอมูลสวนบุคคลนั้นไมสามารถใชประโยชนไดตาม
วัตถุประสงคที่กำหนดไว หรือระยะเวลาเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู
กับวัตถุประสงคที่กำหนดในการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลนั้น ๆ 

7) สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิรองขอตอ กองทุนฯ เพื่อใหดำเนินการกับขอมูลสวน

บุคคลของตนตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคล พ.ศ. 2562 ดังตอไปนี้ 
7.1) สิทธิการขอเขาถึง ขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลที ่เก็บรวบรวมไว หรือขอให

เปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่เจาของขอมูลสวนบุคคลไมไดใหความ
ยินยอม (มาตรา 30) 

7.2) สิทธิการขอรับขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับเจาของขอมูลสวนบุคคลที่ไดใหไว 
หรือโอนยายขอมูลสวนบุคคลไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอื่นหรือเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล เวนแตโดยสภาพทางเทคนิคไมสามารถทำได (มาตรา 31) 

7.3) สิทธิการคัดคานหรือขอใหระงับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ท่ีเกี่ยวกับเจาของขอมูลสวนบุคคลเมื่อใดก็ได (มาตรา 32,34) 

7.4) สิทธิการขอใหลบ ทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุ
ตัวบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลได (มาตรา 33) 

7.5) สิทธิการเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
เวนแตในกรณีที ่มีกฎหมายหรือขอตกลงกำหนดไวเปนอยางอื่น (มาตรา 19 
วรรคหา) 

7.6) สิทธิการขอใหดำเนินการใหขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ 
และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด (มาตรา 36) 

 
8) การย่ืนทบทวนสิทธิในการระงับการใชขอมูลสวนบุคคล 

กรณีท่ีเจ าของขอมูลสวนบุคคลขอใชส ิทธิตามขอ 6 และ กองทุนฯ ไมสามารถ
ดำเนินการใหไดตามความประสงค เจาของขอมูลสวนบุคคลอาจรองขอตอเจาหนาที่คุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลหรือคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหพิจารณาทบทวน ระงับการใช
ขอมูลของตนได โดยเจาของขอมูลสวนบุคคลไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น 

9) ขอมูลที่เกี่ยวกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล 
กองทุนฯ ในฐานะเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอาจแตงตั้งเจาหนาที่คุมครองขอมูล

สวนบุคคลและเจาของขอมูลสวนบุคคลอาจติดตอกับบุคคลดังกลาวไดตามขอมูลดังตอไปนี้ 
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9.1) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล : กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เลขที่ 89 
อาคาร เอไอเอ แคปปตอลเซ็นเตอร ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดน  
เขตดินแดน กรุงเทพมหานคร 10400 

9.2) เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล : บุคคลหรือหนวยงานของกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา ที่ทำหนาที ่คุ มครองขอมูลสวนบุคคล โทร. 0 2016 4888  
อีเมล : dpo@studentloan.or.th 
 

1.2 ขอตกลงความรวมมือระหวางกองทุนฯ และสถานศึกษา 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดหนาที่ใหผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคล คุมครองขอมูลสวนบุคคลในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
เจาของขอมูลสวนบุคคล โดยผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอาจมอบหมายใหบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของ 
ผูควบคุมขอมูล ในกรณนี้บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับการมอบหมายใหประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
จะมีสถานะเปน “ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” 

มาตรา 40 วรรคสาม การดำเนินงานตามหนาที่ของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามท่ี
ไดรับมอบหมายจากผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตามวรรคหนึ่ง ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองจัด
ใหมีขอตกลงระหวางกัน เพ่ือควบคุมการดำเนินงานตามหนาที่ของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ใหเปนไปตาม พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยตองประกอบดวย วัตถุประสงคของสัญญา/
ขอตกลง พรอมระบุวาคูสัญญาฝายใดคือ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล และคูสัญญาฝายใดคือ 
ผู ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล รวมทั ้งสิทธิและหนาที ่ต าง ๆ ในสวนที ่เก ี ่ยวของกับการ
ประมวลผลขอมูลตาม พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

เพื ่อเปนการควบคุมการดำเนินงานตามหนาที ่ของผู ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล  
ท้ังกองทุนฯ และสถานศึกษาจึงมีขอตกลงการประมวลผลดังตอไปนี้ 

1) ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตกลงทำหนาที่ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามอำนาจ
หนาที่และภายใตขอบเขตที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. 2562 เพื่อใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลสามารถปฏิบัติภารกิจตามอำนาจ
หนาที่ที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 ได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) กรณีที่ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลพิจารณาเห็นวา ขอมูลที่ประมวลผลอยูนั้นอาจ
เปนการขัดตอพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ผูประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลทราบ 
โดยไมชักชา เพื่อใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลพิจารณาและยืนยันเปนลายลักษณให 
ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดำเนินการอยางไรตอไป 

3) ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตองจัดการและอำนวยความสะดวกใหเจาของขอมูล
สวนบุคคลสามารถรองขอใชสิทธิตรวจสอบ แกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง หรือลบ
ขอมูลสวนบุคคลของนั้นไดตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. 2562 กำหนด รวมทั้งใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคล
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ของเจาของขอมูลสวนบุคคลเพื ่อใหสามารถตอบสนองตอคำรองขอใชสิทธิของ
เจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไดดวย 

กรณีที่ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลไดรับคำรองขอจากเจาของขอมูลสวน
บุคคลตามวรรคหนึ่ง ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะสงคำรองขอนั้นไปใหผูควบคมุ
ขอมูลสวนบุคคลโดยไมชักชา โดยผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะไมดำเนินการ
ตอบสนองตอคำรองขอดังกลาวโดยตรง 

4) ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตองเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลในนามของผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลไวเปนความลับ 
และไมสามารถเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาวแกบุคคลใดได เวนแตจะไดรับความ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือเป นกรณีที่  
ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะตองดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายหรือตามคำสั่ง
ของเจาพนักงานที ่มีอำนาจสั ่งการโดยชอบดวยกฎหมาย ซึ ่งในกรณีที ่เช นวานี้ 
ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตองรีบรายงานเปนลายลักษณอักษรใหผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลทราบทันทีเมื่อทราบเหตุที่จะตองดำเนินการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

5) ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ตองจัดใหมีและธำรงรักษาไวซึ่งมาตรการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่มีมาตรฐานตามหลัก
วิชาการและมีความเหมาะสมทั้งในเชิงองคกรและเชิงเทคนิคโดยคำนึงถึงลักษณะ 
ขอบเขต และวัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ซึ่งจะตองครอบคลุม
ถึงความเสี่ยงในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดวยเหตุตาง ๆ ดวย เชน การเก็บ
รวบรวม การประมวลผล การแกไขเปลี่ยนแปลง และการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
โดยไมชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งการทำลายหรือสูญหายของขอมูลสวนบุคคลโดย
อุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการใชการเปดเผยหรอืการโอนถายขอมูลสวนบุคคล 

6) ผู ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตองเก ็บรักษาขอมูลสวนบุคคลไว ในภูม ิภาค 
หร ือประเทศตามที ่ผ ู  ควบค ุมข อม ูลส วนบ ุคคลกำหนดและจะต องเข าถึง 
และประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจากพื้นที ่ ภูมิภาค หรือประเทศตามที่ผู ควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลกำหนดดวย เวนแตในกรณีที่มีความจำเปนเพื่อประโยชนในการ
ใหบริการแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลอาจถายโอน
ขอมูลสวนบุคคลไปยังภูมิภาคหรือประเทศอื่น หรือเขาถึงหรือประมวลผลขอมลูสวน
บุคคลจากพื้นที่ ภูมิภาค หรือประเทศอื่นได โดยจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรให 
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลทราบกอนดำเนินการดวย 

7) กรณีที่ผ ู ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีความจำเปนตองมอบหมายใหบุคคลอื่น 
ทำหนาที ่เปนผู ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือปฏิบัติงานเพื ่อชวยเหลือ 
หรือสนับสนุนการใหบริการแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ผูประมวลผลขอมูลสวน
บุคคลตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลทราบกอน
ดำเนินการดวย และผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตองจำกัดเฉพาะบุคคลที่มีหนาที่
เกี่ยวของหรือมีความจำเปนที่จะตองเขาถึงขอมูลสวนบุคคลเทานั้น โดยจะตองไม
ทำซ้ำ คัดลอก บันทึกภาพ หรือทำสำเนาของขอมูลสวนบุคคลไมวาดวยวิธีการใด 
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เวนแตเปนกรณีที่มีความเปนจำเปนเพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขและขอบเขตงาน
ตามบันทึกขอตกลง 

กรณทีี่ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีความจำเปนตองดำเนินการตามวรรคหนึ่ง
ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะตองจัดทำขอตกลงเปนลายลักษณอักษรกับบุคคล
ดังกลาวเพื ่อกำหนดใหบุคคลนั ้นมีหนาที ่และความรับผิดชอบในการคุ มครอง 
และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลในระดับเดียวกับผูประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลดวย นอกจากนี้ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตกลงจะควบคุมดูแล
ใหบุคคลนั้นปฏิบัติตามขอตกลงดังกลาวและปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบคุคล 
พ.ศ.2562 ดวย อยางไรก็ตาม แมผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะมีการมอบหมาย
ใหบุคคลอื ่นทำหนาที ่เปนผู ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลหรือปฏิบัต ิงานแทน  
แตผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลยังคงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการใหบริการ
แกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอยูเชนเดิม 

8) เวนแตกฎหมายที่เกี่ยวของจะบัญญัติไวเปนประการอื่น ผูประมวลขอมูลสวนบุคคล
จะลบ หรือทำลายขอมูลสวนบุคคลที ่ทำการประมวลผลภายใตบันทึกขอตกลงนี้
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่เสร็จสิ ้นการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือหรือนับแตวันที่ผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลและผูประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลไดตกลงเปนลายลักษณอักษร แลวแตกรณี 

กรณีปรากฎวาผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลหมดความจำเปนจะตองเก็บ
รักษาขอมูลสวนบุคคลตามบันทึกขอตกลงนี้กอนครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะทำการลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลตามบันทึก
ขอตกลงนี้ทันท ี

9) ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรม 
การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Records of Processing Activities) ทั ้งหมด
ภายใตขอบเขตของบันทึกขอตกลงนี้ และจะสงมอบบันทึกรายการดังกลาวใหแกผู
ควบคุมขอมูลสวนบุคคลทุกสิ้นเดอืนหรือทันทีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรองขอ 

10) กรณีท ี ่ม ีการกระทำหร ือเหตุการณใดอ ันม ีล ักษณะเปนการพยายามเข าถึง 
หรือประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือมีลักษณะเปนการ
พยายามละเมิดตอมาตรการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 
ที่ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใหบริการแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ผูประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ตองดำเนินการดังตอไปนี้ 

10.1) แจงขอมูลใหผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลทราบเปนลายลักษณอักษร
ภายในเวลา 24ชั่วโมง นับแตเวลาที่เกิดการกระทำหรือเหตุการณดังกลาวขึ้นตอไปนี้ 

- รายละเอียดของการกระทำหรอืเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 
- ประเภทขอมูลสวนบุคคลและเจาของขอมูลสวนบุคคลที่อาจไดรับหรือ

ไดรับผลกระทบจากการกระทำหรือเหตุการณนั้น 
- ผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจากการกระทำ 

หรือเหตุการณน้ัน 
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- มาตรการที่ใชในการประเมินและตอบสนองตอการกระทำหรือเหตุการณนั้น 
- มาตรการที่พึงใชในการลดผลกระทบหรือเยียวยาความเสียหายที ่เกิดขึ้นจาก 

การกระทำ หรือเหตุการณนั ้น ทั ้งมาตรการตอเจาของขอมูลสวนบุคคล 
และผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
10.2) ประเมินสถานการณที ่เกิดขึ ้นเพื ่อใหทราบสาเหตุของการกระทำหรือ

เหตุการณน้ันและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการปองกันไมใหเกิดการกระทำหรือ
เหตุการณน้ันหรือท่ีมีลักษณะเดียวกันนั้นขึ้นอีก 

11) กรณีที่บุคคลภายนอกกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองใด ๆ วามีการละเมิดเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช หร ือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลอันเนื ่องมาจากการกระทำ 
ของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลหรือที ่ผ ู ประมวลขอมูลสวนบุคคลมีสวนตอง
รับผิดชอบดวย ผู ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะตองดำเนินการทั ้งปวงเพื ่อให 
การกลาวอาง หรือการเรียกรองดังกลาวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผูประมวลผลขอมูล
สวนบุคคลไมสามารถดำเนินการดังกลาวได และทำใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตอง
รับผิดชดใชคาเสียหาย คาปรบั และคาใชจายอื่นใดในทางแพงหรือทางปกครองใหแก
บุคคลภายนอกเนื่องจากผลแหงการละเมิดดังกลาว ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ตองเปนผูชำระคาเสียหาย คาปรับ และคาใชจายอื่นนั้น รวมทั้งคาฤชาธรรมเนียม
และคาทนายความแทนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู ควบคุมขอมูลสวน
บุคคลจะแจงใหผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลทราบเปนลายลักษณอักษรเมื่อมีการกลาว
อางหรือใชสิทธิเรียกรองดังกลาวโดยไมชักชา นอกจากนี้การกระทำของผูประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลหรือที่ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีสวนตองรับผิดชอบนั้นอาจ
เปนผลให ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีความรับผิดทางอาญาตามที่กฎหมาย
บัญญัติไวดวย 
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2. แนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูมารับบริการและผูเกี่ยวของ 

กระบวนการขอกูยืมเพื่อการศึกษา นักเรียน นักศึกษา (ณ ที่นี้จะเรียกวา “ผูยื ่นกู”) ที่มีความประสงค
ทำเรื ่องขอกู ยืมเงินเพื ่อการศึกษา ตองดำเนินการยื ่นกูตามขั้นตอนที่ทาง กองทุนฯ ไดกำหนด ไดแก 
การลงทะเบียนขอสิทธิ์เขาใชงานระบบ DSL การลงทะเบียนขอยื่นกู เปนตน จากกระบวนการยื่นกูดังกลาว 
กองทุนฯไดมีการเก็บขอมูลของผูยื่น และขอมูลของผูที ่เกี่ยวของ ซึ่งไดแก บิดา มารดา ผูปกครอง คูสมรส 
ผูแทนโดยชอบธรรม (ถามี) โดยกองทุนฯ ตองปฏิบัติ การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูที่มารับบริการและผูท่ี
เก่ียวของ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.1 การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูย่ืนกูและผูเกี่ยวของ 

การเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูยื ่นกู จากระบบ Digital Student Loan Fund System 
(DSL) สามารถแบงไดเปน 3 ขั้นตอนไดแก 
1) ขั้นตอนลงทะเบียนขอสิทธิ์เขาใชงานระบบ DSL เพ่ือการย่ืนกู 

นักเรียน นักศึกษาที ่มีความประสงคตองการยื ่นกู ก ับกองทุนฯ ตองดำเนินการ
ลงทะเบียนขอสิทธิ ์ในการเขาใชงานระบบ DSL ของกองทุนฯ เพื ่อการยื ่นกู ที ่เว็บไซต 
https://wsa.dsl.studentloan.or.th โดยตองดำเนินการกรอกขอมูลสวนบุคคลดังตอไปนี้ 

- เลขประจำตัวประชาชน 
- Laser Code หลังบัตรประจำตัวประชาชน 
- ชื่อ นามสกุล 
- วันเดอืนปเกิด 
- อีเมล 
- เบอรโทรศัพท 

2) ขั้นตอนการจัดทำสัญญา 
เมื ่อดำเนินการลงทะเบียนเพื ่อขอสิทธิ์เขาใชงานระบบ DSL นักเรียน นักศึกษา 

ตองดำเนินการขอยื่นกู เพื่อเปนผูกูยืมเงินของกองทุนฯ โดยการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล 
ท่ีดำเนินการกรอกขอมูลจากขั้นตอนลงทะเบียนขอสิทธ์ิใชงานระบบ DSL และตองดำเนินการ
กรอกขอมูลสวนบุคคลของผูที่เกี่ยวของ เพิ่มเติม ซึ่งไดแก บิดา มารดา ผูปกครอง คูสมรส 
ผูแทนโดยชอบธรรม (ถามี) โดยมีรายละเอียดการกรอกขอมูล 

- เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
- ชื่อ-นามสกุล 
- เบอรโทรศัพท 
- อีเมล 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 

3) ขั้นตอนการจัดทำสัญญา 
ผูกูที ่ผานการพิจารณาการขอยื่นกูแลว ตองดำเนินการกรอกรายละเอียดขอมูลใน

ขั้นตอนจัดทำสัญญา เพื่อใหการขอยื่นกูนั้นสำเร็จและสมบูรณ โดยผูยื่นกูตองดำเนินการให
ขอมูลเลขบัญชีธนาคารเพิ่มเติมเพื่อรอรับเงินคาครองชีพที่จะไดรับหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ



แนวปฏิบัติดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการและผูเกี่ยวของ หนา 10 

 

จัดทำสัญญา และผูย่ืนกูตองดำเนินการกรอกขอมูลสวนบุคคลของผูค้ำประกันเพิ่มเติม โดยมี
รายละเอียดการกรอกขอมูลดังตอไปนี้ 

- เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
- ชื่อ-นามสกุล 
- เบอรโทรศัพท 
- อีเมล 

กระบวนการขอยื่นกูในแตละขั้นตอนลวนมีการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูยื ่นกู บิดา 
มารดา คูสมรส ผูแทนโดยชอบธรรม (ถามี) และผูค้ำประกัน กองทุนฯ ตองดำเนินการจัดทำ 
คำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว (Privacy Notice) เพื่อแจงวัตถุประสงคการเก็บรวบรวม 
ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบ โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

1) วัตถุประสงคการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 
เพ่ือเปนการปฏิบัติตามในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล กองทุนฯ จะดำเนินการแจงให

เจาของขอมูลสวนบุคคลทราบถึงว ัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 
ฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวของ ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล และสิทธิของ
เจาของขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา 23 พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล เปนตน 

กองทุนฯ จะเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเทาที่จำเปน และจะเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรงดวยวิธีการกรอกขอมูล 
ในเอกสาร บันทึกขอมูลเสียงหรือภาพ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่นใดตามแตกองทุนฯ 
จะเห็นสมควร โดยมีวัตถุประสงคและรายการขอมูลสวนบุคคลดังนี้ 

ตาราง 2-1 วัตถุประสงคการเก็บขอมูลสวนบุคคล 

วัตถุประสงค รายการขอมูลสวนบุคคล 

1. การยื่นคำขอกู ยืมเงิน กรณีผู กู ยืม
เงินที่ทำสัญญากูยืมเงนิใหม 

- เช น ชื ่อ-นามสกุล วันเดือนปเกิด เพศ หมายเลขโทรศัพท  
รูปถาย เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู วิดีโอคลิป อีเมล 
เลขบัญชีธนาคาร ความสามารถพิเศษ ขอมูลบุคคลที ่สาม 
ท่ีเกี่ยวของ 

2. การเปดเผยขอมูลเกี ่ยวกับการให
กูยืมเงินและการชำระเงินคืนใหแก
หนวยงานหรือองคกรภาครัฐและ
เอกชน หรือบุคคลอ่ืนใด 

- เชน ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท รูปถาย เลขประจำตัว
ประชาชน ว ุฒิการศึกษา ผลการเร ียน สถานศึกษาที ่จบ
การศึกษา หมายเลขบัญชีธนาคาร หนี้สินหรือรายได 

3. การประชาสัมพันธ ติดตอใหบริการ
หรือใหขอมูลขาวสารตาง ๆ รวมทั้ง
สำรวจความคิดเห ็นในกิจกรรม 
ของกองทุนฯ ตามที่กำหนด  

- เชน ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท รูปถาย  
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2) ขอมูลสวนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมและแหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคล 
กองทุนฯ จะเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน ผูค้ำประกัน 

และผูเกี่ยวของกับการดำเนินกิจกรรมของกองทุนฯ จากแหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคล 
และดวยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลดังนี้ 

ตาราง 2-2 แหลงท่ีมาและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล  

แหลงท่ีมาและวิธีการเก็บรวบรวม รายการขอมูลสวนบุคคล 

1.  เก็บขอมูลจากเจาของขอมูลสวน
บุคคลดวยวิธีการกรอกขอมูลใน
เอกสาร บันทึกขอมูลเสียงหรือภาพ 
หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่นใด
ตามแตกองทุนฯ จะเห็นสมควร 

- ขอมูลสวนตัว ชื่อ นามสกุล วันเดอืนปเกิด เพศ  
เลขประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นที่สามารถระบุ
ตัวตนได 

- ขอมูลการติดตอ ที่อยูตามทะเบียนบาน ท่ีอยูที่สามารถติดตอได 
หมายเลขโทรศัพท อีเมล Line-ID 

- ขอมูลรูปภาพ ภาพถายใบหนา ภาพเคลื่อนไหวท่ีกองทุนฯ 
เก็บรวบรวมไดจากกลองโทรทัศนวงจรปดเมื่อมีการเขาถึงพ้ืนที่ 

- ขอมูลเก่ียวกับงาน อาชีพ ตำแหนงงาน ช่ือหนวยงาน ที่อยูของ
หนวยงาน 

- ขอมูลทางการเงิน หมายเลขบัญชีธนาคาร 

2. เก็บโดยการใชเทคโนโลยีตรวจจับ
หรือติดตามพฤติกรรมการใชงาน
ของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

- Cookie data 
- IP address 
- Application Logging 
- Device ID 
- Browsing History 

3) การเคารพสิทธิสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล 
กรณีท่ีกองทุนฯ จะเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนอกจากวัตถุประสงค 

ที่กำหนดไวในขอ 1 กองทุนฯ จะตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลเสียกอน 
เวนแตกรณีที่มีกฎหมายอนุญาตใหดำเนินการไดหรือตองดำเนินการตามคำสั่งของเจาพนักงาน 
ตามกฎหมาย 

4) ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรสถานศึกษา 
การเก ็บรวบ ใช   หร ือเป ดเผยขอมูลส วนบ ุคคลของบุคลากรสถานศึกษากองท ุนฯ  

มีการดำเนินการจัดเก็บโดยมีความสอดคลองกับฐานกฎหมายดังนี้ 
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ตาราง 2-3 ขอมูลสวนบุคคลและฐานสัญญาที่เก่ียวของ  

ลำดับ 
ขอมูลสวนบุคคล 

วัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวมขอมูล 

ฐานทางกฎหมาย 

1. ขอมูลสวนบุคคล เชน ชื ่อ นามสกุล 
เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร
โทรศพัท อีเมล 

การยื่นคำขอกูยืมเงิน กรณี 
ผู กู ยืมเงินที่ทำสัญญากูยืม
เงนิใหม 

ดำเนินการตามสัญญา 

5) หลักการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
กองทุนฯ จะดำเนินการเพื่อใหขอมูลสวนบุคคลมีความถูกตองสมบูรณเปนปจจุบัน ไมทำให

เกิดความเขาใจผิด และมีคุณภาพ รวมทั ้งคุ มครองและรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของขอมูล 
สวนบุคคลตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่กองทุนฯ กำหนด เพื่อไมใหขอมูลสวนบุคคล
รั่วไหลหรอืถูกนำไปใชโดยผูท่ีไมมีสิทธิหรือโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

6) ระยะเวลาเก็บขอมูลสวนบุคคล 
กองทุนฯ จะลบหรือทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคล

ของเจาของขอมูลสวนบุคคลได เมื่อขอมูลสวนบุคคลนั้นไมสามารถใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค
ที ่กำหนดไวในขอ 1 หรือระยะเวลาเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู กับ
วัตถุประสงคท่ีกำหนดในการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลนั้น 

7) สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิรองขอตอกองทุนฯ เพ่ือใหดำเนินการกับขอมูลสวนบุคคลของตน 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังตอไปนี้ 
7.1) ขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว หรือขอใหเปดเผย ถึงการไดมาซึ่งขอมูล

สวนบุคคลที่เจาของขอมูลสวนบุคคลไมไดใหความยินยอม (มาตรา 30) 
7.2) ขอรับขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับเจาของขอมูลสวนบุคคลที่ไดใหไว หรือโอนยายขอมูล

สวนบุคคลไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอื่นหรือเจาของขอมูลสวนบุคคล เวนแต
โดยสภาพทางเทคนิคไมสามารถทำได (มาตรา 31) 

7.3) คัดคานหรือขอใหระงับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที ่เกี่ยวกับ
เจาของขอมูลสวนบุคคลเมื่อใดก็ได (มาตรา 32,34) 

7.4) ขอใหลบ ทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลของ
เจาของขอมูลสวนบุคคลได (มาตรา 33) 

7.5) เพิกถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เวนแตในกรณี
ที่มีกฎหมายหรือขอตกลงกำหนดไวเปนอยางอื่น (มาตรา 19 วรรคหา) 

7.6) ขอใหดำเนินการใหขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความ
เขาใจผิด (มาตรา 36) 

8) การย่ืนทบทวนสิทธิในการระงับการใชขอมูลสวนบุคคล 
กรณทีี่เจาของขอมูลสวนบุคคลขอใชสิทธิตามขอ 6 และกองทุนฯ ไมสามารถดำเนินการใหได

ตามความประสงค เจาของขอมูลสวนบุคคลอาจรองขอตอเจาหนาที่คุ มครองขอมูลสวนบุคคล 
หรือคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหพิจารณาทบทวนได โดยเจาของขอมูลสวนบุคคล 
ไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น 
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9) ขอมูลที่เกี่ยวกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล 
กองทุนฯ ในฐานะเปนผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลอาจแตงตั ้งเจาหนาที ่คุ มครองขอมูล 

สวนบุคคลและเจาของขอมูลสวนบุคคลอาจติดตอกับบุคคลดังกลาวไดตามขอมูลดังตอไปนี้ 
9.1) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล : กองทุนเงินใหกู ยืมเพื ่อการศึกษา (กยศ.) เลขที ่ 89 

อาคาร เอไอเอ แคปปตอลเซ็นเตอร ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดน เขตดินแดน 
กรุงเทพมหานคร 10400 

9.2) เจาหนาที่ค ุ มครองขอมูลสวนบุคคล : บุคคลหรือหนวยงานของกองทุนเงินใหกู ยืม 
เพื ่อการศ ึกษา ที ่ทำหน าท ี ่ค ุ มครองขอมูลส วนบุคคล โทร. 0 2016 4888  
อีเมล : dpo@studentloan.or.th




