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หลักการ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน การเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการชาระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงิน

เหตุผล
เนื่ องจากพระราชบั ญ ญั ติก องทุน เงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๕ กาหนดให้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีอานาจดาเนินการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจากหน่วยงานหรือองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งมีอานาจเปิด เผยข้อมูล
เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และการชาระเงินคืน กองทุนของผู้กู้ยืมเงินให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
หรื อ บุ ค คลใดตามที่ ร้ อ งขอ ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่ กาหนดในกฎกระทรวง
จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

-----------------------------------------------------

(ร่าง)

-1 -

กฎกระทรวง
(พ.ศ. ....)
ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ องทุนเงินให้กู้ยมื เพือ่ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
---------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลซึ่ ง ทาให้ ส ามารถระบุ ตั ว ผู้ กู้ ยื ม เงิ น ได้
ไม่ ว่ า ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มหรื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ผู้ กู้ ยื ม เงิ น เช่ น ชื่ อ ชื่ อ สกุ ล อาชี พ สถานที่ ทางาน
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ภูมิลาเนา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ อันรวมถึงที่อยู่ทางธุรกิจ
หรือ ที่อ ยู่อื่น ใดที่เกี่ย วข้อ ง ที่อ ยู่จ ดหมายอิเล็ก ทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพ ท์ เลขที่บัญ ชีเงิน ฝากทุก ประเภท
และข้อมูลอื่นใดที่มีความสาคัญเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตามการชาระเงินคืนกองทุน
“ข้อมูลการกู้ยืมเงิน”หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการชาระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงิน
“ผู้กู้ยืมเงิน” หมายความว่า นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
“รองผู้จัดการ” หมายความว่า รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ข้อ ๒ ให้ คณะกรรมการมีอ านาจออกข้อบั งคับ ระเบี ยบและประกาศเพื่ อ ปฏิ บั ติ การให้ เป็ นไปตาม
กฎกระทรวงนี้
หมวด ๑
การขอข้อมูลส่วนบุคคลของผูก้ ู้ยมื เงิน
-------------------------ข้อ ๓ การขอข้อ มูล ส่ว นบุค คลของผู้กู้ยืม เงิน จากหน่ว ยงานหรือ องค์ก รทั้ง ภาครัฐ และเอกชน
หรือบุคคลใดซึ่งเป็น ผู้ครอบครองข้อมูล ส่ว นบุคคลดังกล่าว ให้กองทุนขอได้เท่าที่จาเป็น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ในการบริหารกองทุน และการติดตามการชาระเงินคืนกองทุน เท่านั้น
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การขอข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ กู้ ยื ม เงิ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ผู้ จั ด การหรื อ รองผู้ จั ด การที่ ผู้ จั ด การ
มอบหมายเป็นผู้ขอ โดยทาเป็นหนังสือ พร้อมระบุด้วยว่า กองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐ มีอานาจตามมาตรา ๔๕
แห่งพระราชบัญ ญัติ ก องทุน เงิน ให้กู้ยืม เพื่อ การศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่จ ะขอข้อ มูล ส่ว นบุค คลของผู้กู้ยืม เงิน
และผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กองทุนตามที่กองทุนร้องขอภายในเวลาอันสมควร
ข้อ ๔ หนังสือขอข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ ๓ อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) ชื่อผู้กู้ยืมเงิน และรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่กองทุนประสงค์จะขอ
(๒) วัตถุประสงค์ของการขอและการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
ข้อ ๕ ให้หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้กู้ยืมเงินที่กองทุนมีหนังสือขอ จัดส่งข้อมูลดังกล่าวที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามรูป แบบที่มีอยู่ห รือตามรูป แบบที่กองทุนกาหนดให้กองทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หรือ
ตามระยะเวลาที่กองทุนกาหนดในหนังสือขอโดยขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนหรือความจาเป็นในการที่กองทุนจะนา
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปใช้ ทั้งนี้ ในการจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ให้ดาเนินการโดยวิธีการใด ๆ ให้ข้อมูลนั้นเป็นความลับ
และเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลอื่นที่ไม่มีอานาจด้วย
ในกรณีที่หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลตามวรรคหนึ่ง ไม่สามารถจัดส่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลให้กองทุนภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งเหตุจาเป็นและแจ้งกาหนดเวลาที่ขอเลื่อนออกไป
ให้กองทุนทราบ แต่ทั้งนี้กาหนดเวลาที่ขอเลื่อนออกไปนั้นต้องไม่เกินเวลาอันสมควร
ข้อ ๖ การขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน นอกจากการขอเป็นหนังสือตามข้อ ๓ ผู้จัดการหรือ
รองผู้จัดการที่ผู้จัดการมอบหมายอาจดาเนินการขอโดยทาบันทึกข้อตกลงไว้กับ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐหรือ
เอกชนซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้ โดยบันทึกข้อตกลงนั้น อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของการขอและการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
(๒) รูปแบบและวิธีการในการขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในครอบครอง
ตามทีต่ กลงกันระหว่างกองทุนกับผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคล
(๓) รูปแบบ วิธีการและระยะเวลาในการจัดส่ง ข้อมูลส่วนบุคคล (ในกรณีที่มิใช่การเข้าถึงฐานข้อมูล
ในระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)
(๔) มาตรการในการรักษาความลับและป้องกันการรั่วไหลหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลอื่น
ที่ไม่มีอานาจ
ข้อ ๗ เมื่อกองทุนได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ กองทุนต้องนาข้อมูลส่วน
บุคคลนั้นไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น
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หมวด ๒
การเปิดเผยข้อมูลการกูย้ ืมเงิน
-------------------------ข้อ ๘ หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดประสงค์ที่จะขอให้กองทุนเปิดเผย
ข้อมูล การกู้ยืมเงิน ของผู้กู้ยืมเงิน รายใดเพื่อนาข้อมูล ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตาม
การชาระเงินคืนกองทุน โดยตรงหรือโดยอ้อม ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบหมาย หรือบุคคลนั้น มีหนังสือ
ร้องขอกับกองทุน
ข้อ ๙ หนัง สือ ขอให้เ ปิด เผยข้อ มูล การกู้ยืม เงิน ตามข้อ ๘ อย่า งน้อ ยต้อ งมี ส าระสาคัญ และ
เอกสารประกอบ ดังนี้
(๑) ชื่อผู้กู้ยืมเงินรายที่ประสงค์จะขอ และเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
(๒) วัตถุประสงค์ของการขอ และการนาข้อมูลการกู้ยืมเงินไปใช้
(๓) รายการของข้อมูลการกู้ยืมเงินที่ขอ
(๔) หนังสือหรือหลักฐานแสดงว่าผู้กู้ยืม เงินได้ให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล การกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)
และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน (ถ้ามี)
การให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงิน ให้ทาเป็นหนังสือหรือจัดทาโดยวิธีอื่น
ที่เชื่อถือได้ เช่น วิธีการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร เป็นต้น ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้เยาว์ ให้ผู้ปกครองหรือ
ผู้แทนโดยชอบธรรมร่วมให้ความยินยอมด้วย ทั้งนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบหมายของหน่วยงานหรือ
องค์ กรทั้งภาครั ฐและเอกชน หรื อบุ คคลผู้ ร้องขอนั้ น จัดให้ มี กระบวนการตรวจสอบตัว ตนของผู้ กู้ยืมเงิน และ
ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม แล้วแต่กรณี เพื่อป้องกันการให้ความยินยอมโดยบุคคลอื่น
ข้อ ๑๐ เมื่อ กองทุน ได้รับ หนัง สือ ขอให้เ ปิด เผยข้อ มูล การกู้ยืม เงิน ตามข้อ ๘ ให้ผู้จัด การหรือ
รองผู้จัดการที่ผู้จัดการมอบหมาย มีอานาจเปิดเผยข้อมูลตามที่ขอดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนได้เมื่อพิจารณาแล้ว
เห็นว่า ผู้ร้องขอประสงค์ที่จะนาข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุน
และการติดตามการชาระเงินคืนกองทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมเท่านั้น
ข้อ ๑๑ การเปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงิน ให้แก่ผู้ร้องขอตามข้อ ๑๐ ให้กองทุนดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอที่ระบุสาระสาคัญ ต่าง ๆ ตามข้อ ๙ ครบถ้วน โดยอาจเปิดเผย
ข้ อ มู ล ดั งกล่ าวในรู ป แบบเอกสาร หรื อ ข้ อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ ง นี้ ในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ดั งกล่ าว ให้ ก องทุ น
ดาเนินการโดยวิธีการใด ๆ ให้ข้อมูลนั้นเป็นความลับและเพื่อป้องกันการรั่วไหล หรือการเข้าถึง ข้อมูลโดยบุคคลอื่น
ที่ไม่มีอานาจ และอาจกาหนดข้อจากัดหรือเงื่อนไขตามความเหมาะสมในการนาข้อมูลนั้นไปใช้ด้วยก็ได้
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถจัดส่งข้อมูลการกู้ยืม เงินให้แก่ผู้ร้องขอภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ให้แจ้งเหตุจาเป็นและแจ้งกาหนดเวลาที่สามารถจะจัดส่งข้อมูลให้ผู้ร้องขอทราบ
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ข้ อ ๑๒ การขอให้ เปิ ด เผยข้ อ มู ล การกู้ ยื ม เงิ น ของผู้ กู้ ยื ม นอกจากการขอเป็ น หนั ง สื อ ตามข้ อ ๘
หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน อาจขอทาบันทึกข้อตกลงกับกองทุนเพื่อให้กองทุนเปิดเผยข้อมูล
การกู้ยืมเงิน โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าว อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) วัตถุป ระสงค์ของการน าข้อมูลการกู้ยืมเงินของผู้ กู้ยืมเงินไปใช้ อันเป็นเหตุให้ กองทุนสามารถ
เปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงิน
(๒) รูป แบบและวิธีการในการเปิดเผยหรือการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล การกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงิน
ที่อยู่ในครอบครองตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนกับผู้ร้องขอ
(๓) รูป แบบ วิธี ก ารและระยะเวลาในการจัด ส่ง ข้อ มูล การกู้ยืม เงิน (ในกรณีที่มิใ ช่ก ารเข้า ถึง
ฐานข้อมูลในระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)
(๔) มาตรการในการรั ก ษาความลั บ และป้ อ งกั น การรั่ ว ไหลหรื อ การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
โดยบุคคลอื่นที่ไม่มีอานาจ
ข้อ ๑๓ หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลผู้ได้รับข้อมูลการกู้ยืมเงินจากกองทุน
ตามข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๒ จะต้องไม่น าข้อมูลการกู้ยืมเงินที่กองทุนได้เปิดเผยดังกล่าวไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับกองทุน และจะต้องไม่นาข้อมูลนั้นหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลนั้น
ไปเปิ ดเผยต่อไปยัง บุ คคลภายนอกหรือบุ คคลอื่น ซึ่งไม่มีอานาจในการเข้าถึงหรือใช้ ข้อมูล นั้น และต้องจัดให้ มี
มาตรการหรือระบบการเก็บรักษาข้อมูล การกู้ยืมเงินให้เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย รวมทั้ง
ป้องกันการเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงิน โดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ
หมวด ๓
มาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการกูย้ ืมเงินของผู้กยู้ ืมเงิน
-------------------------ข้อ ๑๔ ให้ผู้จัดการจัดให้มีมาตรการหรือระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการกู้ยืมเงิน
ของผู้กู้ยืมเงินให้เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย รวมทั้งป้องกันการเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข
หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ
ข้อ ๑๕ ให้ผู้จัดการจัดให้มีการทาบัญชีแสดงการขอข้อมูล ส่วนบุคคลและบัญ ชีแสดงการเปิดเผย
ข้อมูลการกู้ยืมเงิน ในรูป แบบเอกสารหรือข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความเหมาะสม ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานและเพื่อการเรียกใช้ ทั้งนี้ ตามรูปแบบที่คณะกรรมการกาหนด
ให้ผู้จัดการจัด ทารายงานสรุป แสดงการขอข้อ มูล ส่ว นบุค คลและการเปิดเผยข้อ มูล การกู้ยืม เงิน
ในภาพรวมพร้อมปัญหาและอุปสรรค ให้คณะกรรมการทราบทุกรอบระยะเวลาหกเดือน
ให้ไว้ ณ วันที่ ........................................................
........................................................
(......................................................)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

