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บันทกึหลกัการและเหตผุล 
ประกอบ 

ร่างกฎกระทรวง  
(พ.ศ. ....) 

ออกตามความในพระราชบญัญตักิองทนุเงนิใหกู้้ยมืเพือ่การศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

                     .  

หลกัการ 

 ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน การเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการช าระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงิน  

เหตผุล 

 เนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๕ ก าหนดให้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีอ านาจด าเนินการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจากหน่วยงานหรือองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งมีอ านาจเปิด เผยข้อมูล
เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการช าระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
หรือบุคคลใดตามที่ร้องขอ ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ....) 

ออกตามความในพระราชบญัญตักิองทนุเงนิใหกู้้ยมืเพือ่การศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
---------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 

 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวผู้กู้ยืมเงินได้  
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กู้ยืมเงิน เช่น ชื่อ ชื่อสกุล อาชีพ สถานที่ท างาน 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ภูมิล าเนา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ อันรวมถึงที่อยู่ทางธุรกิจ
หรือที่อยู่อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัญชีเงินฝากทุกประเภท 
และข้อมูลอื่นใดท่ีมีความส าคัญเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตามการช าระเงินคืนกองทุน 

 “ข้อมูลการกู้ยืมเงิน”หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการช าระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงิน 

 “ผู้กู้ยืมเงิน” หมายความว่า นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากกองทุน 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 “ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 “รองผู้จัดการ” หมายความว่า รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงนี ้ 

หมวด ๑ 
การขอขอ้มลูสว่นบุคคลของผูกู้้ยมืเงนิ 

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

 ข้อ ๓ การขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจากหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้กองทุนขอได้เท่าที่จ าเป็น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ในการบริหารกองทุนและการติดตามการช าระเงินคืนกองทุนเท่านั้น  
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 การขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้จัดการหรือรองผู้จัดการที่ผู้จัดการ
มอบหมายเป็นผู้ขอ โดยท าเป็นหนังสือพร้อมระบุด้วยว่า กองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐ มีอ านาจตามมาตรา ๔๕ 
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่จะขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน 
และผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กองทุนตามที่กองทุนร้องขอภายในเวลาอันสมควร 

 ข้อ ๔ หนังสือขอข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ ๓ อย่างน้อยต้องมสีาระส าคัญ ดังนี้ 

 (๑) ชื่อผู้กู้ยืมเงิน และรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่กองทุนประสงค์จะขอ  

 (๒) วัตถุประสงค์ของการขอและการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ 

 ข้อ ๕ ให้หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้กู้ยืมเงินที่กองทุนมีหนังสือขอ จัดส่งข้อมูลดังกล่าวที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามรูปแบบที่มีอยู่หรือตามรูปแบบที่กองทุนก าหนดให้กองทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือหรือ
ตามระยะเวลาที่กองทุนก าหนดในหนังสือขอโดยขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนหรือความจ าเป็นในการที่กองทุนจะน า
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปใช้ ทั้งนี้ ในการจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ให้ด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ ให้ข้อมูลนั้นเป็นความลับ
และเพ่ือป้องกันการรั่วไหลหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลอ่ืนที่ไม่มีอ านาจด้วย  

 ในกรณีที่หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลตามวรรคหนึ่ง ไม่สามารถจัดส่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลให้กองทุนภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งเหตุจ าเป็นและแจ้งก าหนดเวลาที่ขอเลื่อนออกไป
ให้กองทุนทราบ แต่ทั้งนี้ก าหนดเวลาที่ขอเลื่อนออกไปนั้นต้องไมเ่กินเวลาอันสมควร 

 ข้อ ๖ การขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน นอกจากการขอเป็นหนังสือตามข้อ ๓ ผู้จัดการหรือ
รองผู้จัดการที่ผู้จัดการมอบหมายอาจด าเนินการขอโดยท าบันทึกข้อตกลงไว้กับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐหรือ
เอกชนซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้ โดยบันทึกข้อตกลงนั้น อย่างน้อยต้องมสีาระส าคัญ ดังนี้ 

 (๑) วัตถุประสงค์ของการขอและการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้   

 (๒) รูปแบบและวิธีการในการขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในครอบครอง
ตามท่ีตกลงกันระหว่างกองทุนกับผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคล  

 (๓) รูปแบบ วิธีการและระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคล (ในกรณีที่มิใช่การเข้าถึงฐานข้อมูล
ในระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) 

 (๔) มาตรการในการรักษาความลับและป้องกันการรั่วไหลหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลอื่น
ที่ไม่มีอ านาจ 

 ข้อ ๗ เมื่อกองทุนได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ กองทุนต้องน าข้อมูลส่วน
บุคคลนั้นไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น  
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หมวด ๒ 
การเปิดเผยข้อมลูการกูย้ืมเงนิ 

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

 ข้อ ๘ หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดประสงค์ที่จะขอให้กองทุนเปิดเผย
ข้อมูลการกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงินรายใดเพื่อน าข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตาม
การช าระเงินคืนกองทุนโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบหมาย หรือบุคคลนั้น มีหนังสือ
ร้องขอกับกองทุน  
 ข้อ ๙ หนังสือขอให้เปิดเผยข้อมูลการกู ้ยืมเงินตามข้อ  ๘ อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญและ
เอกสารประกอบ ดังนี้ 
 (๑) ชื่อผู้กู้ยืมเงินรายที่ประสงค์จะขอ และเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน  
 (๒) วัตถุประสงค์ของการขอ และการน าข้อมูลการกู้ยืมเงินไปใช้  
 (๓) รายการของข้อมูลการกู้ยืมเงินที่ขอ 
 (๔) หนังสือหรือหลักฐานแสดงว่าผู้กู้ยืมเงินได้ให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 
และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน (ถ้ามี)  

 การให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงิน ให้ท าเป็นหนังสือหรือจัดท าโดยวิธีอ่ืน
ที่เชื่อถือได้ เช่น วิธีการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  โทรสาร เป็นต้น ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้เยาว์ ให้ผู้ปกครองหรือ
ผู้แทนโดยชอบธรรมร่วมให้ความยินยอมด้วย ทั้งนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบหมายของหน่วยงานหรือ
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลผู้ร้องขอนั้น จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบตัวตนของผู้กู้ยืมเงิน และ
ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม แล้วแต่กรณี เพ่ือป้องกันการให้ความยินยอมโดยบุคคลอ่ืน   

 ข้อ ๑๐ เมื่อกองทุนได้รับหนังสือขอให้เปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงินตามข้อ ๘ ให้ผู้จัดการหรือ
รองผู้จัดการที่ผู้จัดการมอบหมาย มีอ านาจเปิดเผยข้อมูลตามที่ขอดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนได้เมื่อพิจารณาแล้ว
เห็นว่า ผู้ร้องขอประสงค์ที่จะน าข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงินไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการบริหารกองทุน
และการติดตามการช าระเงินคืนกองทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมเท่านั้น 

 ข้อ ๑๑ การเปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงิน ให้แก่ผู้ร้องขอตามข้อ ๑๐ ให้กองทุนด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอที่ระบุสาระส าคัญต่าง ๆ ตามข้อ ๙ ครบถ้วน โดยอาจเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบเอกสาร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้  ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ให้กองทุน
ด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ ให้ข้อมูลนั้นเป็นความลับและเพ่ือป้องกันการรั่วไหล หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลอ่ืน
ที่ไม่มีอ านาจ และอาจก าหนดข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขตามความเหมาะสมในการน าข้อมูลนั้นไปใช้ด้วยก็ได้  

 ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถจัดส่งข้อมูลการกู้ยืมเงินให้แก่ผู้ร้องขอภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ให้แจ้งเหตุจ าเป็นและแจ้งก าหนดเวลาที่สามารถจะจัดส่งข้อมูลให้ผู้ร้องขอทราบ 
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 ข้อ ๑๒ การขอให้เปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมนอกจากการขอเป็นหนังสือตามข้อ ๘ 
หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน อาจขอท าบันทึกข้อตกลงกับกองทุนเพื่อให้กองทุนเปิดเผยข้อมูล
การกู้ยืมเงิน โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าว อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังนี้  
 (๑) วัตถุประสงค์ของการน าข้อมูลการกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงินไปใช้ อันเป็นเหตุให้กองทุนสามารถ
เปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงิน 
 (๒) รูปแบบและวิธีการในการเปิดเผยหรือการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลการกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงิน
ที่อยู่ในครอบครองตามท่ีตกลงกันระหว่างกองทุนกับผู้ร้องขอ 
 (๓) รูปแบบ วิธีการและระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูลการกู ้ยืมเงิน (ในกรณีที ่มิใช่การเข้าถึง
ฐานข้อมูลในระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) 
 (๔) มาตรการในการรักษาความลับและป้องกันการรั่วไหลหรือการเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคล
โดยบุคคลอ่ืนที่ไม่มีอ านาจ 
 ข้อ ๑๓ หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลผู้ได้รับข้อมูลการกู้ยืมเงินจากกองทุน
ตามข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๒ จะต้องไม่น าข้อมูลการกู้ยืมเงินที่กองทุนได้เปิดเผยดังกล่าวไปใช้ เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับกองทุน และจะต้องไม่น าข้อมูลนั้นหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลนั้น
ไปเปิดเผยต่อไปยังบุคคลภายนอกหรือบุคคลอ่ืนซึ่งไม่มีอ านาจในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลนั้น และต้องจัดให้มี
มาตรการหรือระบบการเก็บรักษาข้อมูลการกู้ยืมเงินให้เหมาะสมและปลอดภัย เพ่ือป้องกันการสูญหาย รวมทั้ง
ป้องกันการเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงิน โดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ  

 

หมวด ๓ 
มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูสว่นบุคคลและขอ้มลูการกูย้ืมเงินของผู้กูย้ืมเงนิ 

-------------------------- 
 ข้อ ๑๔ ให้ผู้จัดการจัดให้มีมาตรการหรือระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการกู้ยืมเงิน
ของผู้กู้ยืมเงินให้เหมาะสมและปลอดภัย เพ่ือป้องกันการสูญหาย รวมทั้งป้องกันการเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข 
หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ 
 ข้อ ๑๕ ให้ผู้จัดการจัดให้มีการท าบัญชีแสดงการขอข้อมูลส่วนบุคคลและบัญชีแสดงการเปิดเผย
ข้อมูลการกู้ยืมเงิน ในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความเหมาะสม ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
เพ่ือเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานและเพ่ือการเรียกใช้ ทั้งนี้ ตามรูปแบบที่คณะกรรมการก าหนด 
 ให้ผู้จัดการจัดท ารายงานสรุปแสดงการขอข้อมูลส่วนบุคคลและการเปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงิน
ในภาพรวมพร้อมปัญหาและอุปสรรค ให้คณะกรรมการทราบทุกรอบระยะเวลาหกเดือน 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ ........................................................  
 

........................................................ 
(......................................................)  
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 


