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ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมงาน หรือ website 
 
ข้อมูลส่วนบุคคล1 หมายถึง “ข้อมลูเก่ียวกบับุคคลซึง่ท าให้สามารถระบตุวับคุคลนัน้ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมลูของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ” 
ผู้เข้าชมงาน หมายถึง บคุคลธรรมดาท่ีเข้ามาชมงานที่บริษัทจดัขึน้ โดยบริษัทเป็นเจ้าของงาน หรือเป็น
งานที่บริษัทรับจ้างจัดแต่ ลูกค้าไม่ได้ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ เข้าชมงานหรือไม่ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแต่ต้องการเพียง KPIs ที่ใช้ในการประเมินการจัดงานซึ่งเป็น
เพียงข้อมลูนิรนาม เช่น จ านวนคน กลุ่มอายุ เป็นต้น และให้หมายรวมถึงงานอ่ืนๆ ที่มีลกัษณะของการให้
บคุคลเข้ามาในพืน้ที่ หรือทดลองผลิตภณัฑ์ เช่น งานการทดลองขบัรถยนต์ เป็นต้น 
 ผู้ เข้าชม website หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เข้ามาชม  website ที่บริษัทเป็นเจ้าของ เช่น website 

ของบริษัท website EDUCA หรือ Facebook เป็นต้น ซึง่จะมกีารเก็บข้อมลูผ่าน browser’s cookies 
 
1. ผู้ รับผิดชอบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ เข้าชมงาน หรือ Website 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ เข้าชมงาน (Off Line) หรือ Website (On Line) แบ่งเป็น 2 
ขัน้ตอนประกอบด้วย (ก) ข้อมลูเพื่อใช้ในการบริหารจดัการผู้ เข้าชมงาน และ (ข) ข้อมลูการใช้ website ท่ี
บริษัทเป็นเจ้าของ เช่น website ของบริษัท website EDUCA หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะมีการเก็บ
ข้อมูลผ่าน browser’s cookies ดังนัน้ จึงก าหนดผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ เข้าชมงาน หรือ
website คือ ผู้บงัคบับญัชาสงูสดุของฝ่ายที่รับผิดชอบงานนัน้ๆ เช่น Group Account Director, Museum 
Director, PICO+ Director หรือ Education Specialist เป็นต้น 
2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม  

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ เข้าชมงาน หรือ Website ดงัต่อไปนี ้ 
2.1 ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ เข้าชมงาน ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลส่วนบุคคทั่วไปของผู้ เข้าชมงาน เฉพาะที่จ าเป็นเพื่อใช้ในยืนยันตัวตนในการ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าชมงาน ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร email โดยเป็นการประมวลผลข้อมลูจากฐาน
สญัญาในกรณีที่เป็นการจดังานประเภทปิดเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านัน้ และฐานการขอความยินยอมใน
กรณีที่เป็นการจดังานประเภทเปิดเป็นสาธารณะ 

 
1
 มาตรา 6 แห่งพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 
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       ส าหรับข้อมลูที่จัดเก็บข้างต้น หากจะมีการน าไปแจ้งประชาสมัพันธ์การจดังานในปีถดัๆ 
ไป บริษัทจะด าเนินการขอความยินยอมจากผู้ เข้าชมงานในช่วงลงทะเบียนด้วย 

2) ข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับผู้ เข้าชมงาน เช่น เพศ อายุ สถานที่ติดต่อ อาชีพ การศึกษา 
เป็นต้น พฤติกรรมในการเข้าชมงาน และข้อมูลส ารวจความคิดเห็น เพื่อจะน าไปพัฒนาการจัดงานในปี
ถดัๆ ไป ซึง่บริษัทจะด าเนินการโดยการขอความยินยอมก่อนการจดัเก็บรวบรวมทกุครัง้ 

2.2 ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ เข้าชม website ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปเฉพาะที่จ าเป็นเพื่อใช้ในยืนยันตัวตนในการขึน้ทะเบียนสมาชิก 
Educa ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ เพศ อายุ อาชีพ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร email โดยเป็นการประมวลผล
ข้อมลูจากฐานสญัญา 

 ส าหรับข้อมลูที่จดัเก็บข้างต้น หากจะน าไปแจ้งประชาสมัพนัธ์ข่าวสารถึงสมาชิกโดยตรง 
จะด าเนินการขอความยินยอมจากสมาชิก 

2) ข้อมูลพฤติกรรมเข้าชม website โดยการเก็บผ่าน Cookies เพื่อน าไปพัฒนาการจัดท า 
website ซึง่บริษัทจะด าเนินการโดยการขอความยินยอมก่อนการจดัเก็บรวบรวมทกุครัง้ 

3. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษัทจะได้รับข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ เข้าชมงาน หรือ website จาก 2 ช่องทาง ดงันี ้ 
3.1 บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ เข้าชมงาน หรือ website โดยตรง โดยบริษัทจะเก็บ

รวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ เข้าชมงาน หรือ website จากขัน้ตอนการให้บริการดงันี ้
1) ขัน้ตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าชมงาน หรือการเข้าชมบธูแสดงงานแต่ละงาน 
2)  จากความยินยอมของผู้ เข้าชม ในการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามพฤติกรรม

การเข้าชมงาน หรือการท าแบบสอบถาม 
3) เก็บจากข้อมลูการลงทะเบียนสมาชิก 
4) เก็บข้อมลูจากการใช้ website ผ่าน browser’s cookies  
5) การขอใช้สิทธิของผู้ เข้าชมงาน หรือ website 

3.2 บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก Educa จากฐานข้อมูลเก่าของสมาชิก Thai 
Teacher เป็นฐานข้อมลู เนื่องจากเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องกนัมา  
4. การแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและสิทธิของผู้ เข้าชมงาน หรือ website 
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 บริษัทจะแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม  ใช้หรือเปิดเผย และสิทธิของผู้ เข้าชมงาน หรือ 
website ให้ทราบโดยแสดงในการลงทะเบียน การแจ้งในการท าการส ารวจตามแบบสอบถาม หรือการ
แจ้งในหน้าแรกของ website ที่เข้าใช้บริการรายละเอียดตามที่บริษัทก าหนด 
5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ เข้าชมงาน หรือ website จากการเก็บรวบรวม ใช้หรือ
เปิดเผย 
  บริษัทก าหนดแนวปฏิบติัในการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ เข้าชมงาน หรือ website ตาม
ขัน้ตอนการปฏิบติังานเป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้
 5.1 ขัน้ตอนการประมวลผลผู้เข้าชมงาน 

5.1.1 การเก็บรวบรวม การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล 
1) วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล  
(1) บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ เข้าชมงานเพื่อยืนยันตนเองในการ

เข้าชมงาน 
(2) บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ เข้าชมงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ

แจ้งการประชาสมัพนัธ์การจดังานครัง้ถดัๆ ไป โดยจะท าการขอความยินยอมก่อนด าเนินการ 
(3) เพื่อพฒันารูปแบบการจดังาน โดยจดัเก็บจากข้อมลูผู้ เข้าร่วมชมงาน และ

พฤติกรรมการเข้าชมงาน โดยจะขอความยินยอมก่อนด าเนินการ 
2) ลกัษณะการเก็บ บริษัทจดัเก็บข้อมลูลกูค้าออกเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทัง้ 

2 อย่าง ประกอบด้วย 

     (1) จดัเก็บเป็นเอกสาร เช่น เอกสารการลงทะเบียน เอกสารให้ความยินยอม 
เอกสารการส ารวจความคิดเห็น เป็นต้น โดยเก็บไว้ในแฟ้มโครงการแต่ละโครงการ 

     (2) จดัเก็บเป็นไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  เช่น ไฟล์การลงทะเบียน หรือไฟล์
ส ารวจพฤติกรรมการเข้าชมงาน เป็นต้น โดยเก็บไว้ในไฟล์ใน Server ภายนอกบริษัทที่บริษัทได้เช่าไว้ และ
โฟลเดอร์ข้อมลูผู้ เข้าชมงานในแต่ละโครงการ 

3)  ระยะเวลาจัดเก็บ บริษัทจะก าหนดระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บคุคลของผู้ เข้าชมงานไว้ตามขัน้ตอนต่างๆ (ส าหรับระยะเวลาการเก็บรักษาจะอยู่ในหมวดการเก็บรักษา) 
ดงันี ้



ระบบบริหารจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ เข้าชมงาน 
หรือ website 

Document No.: Initial: Effective date: Total Page: 

P-DP-EV-01 00 01/06/20 11 

 

- 4 - 
 

      (1) เก็บรวบรวมข้อมลูเอกสารและข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืนยนัตวัตนและให้
ความยินยอมในการเก็บพฤติกรรมการเข้าชมงาน ในช่วงระยะเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวนัจดังาน  

      (2) เก็บรวบรวมข้อมลูเอกสารและข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ที่ส ารวจความคิดเห็น
ระหว่างการจดังาน 

4) เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือบริษัทไม่มีสิทธิ หรือไม่สามารถอ้างฐานในการ
ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ เข้าชมงานแล้ว บริษัทจะด าเนินการท าลายข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ โดยผู้
ประมวลผลจะน าเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลไปท าลายด้วยเคร่ืองย่อยเอกสาร และลบไฟล์ข้อมูลทัง้หมด
ออกจากระบบทัง้ภายในและภายนอกบริษัท 

5) การประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล  
ก่อนการจดังานผู้ประมวลผลจะต้องตรวจสอบข้อก าหนดในการจดังานว่ามี

ข้อก าหนดในการจดังานกบัลกูค้า หรือมีข้อก าหนดในการจดัสง่ข้อมลูให้ผู้สนบัสนนุงานหรือไม่ เพื่อน าไป
ก าหนดไว้ในเอกสารการแจ้งให้ผู้ เข้าชมงานทราบ  

เมื่อบริษัทได้รับข้อมลูสว่นบุคคลจากการลงทะเบียน หรือส ารวจพฤติกรรม
การเข้างาน หรือความคิดเห็นของผู้ เข้าชมงานแล้ว บริษัทจะด าเนินการ ดงันี ้ 

❒ เก็บรวบรวม ผู้ประมวลผลจะเก็บข้อมลูที่เป็นเอกสารไว้ในแฟ้มเฉพาะของโครงการ  
              ส าหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลลงทะเบียน ข้อมุลการให้ความยินยอม หรือ
พฤติกรรมการเข้าชมงาน เป็นต้น จะท าการแปลงข้อมลุให้เป็นข้อมลูแฝง (Pseudonymous Data) (ถ้าท า
ได้) ก่อนน าไปเก็บไว้ที่ Server ที่บริษัทท าการเช่าไว้ก่อน จะดึงข้อมูลมาเก็บเป็นไฟล์ข้อมูลในโฟลเดอร์
ของโครงการที่ผู้ประมวลผลดแูล  

❒ ใช้  ผู้ประมวลผลจะน าข้อมลูมาประมวลผลเพื่อสรุปผลการด าเนินการจดังาน รวมทัง้แนวทางในการ
ปรับปรุงการจดังานให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน และมีการน าไปใช้เป็นข้อมลูในการประชาสมัพันธ์การจดั
งานครัง้ถดัๆไป 

❒ เปิดเผย กรณีที่มีข้อก าหนดในการจัดงานที่ต้องส่งข้อมูลผลการประเมินการจัดงานให้ลูกค้า จะท า
ข้อมลูให้เป็นข้อมลูนิรนามก่อนจดัส่งให้ลูกค้า หรือกรณีที่มีการจัดส่งข้อมลูให้ผู้สนบัสนุนการจดังานตาม
ข้อก าหนดการจดังานซึง่จะมีการแจ้งให้ผู้ เข้าชมงานในการแจ้งวตัถุประสงค์ 
ทัง้นี ้บุคคล หน่วยงาน ที่เราอาจเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน คือ ลูกค้า หรือผู้สนับสนุนการ
จดังานตามข้อก าหนดการจดังาน 
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6) การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคล   
              ผู้ประมวลผลข้อมูลการเข้าชมงาน คือ พนักงานของฝ่ายที่รับผิดชอบการจัดงาน

นั้นๆ 
     ระยะเวลาจัดเก็บรักษา  : บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ เข้าชม

งาน โดยข้อมูลเอกสารและข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในข้อมูลเอกสารโครงการกรณีที่แยกจดัเก็บไม่ได้ และ
แยกจดัเก็บรักษาในแฟ้มเอกสารข้อมลูส่วนบคุคลและโฟลเดอร์ไฟล์ข้อมลูสว่นบุคคลของแต่ละโครงการใน
กรณีทีแ่ยกเก็บรักษาจากเอกสารโครงการได้ โดยจะจดัเก็บรักษาเป็นเวลา 1 ปีนบัจากวนัสิน้สดุโครงการ 

     และบริษัทจะท าลายข้อมูลนัน้ภายใน 30 วันท าการเมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษา 

5.1.2 การป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ เข้าชมงาน  

   บริษัทจะด าเนินการป้องกนัข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ เข้าชมงานตัง้แต่เร่ิมการจดัท า
ข้อเสนอการจัดงาน หรือขอรับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนการจัดงาน โดยจะมีการจดัท าหนังสือความ
รับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเมื่อมีการจัดท าสญัญาการจ้าง ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ
ของสัญญา ใบเสนอราคา หรืออ่ืนใด บริษัทจะท าการตรวจสอบข้อก าหนดต่างๆ ในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีหนังสือสัญญาการคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมีการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดในการจัดงานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านัน้และไม่มีการ
ด าเนินการนอกเหนือวตัถุประสงค์ที่ก าหนด 
   เมื่อมีการจดังาน และมีการเก็บรวบรวมข้อมูล บริษัทจะปกป้องข้อมลูส่วนบุคคล
ของผู้ เข้าชมงานส าหรับข้อมลูเอกสารจะเก็บไว้ในแฟ้มเอกสารโครงการ และแฟ้มเอกสารข้อมลูสว่นบุคคล
ซึง่แยกต่างหากและเก็บภายในตู้เอกสารที่มีการปิดล็อกกญุแจ ซึง่ผู้ประมวลผลเท่านัน้ที่จะมีกญุแจ  

ส าหรับข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์จะท าการป้องกนั โดยข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ที่จดัเก็บ
ระหว่างการจดังาน เช่น ข้อมลูการลงทะเบียน ข้อมลูการให้ความยินยอม ข้อมูลพฤติกรรมการเข้าชมงาน 
ข้อมลูการส ารวจความคิดเห็น เป็นต้น จะถูกจดัเก็บที่ Server ที่บริษัทเช่าไว้ โดยมีการแปลงข้อมลูให้เป็น
ข้อมลูแฝง (Pseudonymous Data) (ถ้าท าได้) และการก าหนดรหสัในการเข้าถึงข้อมลู (Encryption) (ถ้า
ท าได้ตามข้อตกลง) และเมื่อผู้ประมวลผลดงึข้อมลูมาเก็บไว้เพื่อใช้จะท าการก าหนดรหสั (Encryption) ใน
การเข้าถึงไฟล์ข้อมูลพร้อมทัง้ให้ผู้ประมวลผลเท่านัน้ที่มีสิทธิในการพิมพ์ หรือท าส าเนา ก่อนเก็บรักษา
ข้อมลูไว้ที่ โฟลเดอร์เฉพาะข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ เข้าชมงานแยกในแต่ละโครงการใน Drive กลางของแต่
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ละฝ่ายที่บริษัทก าหนด ซึ่งจะมีการจ ากดัสิทธิการเข้าถึงข้อมูล (Access Control) ได้เฉพาะผู้ประมวลผล 
และผู้ ควบคุมข้อมูล โดยผู้ ประมวลผลจะต้องท าการลงทะเบียนการจัดเก็บตามแบบฟอร์มทะเบียน
รายละเอียดการจดัเก็บข้อมลูที่บริษัทก าหนด พร้อมระบวุนัที่จดัเก็บและท าลาย  

  กรณีที่มีข้อก าหนดในการจัดงานที่ต้องส่งข้อมูลผลการประเมินการจัดงานให้
ลูกค้า จะท าข้อมูลให้เป็นข้อมูลนิรนาม (Anonymous Data) ก่อนจัดส่งให้ลูกค้า หรือกรณีที่มีการจัดส่ง
ข้อมลูให้ผู้สนบัสนุนการจดังานตามข้อก าหนดการจดังานซึ่งมีการแจ้งให้ผู้ เข้าชมงานทราบแล้ว และการ
จดัส่งจะใช้ Email ของบริษัทเท่านัน้ พร้อมทัง้มีหนงัสือแจ้งการป้องกนัข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ เข้าชมงาน
ให้ทราบ 

  การจดัท าสญัญาทัง้การรับจ้างจดังาน หรือการจ้างผู้ประมวลผลข้อมลูภายนอก
มาประมวลผลข้อมูลให้ปฏิบติัตามที่ก าหนดในคู่มือระบบริหารจดัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลในหมวด 
8 เร่ืองสญัญาการประมวลผล  
 ผังการไหลของข้อมูล (Data Flow) และการป้องกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 ขัน้ตอนการเก็บข้อมูลผู้ เข้าชม website  
5.2.1 การเก็บรวบรวม การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล 

1) วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล  
(1) บริษัทจดัเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนสมาชิกเพื่อยืนยันตนเอง

ในการสมคัรสมาชิก 
(2) บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ เข้าชม website เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน

การแจ้งการประชาสมัพนัธ์การจดังานครัง้ถดัๆ ไป โดยจะท าการขอความยินยอมก่อนด าเนินการ 
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(3) เพื่อพฒันารูปแบบการจดั website ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยจดัเก็บ
จากพฤติกรรมการเข้าชม website ผ่าน Cookies โดยจะขอความยินยอมก่อนด าเนินการ 

2) ลักษณะการเก็บ จัดเก็บข้อมูลเป็นไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการใช้ 
Cookies ท่ีผู้ ให้บริการ เช่น Google หรือ Facebook เป็นต้น และมีการดึงข้อมูลมาเก็บไว้เพื่อใช้ใน
โฟลเดอร์เฉพาะของ website นัน้ ภายใน Drive ของฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 

3)  ระยะเวลาจดัเก็บ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมลูของผู้ เข้าชม website ดงันี ้

     (1) ข้อมลูสมาชิก จะท าการเก็บรวบรวมระหว่างที่ผู้ เข้าใช้ลงทะเบียน และจะ
เก็บรักษาไว้จนสมาชิกแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิก 

     (2) ข้อมลูพฤติกรรมของผู้ เข้าชม website ตัง้แต่ที่ได้รับการยินยอมและออก
จาก website นัน้ ไว้เป็นเวลา 1 ปี  

และบริษัทจะท าลายข้อมูลนัน้ภายใน 30 วันท าการเมื่อครบก าหนดระยะเวลา
การเก็บรักษา 

4) เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือบริษัทไม่มีสิทธิ หรือไม่สามารถอ้างฐานในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ เข้าชม website แล้ว บริษัทจะด าเนินการท าลายข้อมูลส่วนบุคคลนัน้
ด้วยวิธีการลบไฟล์ข้อมลูทัง้หมดออกจากระบบ  

5) การประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล  
บริษัทจะท าการประมวลผลข้อมลูผู้ เข้าชม website จากการใช้ Cookies 
Cookies คืออะไร?  
Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้ เข้าชมที่ใช้เพื่อจัดเก็บ

รายละเอียดข้อมลู log การใช้งาน internet ของผู้ เข้าชม หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของผู้ เข้าชม 
ผู้ เข้าชมสามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/  

บริษัทใช้ Cookies อย่างไร?  
บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม website จากผู้ เข้าเยี่ยมชมทุก

รายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และบริษัทจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัทผ่าน internet รวมถึงพฒันาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการ
ของบริษัททาง internet  

การจัดการ Cookies  



ระบบบริหารจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ เข้าชมงาน 
หรือ website 

Document No.: Initial: Effective date: Total Page: 

P-DP-EV-01 00 01/06/20 11 

 

- 8 - 
 

   ผู้ เข้าชมสามารถตัง้ค่ามิให้ browser ของผู้ เข้าชม ตกลงรับ Cookies 
ของบริษัทได้  

เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจาก Cookies  แล้ว บริษัทจะด าเนินการ 
ดงันี ้

❒ เก็บรวบรวม การเก็บข้อมลูสมาชิกเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยการก าหนดโฟลเดอร์เฉพาะของข้อมลู
สมาชิกภายใน Drive กลางของฝ่ายท่ีบริษัทก าหนด 
                         ผ่าน Cookies ในการเข้าชม website ตามที่ ได้รับการยินยอม และมีการเก็บไว้ใน
ฐานข้อมลูของผู้ให้บริการ 

❒ ใช้ ข้อมลู Cookies ในการน ามาใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการผ่าน website โดยจะใช้
เวลา 1 ปี  
       ส าหรับข้อมลูที่ใช้ในการประชาสมัพนัธ์ จะท าการประชาสมัพนัธ์ในการใช้งานผ่าน Email โทรศพัท์  

❒ เปิดเผย ข้อมลูผู้ให้บริการเพื่อประมวลผลข้อมลู 
ทัง้นี ้บุคคล หน่วยงาน ที่อาจเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ เข้าชมงาน หรือ website คือ ผู้ ให้บริการ เช่น 
Google หรือ Facebook 
 กรณีที่บริษัทมีการจ้างผู้ประมวลผลมาท าการประมวลผลให้บริษัท 

บริษัทจะท าการประเมินความเพียงพอในการป้องกนัข้อมลูส่วนบุคคล หากผู้ประมวลผล
ไม่มีระบบที่เหมาะสมเพียงพอ บริษัทจะก าหนดให้ผู้ประมวลผลต้องท าการป้องกันคุ้มครองเทียบเท่าที่
บริษัทด าเนินการเองไว้ในสญัญาจ้าง และจะควบคมุผู้ประมวลผลข้อมลูให้ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด โดยจะก าหนดให้ครบถ้วนในสัญญาจ้าง รวมทัง้ควบคุมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลเช่นเดียวกับที่บริษัทเป็นผู้ ประมวลผลเอง และจะมีการเลือกใช้ผู้ประมวลผลที่มีระบบการ
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลที่ดีเพียงพอ 

6) การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
          ผู้ประมวลผลข้อมูลการเข้าชม website คือ พนักงานของฝ่ายที่รับผิดชอบ 

website นั้นๆ 
     ระยะเวลาจัดเก็บรักษา  : บริษัทจะก าหนดระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล

สว่นบคุคลของผู้ เข้าชม website ไว้ตามขัน้ตอนต่างๆ  

      (1) ข้อมลูสมาชิก จะเก็บรักษาไว้จนสมาชิกแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิก 



ระบบบริหารจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ เข้าชมงาน 
หรือ website 

Document No.: Initial: Effective date: Total Page: 

P-DP-EV-01 00 01/06/20 11 

 

- 9 - 
 

      (2) ข้อมลูพฤติกรรมของผู้ เข้าชม website ตัง้แต่ที่ได้รับการยินยอมและออก
จาก website นัน้ ไว้เป็นเวลา 1 ปี  

     และบริษัทจะท าลายข้อมูลนัน้ภายใน 30 วันท าการเมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษา 

5.2.2 การป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ เข้าชม website 
   บริษัทจะปกปอ้งข้อมลูสว่นบุคคลของผู้ เข้าชม website ส าหรับข้อมลูสมาชิก จะ
ท าการจดัเก็บเป็นไฟล์ที่มีการแปลงไฟล์ให้เป็นข้อมูลแฝง (Pseudonymous Data) และการก าหนดรหัส 
(Encryption) ในการเข้าถึงไฟล์ และเก็บไว้ในโฟลเดอร์เฉพาะของข้อมลูสมาชิกที่ก าหนดสิทธิในการเข้าถึง 
(Access Control) ซึง่ผู้ประมวลผลและผู้ควบคมุข้อมลูเท่านัน้ที่จะเข้าถึงโฟลเดอร์ได้ 

ส าหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ที่ท าการเก็บผ่าน Cookies จะด าเนินการผ่าน
การประมวลผลของผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือและเพียงพอในการปอ้งกนัคุ้มครองข้อมลู เช่น Google 
หรือ Facebook เป็นต้น และเมื่อน าข้อมูลมาเก็บ และใช้จะท าการป้องกัน โดยท าการก าหนดรหัส 
(Encryption) ในการเข้าถึงไฟล์ข้อมลูพร้อมทัง้ให้ผู้ประมวลผลเท่านัน้ที่มีสิทธิในการพิมพ์ หรือท าส าเนา 
ก่อนเก็บรักษาข้อมลูไว้ที่ โฟลเดอร์เฉพาะข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ เข้าชม website ใน Drive กลางของแต่ละ
ฝ่ายที่บริษัทก าหนด ซึ่งจะมีการจ ากัดสิทธิให้เข้าถึง (Access Control) ได้เฉพาะผู้ ประมวลผล และผู้
ควบคมุข้อมลู 

การจ้างผู้ ประมวลผลข้อมูลภายนอกมาประมวลผลข้อมูลให้ปฏิบัติตามที่
ก าหนดในคู่มือระบบริหารจดัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลในหมวด 8 เร่ืองสญัญาการประมวลผล  
 ผังการไหลของข้อมูล (Data Flow) และการป้องกัน 
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6. การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ เข้าชมงาน หรือ website ให้ถูกต้อง ทันสมัย 
 หากผู้ เข้าชมงาน หรือ website มีความประสงค์จะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างการ
ประมวลผลข้อมูล บริษัทจะท าการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ เข้าชมงาน หรือ website ให้ถูกต้อง 
ทนัสมยัตามที่ได้รับแจ้ง 
7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล  

ผู้ เข้าชมงาน หรือ website มีสิทธิในการด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้
1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ผู้ เข้าชมงาน หรือ website 

มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลที่ตนเองให้ความยินยอมกบับริษัท
ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ เข้าชมงาน หรือ website อยู่กบับริษัท  

2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ผู้ เข้าชมงาน หรือ website มีสิทธิใน
การเข้าถึงข้อมลูส่วนบุคคลของตนเอง และขอให้บริษัทท าส าเนาข้อมลูส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ผู้ เข้าชม
งาน หรือ website รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ เข้าชมงาน หรือ website 
ไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทได้  

3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง  (right to rectification): ผู้ เข้าชมงาน หรือ 
website มีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมลูที่ไม่ถกูต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมลูที่ไม่สมบรูณ์  

4) สิทธิในการลบข้อมลูส่วนบุคคล (right to erasure): ผู้ เข้าชมงาน หรือ website มีสิทธิในการ
ขอให้บริษัทท าการลบข้อมลูของตนเองด้วยเหตบุางประการได้  

5) สิทธิในการระงบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ผู้ เข้าชมงาน 
หรือ website มีสิทธิในการขอให้ระงบัการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของตนเองด้วยเหตบุางประการได้  

6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล  (right to data portability): ผู้ เข้าชมงาน หรือ 
website มีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองท่ีเคยให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลราย
อ่ืน หรือตวัผู้ เข้าชมงาน หรือ website เองด้วยเหตบุางประการได้  

7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  (right to object): ผู้ เข้าชมงาน หรือ 
website มีสิทธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของตนเองด้วยเหตบุางประการได้  
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ผู้ เข้าชมงาน หรือ website สามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) หรือ
ผู้ แทนฝ่ายบริหารระบบบริหารจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPMR) เพื่อด าเนินการยื่นค าร้องขอ
ด าเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ ท่ี  

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
                                   เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 
                                   แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
             กรุงเทพฯ 10260 
                            โทร. 02 748 7007 
             E mail : dpo@picothai.com 
ทัง้นี ้ผู้ เข้าชมงาน หรือ website ไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการด าเนินตามสิทธิข้างต้น 

โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามค าร้องของผู้ เข้าชมงาน หรือ website ภายใน 30 วัน
นบัแต่วนัที่บริษัทได้รับค าร้องขอดงักลา่ว 
 
 
 


