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ประกาศเทศบาลตำบลปาง้ิว 

เรื่อง  นโยบายคุกก้ี  (Cookies Policy) 

********************  

ดวยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 
๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใชในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เทศบาล
ตำบลปางิ้ว ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐเปนนิติบุคคล  ที่มีอำนาจหนาที่ตามกฎหมายและการปฏิบัติหนาที่ตาม
กระบวนงานบริการประชาชนของแตละหนวยงาน  ซึ่งตองมีการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ไดโดยชอบดวยกฎหมาย  ไมเกิดผลเสียหายกับทางราชการ  รวมทั ้งความรับผิดและบทลงโทษตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  เทศบาลตำบล
ปางิ้ว มีการปฏิบัติเปนไปตามแนวทางหรือมาตรฐานตามกฎหมาย  มีความถูกตอง  จึงขอประกาศนโยบาย
คุกก้ี (Cookies Policy) เพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการทุกทาน ที่ติดตอเขามายังเว็บไซตเทศบาล
ตำบลปางิ้ว  https://www.pa-ngew.go.th ดังนี้ 
 

นโยบายคุกกี ้

เมื่อทานไดเขาสูเว็บไซต (https://www.pa-ngew.go.th)  ขอมูลที่เก่ียวของกับการเขาสูเว็บไซต ของ
ทานจะถูกบันทึกไวในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค 
รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเปนสวนตัวของทาน การเขาสูเว็บไซตนี้ถือวาทานได
อนุญาตใหเราใชคุกกี้ตามนโยบายคกุก้ีที่มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

คุกกี้คืออะไร 

คุกกี้ คอื ไฟลเล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บขอมูลการเขาใชงานเว็บไซต เชน วันเวลา ลิงคที่คลิก หนาที่เขาชม 
เงื่อนไขการตั้งคาตาง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณคอมพิวเตอร และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เขาใชงานของ
ทาน เชน โนตบุก แท็บเล็ต หรอื สมารทโฟน ผานทางเว็บเบราวเซอรในขณะที่ทานเขาสูเว็บไซต โดยคุกกี้จะไม
กอใหเกิดอันตรายตออุปกรณคอมพิวเตอร และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ ขอมูลสวน
บุคคลของทานอาจถูกจัดเก็บเพ่ือใชเพ่ิมประสบการณการใชงานบริการทางออนไลน โดยจะจำเอกลักษณของ
ภาษาและปรับแตงขอมูลการใชงานตามความตองการของทาน เปนการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ขอมูล
ความปลอดภัยของทาน รวมถึงบริการที่ทานสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใชเพื่อวัดปริมาณการเขาใชงานบริการ
ทางออนไลน การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใชงานของทานโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเขาใชงานครั้ง
กอนๆ และ ณ ปจจุบันและอาจมีวัตถุประสงคเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ ท้ังนี้ทานสามารถคนหาขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกก้ีไดที่ www.allaboutcookies.org 
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เทศบาลตำบลปางิ้ว  ใชคุกกี้อยางไร 

 เทศบาลตำบลปางิ้ว ใชคุกกี้ เพื่อบันทึกการเขาเยี่ยมชมและสมัครเขาใชงานเว็บไซตของทาน โดยทำ
ให เทศบาลตำบลปางิ้ว สามารถจดจำการใชงานเว็บไซตของทานไดงายขึ้น และขอมูลเหลานี้จะถูกนำไปเพ่ือ
ปรับปรุงเว็บไซตของ เทศบาลตำบลปางิ้ว ใหตรงกับความตองการของทานมากยิ่งขึ้น เพ่ืออำนวยความสะดวก
ใหเกิดความรวดเร็วในการใชงานเว็บไซตของทาน และในบางกรณี เทศบาลตำบลปางิ้ว จำเปนตองใหบุคคลที่
สามชวยดำเนินการดังกลาว ซึ่งอาจจะตองใช อินเตอรเน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพ่ือ
วิเคราะหทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงขอมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงคทางการสื่อสาร 
 
 คุกกี้ที่ เทศบาลตำบลปางิ้ว ใช อาจจะแบงได 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังน้ี  

1. Session Cookies เปนคุกกี ้ที ่จะอยู ชั ่วคราวเพื่อจดจำทานในระหวางที่ทานเขาเยี่ยมชม
เว็บไซตของ เทศบาลตำบลปางิ้ว เชน เฝาติดตามภาษาที่ทานไดตั้งคาและเลือกใช เปนตน และจะมีการลบ
ออกจากเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณของทาน เม่ือทานออกจากเว็บไซตหรือไดทำการปดเว็บเบราวเซอร 

2. Persistent Cookie เปนคุกกี้ที ่จะอยูตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกวาทานจะลบออก 
คุกกี้ประเภทนี้จะชวยใหเว็บไซตของ เทศบาลตำบลปางิ้ว จดจำทานและการตั้งคาตาง ๆ ของทานเมื่อทาน
กลับมาใชบริการเว็บไซตอีกครั้ง ซึ่งจะชวยใหทานเขาใชบรกิารเว็บไซตไดสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงคในการใชงานคุกกี้ที่ เทศบาลตำบลปางิ้ว ใช มีรายละเอียดดังนี้ 
 คุกกี้ที่มีความจำเปน (Strictly Necessary Cookies) 

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเปนตอการใหบริการเว็บไซตของ เทศบาลตำบลปางิ้ว เพื่อใหทาน

สามารถเขาใชงานในสวนตาง ๆ ของเว็บไซตได รวมถึงชวยจดจำขอมูลที่ทานเคยใหไวผานเว็บไซต การปดการ

ใชงานคกุก้ีประเภทนี้จะสงผลใหทานไมสามารถใชบริการในสาระสำคัญของ เทศบาลตำบลปางิ้ว ซึ่งจำเปนตอง

เรียกใชคุกก้ีได 

 คุกกี้เพ่ือการวิเคราะหและประเมินผลการใชงาน (Performance Cookies) 

คุกกี้ประเภทนี้ชวยให เทศบาลตำบลปางิ้ว ทราบถึงการปฏิสัมพันธของผูใชงานในการใช

บริการเว็บไซตของ เทศบาลตำบลปางิ้ว รวมถึงหนาเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซตที่ไดรับความนิยม ตลอดจน

การวิเคราะหขอมูลดานอื่น ๆ เทศบาลตำบลปางิ้ว ยังใชขอมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต และ

เพื่อเขาใจพฤติกรรมของผูใชงานมากขึ้น ถึงแมวา ขอมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุ

ตัวตนได และนำมาใชวิเคราะหทางสถิติเทานั้น การปดการใชงานคุกกี้ประเภทนี้จะสงผลให เทศบาลตำบลปา

งิ้ว  ไมสามารถทราบปริมาณผูเขาเย่ียมชมเว็บไซต และไมสามารถประเมนิคุณภาพการใหบรกิารได 

 คุกกี้เพ่ือการใชงานเว็บไซต (Functional Cookies) 

คุกกี้ประเภทนี้จะชวยใหเว็บไซตของ เทศบาลตำบลปางิ้ว จดจำตัวเลือกตาง ๆ ที่ทานไดตั้งคา

ไวและชวยใหเว็บไซตสงมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมใหตรงกับการใชงานของทานได เชน ชวยจดจำชื่อ

บัญชีผูใชงานของทาน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาขนาดฟอนตหรือการตั้งคาตาง ๆ ของหนาเพจซึ่ง

ทานสามารถปรับแตงได การปดการใชงานคุกกี้ประเภทนี้อาจสงผลใหเว็บไซตไมสามารถทำงานไดอยาง

สมบูรณ 

 

 คุกกี้เพ่ือการโฆษณาไปยังกลุมเปาหมาย (Targeting Cookies) 
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คุกกี้ประเภทนี้เปนคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซตของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บขอมูลการเขา

ใชงานและเว็บไซตที่ทานไดเขาเยี ่ยมชม เพื ่อนำเสนอสินคาหรือบริการบนเว็บไซตอื่นที่ไมใชเว็บไซตของ 

เทศบาลตำบลปางิ้ว ทั้งนี้ หากทานปดการใชงานคุกกี้ประเภทนี้จะไมสงผลตอการใชงานเว็บไซตของ เทศบาล

ตำบลปางิ้ว  แตจะสงผลใหการนำเสนอสินคาหรือบริการบนเว็บไซตอ่ืน ๆ ไมสอดคลองกับความสนใจของทาน 

 
ประเภทของ

คุกกี้ 
รายละเอียด ตัวอยาง 

คุกกี้ที่มีความ
จำเปน 
(Strictly 
Necessary 
Cookies) 

ค ุกกี ้ประเภทนี ้ม ีความจำเปนตอการ
ใหบริการเว ็บไซตของ เทศบาลตำบล    
ปางิ้ว  เพื่อใหทานสามารถเขาใชงานใน
สวนตาง ๆ ของเว็บไซตได รวมถึงชวย
จดจำขอมูลที่ทานเคยใหไวผานเว็บไซต 
การปดการใชงานคุกก้ีประเภทนี้จะสงผล
ใ ห  ท  า น ไ ม  ส า ม า ร ถ ใ ช  บ ร ิ ก า ร ใ น
สาระสำคัญของ เทศบาลตำบลปางิ้ว ซึ่ง
จำเปนตองเรียกใชคุกก้ีได 

 PHPSESSID 
 JSESSIONID 

คุกกี้เพื่อการ
วิเคราะหและ
ประเมินผลการ
ใชงาน 
(Performance 
Cookies) 

คุกกี ้ประเภทนี้ชวยให เทศบาลตำบล   
ป าง ิ ้ว  ทราบถ ึงการปฏ ิส ัมพันธ ของ
ผู ใชงานในการใชบริการเว ็บไซต ของ 
เทศบาลตำบลปางิ้ว รวมถึงหนาเพจหรือ
พื ้นที่ใดของเว็บไซตที ่ไดรับความนิยม 
ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลดานอื่น ๆ 
เทศบาลตำบลปางิ ้ว ยังใชขอมูลนี ้เพื่อ
การปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต และ
เพื่อเขาใจพฤติกรรมของผูใชงานมากขึ้น 
ถึงแมวา ขอมูลที่คุกกี้นี ้เก็บรวบรวมจะ
เปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวตนได และ
นำมาใชวิเคราะหทางสถิติเทานั้น การปด
การใชงานคุกกี ้ประเภทนี ้จะสงผลให 
เทศบาลตำบลปางิ ้ว ไมสามารถทราบ
ปริมาณผู เขาเยี ่ยมชมเว็บไซต และไม
สามารถประเมินคุณภาพการใหบริการได 
 
 

 __utmc 
 _hjIncludedInPageviewSample 
 _hjTLDTest 
 _gid 
 __utma 
 __utmb 
 __utmt 
 __utmz 
 _hjid 
 _ga 
 _hjAbsoluteSessionInProgress 
 _hjFirstSeen 
 

ประเภทของ
คุกกี้ 

รายละเอียด ตัวอยาง 

คุกกี้เพื่อการใช
งานเว็บไซต 

คุกกี ้ประเภทนี ้จะชวยใหเว็บไซตของ 
เทศบาลตำบลปางิ้ว จดจำตัวเลือกตาง ๆ 

 fbsr_340486642645761 



- 4 - 
 

(Functional 
Cookies) 

ที่ทานไดตั้งคาไวและชวยใหเว็บไซตสง
มอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมใหตรง
กับการใชงานของทานได เชน ชวยจดจำ
ชื่อบัญชีผูใชงานของทาน หรือจดจำการ
เปลี่ยนแปลงการตั้งคาขนาดฟอนตหรือ
การตั ้งคาตาง ๆ ของหนาเพจซึ ่งทาน
สามารถปรับแตงได การปดการใชงาน
คุกกี้ประเภทนี้อาจสงผลใหเว็บไซตไม
สามารถทำงานไดอยางสมบูรณ 

คุกกี้เพื่อการ
โฆษณาไปยัง
กลุมเปาหมาย 
(Targeting 
Cookies) 

คุกกี ้ประเภทนี ้เปนคุกกี ้ที ่เกิดจากการ
เชื่อมโยงเว็บไซตของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บ
ขอมูลการเขาใชงานและเว็บไซตที่ทานได
เขาเย ี ่ยมชม เพื ่อนำเสนอสินคาหรือ
บริการบนเว็บไซตอื่นที่ไมใชเว็บไซตของ 
เทศบาลตำบลปางิ ้ว ทั้งนี้ หากทานปด
การใชงานคุกกี้ประเภทนี้จะไมสงผลตอ
การใชงานเว็บไซตของ เทศบาลตำบล 
ปางิ้ว แตจะสงผลใหการนำเสนอสินคา
หร ือบร ิการบน เว ็ บ ไซต  อ ื ่ น  ๆ  ไม
สอดคลองกับความสนใจของทาน 

 gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 _utmv######### 
 TESTCOOKIESENABLED 
 YSC 
 NID 
 test_cookie 
 GPS 
 VISITOR_INFO1_LIVE 

ทานจะจัดการคุกกี้ไดอยางไร 

บราวเซอรสวนใหญจะมีการตั้งคาใหมีการยอมรับคุกกี้เปนคาเริ่มตน อยางไรก็ตาม ทานสามารถ
ปฏิเสธการใชงานหรือลบคุกกี้ในหนาการตั้งคาของบราวเซอรที่ทานใชงานอยู ท้ังนี้ หากทานทำการปรับเปลี่ยน
การตั้งคาบราวเซอรของทานอาจสงผลกระทบตอรูปแบบและการใชงานบนหนาเว็บไซตของเราได หากทาน
ประสงคที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งคา ทานสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมไดตามลิงกที่ไดระบุไว
ขางลาง 

 

- Android (Chrome)  

URL 

Address:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroi

d&hl=en&oco=1 

- Apple Safari 

URL 

Address:

https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac 

- Blackberry 
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URL 

Address:

https://docs.blackberry.com/content/dam/docs-blackberry-com/release-

pdfs/en/device-user-guides/BlackBerry-Classic-Smartphone-10.3.3-User-Guide-

en.pdf 

- Google Chrome 

URL 

Address:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDeskto

p&hl=en= 

- Microsoft Edge 

URL 

Address:

https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-

privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd 

- Microsoft Internet Explorer 

URL 

Address:

https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-

168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 

- Mozilla Firefox 

URL 

Address:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-

desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-

preferences&redirectlocale=en-US 

- Opera 

URL 

Address:

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/ 

- Iphone or Ipad (Chrome) 

URL 

Address:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl

=en&oco=1 

- Iphone or Ipad (Safari) 

URL 

Address:

https://support.apple.com/en-us/HT201265 

ทั้งนี้ โปรดทราบวา หากทานเลือกที่จะปดการใชงานคุกกี้บนเบราวเซอรหรืออุปกรณของทาน อาจ
สงผลกระทบกับการทำงานบางสวนของเว็บไซตของ เทศบาลตำบลปางิ้ว ท่ีไมสามารถทำงานหรือใหบริการได
เปนปกติ 

เทศบาลตำบลปางิ้ว จะไมรับผิดชอบและ เทศบาลตำบลปางิ ้ว  ไมไดมีความเกี่ยวของกับเว็บไซต 
รวมท้ังเนื้อหาในเว็บไซตตาง ๆ ที่กลาวมาขางบน 

สำหรับขอมูลอื่น ๆ เพ่ิมเติมในเรื่องนี้ ทานสามารถเขาไปอานไดที่  
URL Address : https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies 

การเช่ือมโยงขอมูลกับเว็บไซตอื่น  

เว ็บไซตของ เทศบาลตำบลปาง ิ ้ว  อาจมีการเช ื ่อมโยงไปยังเว ็บไซตหร ือโซเช ียลมีเด ียของ
บุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝงเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เชน YouTube หรือ Facebook 



- 6 - 
 

เปนตน ซึ่งจะชวยใหทานเขาถึงเนื้อหาและสรางการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซตของ 
เทศบาลตำบลปางิ้ว  ได ซึ่งเว็บไซตหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งคาคุกกี้ขึ้นมา
เอง โดยที่ เทศบาลตำบลปางิ้ว ไมสามารถควบคุมหรือรับผิดชอบตอคุกก้ีเหลานั้นได และขอแนะนำใหทานควร
เขาไปอานและศึกษานโยบายหรือประกาศการใชคุกกี้ของบุคคลภายนอกเหลานั้นดวย 

การเปลี่ยนแปลงประกาศ 

  ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณและตามการใหบริการจริง 
โดย เทศบาลตำบลปางิ้ว จะมีการแจงประกาศที่มีการปรับปรุงใหมบนเว็บไซตนี้ ดังนั้น เทศบาลตำบลปาง้ิว  
ขอแนะนำใหทานตรวจสอบใหแนใจวาทานไดเขาใจการเปลี่ยนแปลงตามขอกำหนดดังกลาว 

ติดตอเทศบาลตำบลปางิ้ว   

ในกรณีท่ีทานมีคำถามเก่ียวกับนโยบายคุกก้ีของเรา ทานสามารถติดตอสอบถามไดที่ 
saraban@pa-ngew.go.th 
Call Center : 053-648963 

เทศบาลตำบลปางิ้ว (pangew  Subdistrict Municipality) 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี   9    เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  

 

 

           (นางเพ็ญนภา  ตาลนอย) 
                   นายกเทศมนตรตีำบลปางิ้ว 
 


