ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Notice)
บทนา
ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้นี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายกับคุกกี้ที่มีการ
ใช้งานบนเว็บไซต์และบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (ต่อไปรวมเรียกว่า “เว็บไซต์”) ของสานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สานักงาน กสทช.) โดย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ ซึ่งประกาศเกี่ยวกับคุกกี้นี้จะ
อธิบายถึงความหมาย การทางาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัว
ของท่ าน โดยการเข้ า สู่ เ ว็บ ไซต์ นี้ ถื อว่ าท่ า นได้อ นุญ าตให้ ส านั ก งาน กสทช. ใช้คุ ก กี้ต ามนโยบายคุ กกี้ ที่ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่เข้าชม เงื่อนไข
การตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค
แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่ม
ประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจาเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความ
ต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ
นอกจากนี้ คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของ
ท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org
สานักงาน กสทช. ใช้คุกกี้อย่างไร
สานักงาน กสทช. ใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยจดจาการใช้งาน
เว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนาไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสานักงาน กสทช. ให้ตรงกับ
ความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออานวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และ
ในบางกรณีสานักงาน กสทช. จาเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดาเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเทอร์เน็ต
โปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตาม
วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน
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คุกกี้ที่สานักงาน กสทช. ใช้ แบ่งได้ ๒ ประเภท ตามการจัดเก็บ ดังนี้
๑) Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจาท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ
สานักงาน กสทช. เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทาการปิดเว็บเบราว์เซอร์
๒) Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กาหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้
จะช่วยให้เว็บไซต์ของสานักงาน กสทช. จดจาท่านและตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการ
เว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ที่สานักงาน กสทช. ใช้ มีรายละเอียดดังนี้
๑) คุกกี้ที่มีความจาเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจาเป็นต่อการให้บริการ
เว็บไซต์ของสานักงาน กสทช. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วย
จดจาข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้
บริการในสาระสาคัญของสานักงาน กสทช. ซึ่งจาเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
๒) คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้
สานักงาน กสทช. ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสานักงาน กสทช.
รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ
สานักงาน กสทช. ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทางานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของ
ผู้ใช้งานมากขึ้น โดยข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนามาใช้
วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สานักงาน กสทช. ไม่สามารถทราบ
ปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
๓) คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของสานักงาน
กสทช. จดจาตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติม
ให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจาชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจาการเปลี่ยนแปลง
การตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งาน
คุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทางานได้อย่างสมบูรณ์
๔) คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจาก
การเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม
เพื่ อ น าเสนอบริ ก ารบนเว็ บ ไซต์ อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ว็ บ ไซต์ ข องส านั ก งาน กสทช. ทั้ ง นี้ หากท่ า น
ปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของสานักงาน กสทช. แต่จะส่งผลให้การ
นาเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน
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ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร
เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธ
การใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทาการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า
เบราว์เซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของสานักงาน กสทช. ได้ หากท่าน
ประสงค์ที่จะทาการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ได้ระบุไว้ตาม
ตารางด้านล่างนี้
เบราว์เซอร์
(Web Browser)
Android (Chrome)

ลิงก์ (Link) รายละเอียดการตั้งค่าคุกกี้

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform
%3DAndroid&hl=en&oco=1
Apple Safari
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac
Blackberry
https://docs.blackberry.com/content/dam/docs-blackberrycom/release-pdfs/en/device-user-guides/BlackBerry-ClassicSmartphone-10.3.3-User-Guide-en.pdf
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform
%3DDesktop&hl=en
Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edgebrowsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
Microsoft Internet
https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manageExplorer
cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protectionfirefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-websitepreferences&redirectlocale=en-US
Opera
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
iPhone or iPad
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform
(Chrome)
%3DiOS&hl=en&oco=1
iPhone or iPad (Safari) https://support.apple.com/en-us/HT201265
ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจส่งผล
กระทบกับการทางานบางส่วนของเว็บไซต์ของสานักงาน กสทช. ทีไ่ ม่สามารถทางานหรือให้บริการได้เป็นปกติ
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สานักงาน กสทช. จะไม่รับผิดชอบ และสานักงาน กสทช. ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้ง
เนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น สาหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่
https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies
การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ของสานักงาน กสทช. อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ของบุ คคลที่ส าม รวมถึงอาจมีการฝังเนื้ อหาหรือ วิ ดีโ อที่มาจากสื่ อสั งคมออนไลน์ เช่น YouTube หรือ
Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนสื่อสังคมออนไลน์จาก
เว็บไซต์ของสานักงาน กสทช. ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สามจะมีการกาหนดและตั้งค่าคุกกี้
ขึ้นมาเอง โดยสานักงาน กสทช. ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนาให้ท่าน
ควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามเหล่านั้นด้วย
การทบทวนประกาศ
สานักงาน กสทช. จะดาเนินการทบทวนประกาศนี้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสาคัญ และเมื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควรแล้ว จะทาการแจ้งให้ท่าน
ได้รับทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.nbtc.go.th โดยการระบุวันที่กากับไว้ที่ประกาศ สานักงาน กสทช. จึง
ขอแนะนาให้ท่านตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่าเสมอ
การติดต่อสานักงาน กสทช.
ในกรณีที่ท่านมีคาถามเกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับคุกกี้นี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
ชื่อหน่วยงาน:
สานักงาน กสทช.
สถานที่ติดต่อ:
๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ
๑๐๔๐๐ โทร : ๐ ๒๖๗๐ ๘๘๘๘
ช่องทางการติดต่อ: อีเมล : 1200@nbtc.go.th
Call Center: ๑๒๐๐ (โทรฟรี)
-------------------------------------------------------

ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ สานักงาน กสทช. เวอร์ชั่น ๑.๐
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