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จัดท าขึ้นเมื่อ วันที่ 30 มกราคม 2566 
******************************* 

1.วัตถุประสงค์ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกได้จัดท า www.thapprik.go.th ขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
และให้บริการแก่ประชาชน ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อก าหนดการใช้งานเว็บไซต์  และเงื่อนไขและข้อตกลงอ่ืนใด ที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลทับพริก ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลง
ที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนดการให้บริการที่ก าหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์  ที่จะผูกพันตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที 
2.เงื่อนไขและข้อก าหนดการใช้งานเว็บไซต์ 
  2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับเข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ,ข้อความลายลักษณ์อักษร,
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์,ดนตรี,ไฟล์เสียง หรือเสียงอ่ืนๆ ภาพถ่าย วีดิโอ หรือรูปภาพอ่ืนๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
บริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เนื้อหา" 
  2.2 เนื้อหาที่น าเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับความคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของ
เนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จ าหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหา
ดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น 
  2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยง
ของตนเอง 
  2.4 องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ท าเครื่องหมาย 
เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก
อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่
เกี่ยวข้อง 
  2.5 www.thapprik.go.th อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือ ยกเลิกการให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการรายใดเป็นเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อผู้ ใช้บริการอ่ืนๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 
  2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึง
รายละเอียด บัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ 
  2.7 ในกรณีที่ www.thapprik.go.th หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกมีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 
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3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ 
  3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็น
จริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้
บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง 
  3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อก าหนดของ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับพริกและไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
  3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอ่ืน รวมถึงการใช้วิธีการ
อัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกจัดเตรียมไว้ให้เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะ
ได้รับอนุญาตจาก องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกโดยชัดแจ้งให้ท าเช่นนั้นได้ 
  3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ท าหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ทับพริกรวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ 
  3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ท าส าเนา คัดลอก ท าซ้ า ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพ่ือวัตถุประสงค์ใดๆ  
เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกโดยชัดแจ้งให้ท าเช่นนั้นได้ 
  3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ 
  3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึง องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก
ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อก าหนด 
4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อ่ืนๆ 
  4.1 การเชื่อมโรงไปยังเว็บไซต์อ่ืน เป็นเพียงการให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอ านาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ 
ตลอดจนความรับผิดขอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกไม่รับผิดชอบต่อ
เนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกหรือต่อความเสียหาย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบล    บ้านพลับ 
  4.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกผู้ใช้บริการสามารถ
เชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่
หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับพริกแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกขอสงวนสิทธิ
ที่จะก าหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อ่ืนที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลทับ
พริกจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลทับ
พริกหรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น 
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5. การปฏิเสธความรับผิด 
   องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสีย และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่
เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความ
ผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลทับพริกจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลทับพริกไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือใน
ความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอ่ืนใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการ
ยอมรับและตระหนักว่า องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระท าใดของผู้ใช้บริการ
ทั้งสิ้น 
6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
  6.1 องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกหรือผู้ให้อนุญาตแก่ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกเป็นผู้มีสิทธิ
ตามกฎหมาย แต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ใน
บริการซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก หรือผู้ให้อนุญาตแก่ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เป็นผู้จัดท าขึ้น 
ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม 
  6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ก าหนดให้เป็นความลับ       
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
  6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์     
ชื่อโดเมนของ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก องค์การ
บริหารส่วนต าบลทับพริก 
7. กฎหมายที่ใช้บังคับ 
  7.1 การตีความ และการบังคับตามเง่ือนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย 
 7.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลับ 
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******************************** 
   องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกได้จัดท านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพ่ือคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับพริก(www.thapprik.go.th) ดังนี้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
  1. เพ่ือความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับพริกทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน ที่อยู่หรือที่ท างาน อีเมลแอดเดรส (Email address) เบอร์โทรศัพท์ อายุ เป็นต้น 

2. นอกจากนั้น เพ่ือส ารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการน าสถิติไปใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกจึงจ าเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของ
ท่านบางอย่างเพ่ิมเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน(browser Type) โดเมนเนม 
(Domain name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (access 
Times) และเว็บไซต์ท่ีผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses) 
  3. องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกขอแนะน าให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Policy) ของเว็บไซต์อ่ืนที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพ่ือจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บ
รวบรวม ใช้หรือด าเนินการใดๆตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หาก
เว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือด าเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้
ประกาศไว้ 
 
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จ าเป็น เช่น ชื่อและที่อยู่ 
เพ่ือใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งส ารวจความคิดเห็ น ของท่านใน
กิจการหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกเท่านั้น 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกขอรับรองว่าจะไม่น าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลทับพริกได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
ท่านเท่านั้น 

3. ในกรณีที่ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกได้ว่าจ้างหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของหน่วยงาน เป็นต้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกจะก าหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ด าเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและ



ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และก าหนดข้อห้ามมิให้มีการข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้
นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลับ 
สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกก็
ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจ านงดังกล่าวเพ่ือแจ้งให้ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับพริกทราบทาง Email : thapprik@gmail.com  
 
การรักษาความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 
  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับพริกจึงได้ก าหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพ่ือก าหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน และเพ่ือรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เช่น เลขหลังบัตร
ประชาชน เป็นต้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยส าหรับข้อมูลดังกล่าวด้วย 
การเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น 
 
การใช้คุกกี้ (Cookies) 
  ท่านสามารถอ่านได้ท่ี นโยบายคุ้กก้ี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
 
การเปลี่ยนแปลงประกาศ 
  ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกจะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับพริกขอแนะน าให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อก าหนดดังกล่าว 
 
ติดต่อหน่วยงาน 
  ในกรณีที่ท่านมีค าถามเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ต าบล บ้านพลับ ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที ่ 
 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: admin@banplub.go.th 
Call Center: 0 3754 3434 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 99 ต าบลบ้านพลับ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 
 
 

mailto:thapprik@gmail.com


 
 

นโยบายคุ้กกี้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
Cookies Policy of  Thap Phrik Subdistrict Administrative Organization Thap Phrik Subdistrict 

Administrative Organization 
*********************************** 

  เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก(www.thapprik.go.th) ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุ้กกี้ โดยนโยบายคุ้กกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การ
ท างาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ้กกี้ เพ่ือความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่
เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้หน่วยงานใช้คุ้กกี้ตามนโยบายคุ้กกี้ท่ีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
คุ้กกี้คืออะไร 
  คุ้กกี้ คือ ไฟล์เล็กๆ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไข
การตั้งค่าต่างๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น 
โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุ้กกี้จะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
อาจถูกจัดเก็บเพ่ือใช้เพ่ิมประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจ าเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่ง
ข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน 
รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุ้กกี้ยังถูกใช้เพ่ือวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยน
เนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อนๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
  ทั้งนี้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับคุ้กกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org 
  

http://www.watsai.go.th/
http://www.allaboutcookies.org/


หน่วยงานใช้คุ้กกี้อย่างไร 
  หน่วยงานใช้คุ้กกี้ เพ่ือบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยท าให้หน่วยงาน
สามารถจดจ าการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกน าไปเพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์ของ 
หน่วยงานให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งาน
เว็บไซต์ของท่าน และในบางกรณีหน่วยงาน จ าเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยด าเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้
อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุ้กกี้เพ่ือวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และ
ประมวลผลตามวัตถุประสงค์ 
คุ้กกี้ที่หน่วยงานใช้ อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้ 
1. Session Cookies เป็นคุ้กกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพ่ือจดจ าท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์

ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ท าการปิดเว็บเบราว์เซอร์ 
2. Persistent Cookie เป็นคุ้กก้ีที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุ้กกี้ประเภทนี้จะช่วย
ให้เว็บไซต์ของหน่วยงาน จดจ าท่านและการตั้งค่าต่างๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะ
ช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุ้กกี้ที่หน่วยงานใช้ มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางประเภทและตัวอย่างคุ้กกี้ 
บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุ้กกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งาน
หรือลบคุ้กกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านท าการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์
ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ หากท่านประสงค์ที่จะท าการ
ปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ท่ีได้ระบุไว้ข้างล่าง 

 Android (Chrome) 
 Apple Safari 

ล าดับ ประเภทของคุ้กกี้ รายละเอียด ตัวอย่าง 

1 คุก้ก้ีที่มีความจ าเป็น คุ้กกี้ประเภทนี้มีความจ าเป็นต่อการ
ให้บริการเว็บไซต์ของ  

 PHPSESSID 

 (Strictly  Necessary 
Cookies) 

หน่วยงานเพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้
งานในส่วนต่างๆของ 

 pageCount 

  เว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจ าข้อมูลที่
ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บ- 

 visitedWu1 

  ไซต์ การปิดการใช้งานคุ้กกี้ประเภทนี้
จะส่งผลให้ท่านไม่ 

 

  สามารถใช้บริการในสาระส าคัญของ
เว็บไซต์หน่วยงาน ซึ่ง 

 

  จ าเป็นต้องเรียกใช้คุ้กกี้ได้  

https://www.dga.or.th/privacy-policy-3/
https://www.dga.or.th/privacy-policy-3/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=1
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac


 Blackberry 
 Google Chrome 
 Microsoft Edge 
 Microsoft Internet Explorer 
 Mozilla Firefox 
 Opera 
 Iphone or Ipad (Chrome) 
 Iphone or Ipad (Safari) 

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกท่ีจะปิดการใช้งานคุ้กกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจส่งผลกระทบกับ
การท างานบางส่วนของเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ที่ไม่สามารถท างานหรือให้บริการได้เป็นปกติ 
หน่วยงาน จะไม่รับผิดชอบและ หน่วยงานไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่างๆ ที่กล่าว
มาข้างบน 
ส าหรับข้อมูลอ่ืนๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ท่ี https://www.aboutcookies.org/how-to-
delete-cookies 
 
  

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
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=1
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies
https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies


การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝัง
เนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหา
และสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย
ของบุคคลภายนอกจะมีการก าหนดและตั้งค่าคุ้กกี้ขึ้นมาเอง โดยที่หน่วยงาน ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบ
ต่อคุ้กกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะน าให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุ้กกี้ของ
บุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย 
การเปลี่ยนแปลงประกาศ 
ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดยหน่วยงาน 
จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่           บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้นหน่วยงาน ขอแนะน าให้ท่านตรวจสอบให้
แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อก าหนดดังกล่าว 
ติดต่อหน่วยงาน 
ในกรณีที่ท่านมีค าถามเก่ียวกับนโยบายคุ้กก้ีของหน่วยงาน ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : admin@banplub.go.th 
Call Center: contact@dga.or.th  
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก(อบต.บ้านพลับ) 
ที่อยู่ หมู่ 3 ต าบลบ้านพลับ อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยเว็บไซต์ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลับ 

Website Security Policy of www.thapprik.go.th 
จัดท าขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 

********************************** 
 
มาตรการและวิธีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยเว็บไซต์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกได้ตระหนักถึงความส าคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ เพ่ือ
ปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกท าลาย หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้
ก าหนดมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยเว็บไซต์ โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลชั้นสูง ด้วย
เทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสที่ระดับ 128 bits (128-

mailto:contact@dga.or.th
http://www.watsai.go.th/


bits Encryption) เพ่ือเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกครั้ง ที่มีการท าธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกท าให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่างทางไม่สามารถน า
ข้อมูลไปใช้ต่อได้ โดยจะใช้การเข้ารหัสเป็นหลักในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยผู้ใช้บริการสามารถ
สังเกตได้จากชื่อโพรโทคอลที่เป็น https:// 
เทคโนโลยีเสริมที่น ามาใช้ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

นอกจากมาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยทั่วไปที่กล่าวข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วน
ต าบลทับพริกยังใช้เทคโนโลยีระดับสูงต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน 
- Firewall เป็นระบบซอฟท์แวร์ที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ หรือผุ้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก
อนุมัติเท่านั้นจึงจะผ่าน Firewall เพ่ือเข้าถึงข้อมูลได ้
- Scan Virus นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ให้บริการจะมีการติดตั้ง Software ป้องกัน Virus ที่มี
ประสิทธิภาพสูง และ update อย่างสม่ าเสมอแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกยังได้ติดตั้ง Scan Virus 
Software บนเครื่อง server โดยเฉพาะอีกด้วย 
- Cookies เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็กๆ ที่จะท าการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จ าเป็น ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ขอใช้บริการ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก
ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี จึงหลีกเลี่ยงการใช้ cookies แต่ถ้าหากมีความจ าเป็น ต้อง
ใช้ cookies บริษัทจะพิจารณาอย่งรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของผู้ขอรับ
บริการเป็นหลัก 
- Auto Log off ในการใช้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกหลังจากเลิกการใช้งานควร Log 
off ทุกครั้ง กรณีท่ีผู้ใช้บริการลืม Log off ระบบจะท าการ Log off ให้โดยอัตโนมัติภายในเวลาที่เหมาะสมของแต่
ละบริการ ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเอง 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

แม้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกจะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษาความ
ปลอดภัยอย่างสูง เพ่ือช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่าน โดยปราศจากอ านาจ
ตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า ปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบ รักษาความปลอดภัยใดๆ
ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของท่านได้อย่างเด็ดขาดจากการถูกท าลาย หรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอ านาจ
ได้ ดังนั้นท่านจึงควรปฏิบัติตามข้อแนะน าเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดังต่อไปนี้ด้วยคือ 
- ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งาน ควรตรวจสอบ Address ของ

เว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อน Login เข้าใช้บริการเพื่อป้องกันกรณีที่มีการปลอมแปลงเว็บไซต์ 
- ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไว้ที่เครื่องและพยายามปรับปรุงให้โปรแกรม ตรวจสอบไวรัสในเครื่อง

ของท่านมีความทันสมัยอยู่เสมอ 
- ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Firewall เพ่ือป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการจู่โจมของผู้ไม่

ประสงค์ดี เช่น Craker หรือ Hacker 
 


