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นโยบายการบริหารจัดการคุกกี ้
Cookies Policy 

นโยบายการบริหารจัดการคุกกี ้

เม่ือทานไดเขาสูเว็บไซตของการกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) (https://www.sat.or.th/) ขอมูลที่
เก่ียวของกับการเขาสูเว็บไซตของทานจะถูกบันทึกไวในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายการบริหารจัดการคุกก้ีนี้
จะอธิบายถึงความหมายการทํางาน วัตถุประสงค รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพ่ือความเปน
สวนตัวของทาน โดยการ เขาสูเว็บไซตนี้ถือวาทานไดอนุญาตใหเราใชคุกกี้ตามนโยบายการบริหารจัดการคุกก้ี
ที่มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

คุกกี้คืออะไร 

คุกก้ี คือ ไฟลเล็ก ๆ เพ่ือจัดเก็บขอมูลการเขาใชงานเว็บไซต เชน วันเวลา ลิงคที่คลิก หนาที่เขาชม 
เงื่อนไขการตั้งคาตาง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณคอมพิวเตอร และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เขาใชงานของ
ทาน เชน โนตบุค แท็บเล็ต หรือ สมารทโฟน ผานทางเว็บเบราวเซอรในขณะที่ทานเขาสูเว็บไซต โดยคุกก้ีจะไม
กอใหเกิดอันตรายตออุปกรณคอมพิวเตอร และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ ขอมูลสวน
บุคคลของทานอาจถูกจัดเก็บเพ่ือใชเพ่ิมประสบการณการใชงานบริการทางออนไลน โดยจะจําเอกลักษณของ
ภาษาและปรับแตงขอมูลการใชงานตามความตองการของทาน เปนการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ขอมูล
ความปลอดภัยของทาน รวมถึงบริการท่ีทานสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใชเพ่ือวัดปริมาณการเขาใชงานบริการ
ทางออนไลน การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใชงานของทานโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเขาใชงานครั้งกอน 
ๆ และ ณ ปจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงคเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ ทั้งนี้ทานสามารถคนหาขอมูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกับคุกกี้ไดที่ www.allaboutcookies.org 

 กกท. ใชคุกกี้อยางไร 

  กกท. ใชคุกก้ีเพ่ือบันทึกการเขาเยี่ยมชมและสมัครเขาใชงานเว็บไซตของทาน โดยทําให กกท. 
สามารถจดจําการใชงานเว็บไซตของทานไดงายขึ้น และขอมูลเหลานี้จะถูกนําไปเพ่ือปรับปรุงเว็บไซตของ 
กกท. ใหตรงกับความตองการของทานมากยิ่งขึ้น เพ่ืออํานวยความสะดวกใหเกิดความรวดเร็วในการใชงาน
เว็บไซตของทาน และในบางกรณี กกท. จําเปนตองใหบุคคลท่ีสามชวยดําเนินการดังกลาว ซึ่งอาจจะตองใช 
อินเตอรเน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพ่ือวิเคราะหทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงขอมูล และ
ประมวลผลตามวัตถุประสงคทางการตลาด   
 
ประเภทของคุกกี ้ท่ี กกท. ใช อาจจะแบงได 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้  

1. Session Cookies : เปนคุกกี้ที่จะอยูชั่วคราวเพ่ือจดจําทานในระหวางที่ทานเขาเยี่ยมชมเว็บไซต
ของ กกท. เชน เฝาติดตามภาษาท่ีทานไดตั้งคาและเลือกใช เปนตน และจะมีการลบออกจากเครื่อง
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณของทาน เมื่อทานออกจากเว็บไซตหรือไดทําการปดเว็บเบราวเซอร 

2. Persistent Cookie : เปนคุกกี้ที่จะอยูตามระยะเวลาที่กําหนดหรือจนกวาทานจะลบออก    คุกก้ี
ประเภทนี้จะชวยใหเว็บไซตของ กกท. จดจําทานและการตั้งคาตาง ๆ ของทานเมื่อทานกลับมาใชบริการ
เว็บไซตอีกครั้ง ซึ่งจะชวยใหทานเขาใชบริการเว็บไซตไดสะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น 
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วัตถุประสงคในการใชงานคุกกี ้ท่ี กกท. ใชมีรายละเอียดดังนี ้

1. คุกกี้ที่มีความจําเปน (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจําเปนตอการ
ใหบริการเว็บไซตของ กกท. เพ่ือใหทานสามารถเขาใชงานในสวนตาง ๆ ของเว็บไซตได รวมถึงชวยจดจําขอมูล
ที่ทานเคยใหไวผานเว็บไซต การปดการใชงานคกุก้ีประเภทนี้จะสงผลใหทานไมสามารถใชบริการในสาระสําคัญ
ของ กกท. ซึ่งจําเปนตองเรียกใชคุกกี้ได 

2. คุกก้ีเพ่ือการวิเคราะหและประเมินผลการใชงาน (Performance Cookies) คุกก้ีประเภทนี้ชวยให 
กกท. ทราบถึงการปฏิสัมพันธของผูใชงานในการใชบริการเว็บไซตของ กกท. รวมถึงหนาเพจหรือพื้นที่ใดของ
เว็บไซตที่ไดรับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลดานอ่ืน ๆ กกท. ยังใชขอมูลนี้เพ่ือการปรับปรุงการ
ทํางานของเว็บไซต และเพื่อเขาใจพฤติกรรมของผูใชงานมากขึ้น ถึงแมวา ขอมูลที่คุกก้ีนี้เก็บรวบรวมจะเปน
ขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวตนได และนํามาใชวิเคราะหทางสถิติเทานั้น การปดการใชงานคุกก้ีประเภทนี้จะ
สงผลให กกท. ไมสามารถทราบปริมาณผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซต และไมสามารถประเมินคุณภาพการใหบริการได 

3. คุกก้ีเพ่ือการใชงานเว็บไซต (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะชวยใหเว็บไซตของ กกท. 
จดจําตัวเลือกตาง ๆ ที่ทานไดตั้งคาไวและชวยใหเว็บไซตสงมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพ่ิมเติมใหตรงกับการใช
งานของทานได เชน ชวยจดจําชื่อบัญชีผูใชงานของทาน หรือจดจําการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาขนาดฟอนตหรือ
การตั้งคาตาง ๆ ของหนาเพจซึ่งทานสามารถปรับแตงได การปดการใชงานคุกก้ีประเภทนี้อาจสงผลใหเว็บไซต
ไมสามารถทํางานไดอยางสมบูรณ 

4. คุกก้ีเพื่อการโฆษณาไปยังกลุมเปาหมาย (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้เปนคุกก้ีที่เกิดจาก
การเชื่อมโยงเว็บไซตของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บขอมูลการเขาใชงานและเว็บไซตที่ทานไดเขาเยี่ยมชม เพื่อ
นําเสนอสินคาหรือบริการบนเว็บไซตอ่ืนที่ไมใชเว็บไซตของ กกท. ทั้งนี้ หากทานปดการใชงานคุกกี้ประเภทนี้
จะไมสงผลตอการใชงานเว็บไซตของ กกท. แตจะสงผลใหการนําเสนอสินคาหรือบริการบนเว็บไซตอื่น ๆ ไม
สอดคลองกับความสนใจของทาน 
 

ลําดับ ประเภทของคุกกี ้ รายละเอียด ตัวอยาง 
1 คุ ก ก้ี ท่ี มี ค ว า ม

จํ า เ ป น  (Strictly 
Necessary 
Cookies) 

คุกกี้ประเภทน้ีมีความจําเปนตอการใหบริการเว็บไซตของ 
กกท. เพ่ือใหทานสามารถเขาใชงานในสวนตาง ๆ ของ
เว็บไซตได รวมถึงชวยจดจําขอมูลที่ทานเคยใหไวผาน
เว็บไซต การปดการใชงานคุกก้ีประเภทนี้จะสงผลใหทาน
ไมสามารถใชบริการในสาระสําคัญของ กกท.  ซึ่ ง
จําเปนตองเรียกใชคุกก้ีได 

 PHPSESSID 
JSESSIONID 

2 คุกกี้เพ่ือการ
วิเคราะหและ
ประเมินผลการใช
งาน 
(Performance 
Cookies) 

คุกก้ีประเภทน้ีชวยให กกท. ทราบถึงการปฏิสัมพันธของ
ผูใชงานในการใชบริการเว็บไซตของ กกท. รวมถึงหนาเพจ
หรือพื้นที่ใดของเว็บไซตที่ไดรับความนิยม ตลอดจนการ
วิเคราะหขอมูลดานอ่ืน ๆ กกท. ยังใชขอมูลนี้เพ่ือการ
ปรับปรุงการทํางานของเว็บไซต และเพื่อเขาใจพฤติกรรม
ของผูใชงานมากขึ้น ถึงแมวา ขอมูลท่ีคุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะ
เปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวตนได และนํามาใชวเิคราะห
ทางสถิติเทานั้น การปดการใชงานคุกกี้ประเภทนี้จะสงผล
ให กกท. ไมสามารถทราบปริมาณผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซต 
และไมสามารถประเมินคุณภาพการใหบริการได 

 __utmc 
 _hjIncludedInPageviewS

ample 
 _hjTLDTest 
 _gid 
 __utma 
 __utmb 
 __utmt 
 __utmz 
 _hjid 
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ลําดับ ประเภทของคุกกี ้ รายละเอียด ตัวอยาง 
 _ga 
 _hjAbsoluteSessionInPro

gress 
 _hjFirstSeen 

3 คุกกี้เพ่ือการใชงาน
เวบ็ไซต 
(Functional 
Cookies) 

คุกกี้ประเภทน้ีจะชวยใหเว็บไซตของ กกท. จดจําตัวเลือก
ตาง ๆ ท่ีทานไดตั้ งคาไวและชวยให เว็บไซตสงมอบ
คุณสมบัติและเนื้อหาเพ่ิมเติมใหตรงกับการใชงานของทาน
ได เชน ชวยจดจําชื่อบัญชีผูใชงานของทาน หรือจดจําการ
เปลี่ยนแปลงการตั้งคาขนาดฟอนตหรือการตั้งคาตาง ๆ 
ของหนาเพจซึ่งทานสามารถปรับแตงได การปดการใชงาน
คุกก้ีประเภทนี้อาจสงผลใหเว็บไซตไมสามารถทํางานได
อยางสมบูรณ 

 fbsr_340486642645761 

4 คุกกี้เพ่ือการ
โฆษณาไปยัง
กลุมเปาหมาย 
(Targeting 
Cookies) 

คุกกี้ประเภทนี้เปนคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซตของ
บุคคลที่สาม ซึ่งเก็บขอมูลการเขาใชงานและเว็บไซตที่ทาน
ไดเขาเยี่ยมชม เพื่อนําเสนอสินคาหรือบริการบนเว็บไซต
อ่ืนที่ไมใชเว็บไซตของ กกท. ท้ังนี้ หากทานปดการใชงาน
คุกกี้ประเภทน้ีจะไมสงผลตอการใชงานเว็บไซตของ กกท. 
แตจะสงผลใหการนําเสนอสินคาหรือบริการบนเว็บไซตอื่น 
ๆ ไมสอดคลองกับความสนใจของทาน 

 gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx 

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

ทานจะจัดการคุกกี้ไดอยางไร 

บราวเซอรสวนใหญจะมีการตั้งคาใหมีการยอมรับคุกกี้เปนคาเริ่มตน อยางไรก็ตาม ทานสามารถ
ปฏิเสธการใชงานหรือลบคุกก้ีในหนาการต้ังคาของบราวเซอรที่ทานใชงานอยู ทั้งนี้ หากทานทําการปรับเปลี่ยน
การตั้งคาบราวเซอรของทานอาจสงผลกระทบตอรูปแบบและการใชงานบนหนาเว็บไซตของเราได หากทาน
ประสงคที่จะทําการปรับเปลี่ยนการตั้งคา ทานสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมไดตามลิงกที่ไดระบุไว
ขางลาง 

เว็บเบารเซอร ลิงกเพื่อการปรับแตงคาคุกกี้ 
Android (Chrome) 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 

 
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&

hl=en 
 

Microsoft Internet 
Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-
0753-043d-7c16-ede5947fc64d 

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-
desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-
preferences&redirectlocale=en-US 
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Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/ 
Microsoft Edge https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-

privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd 
Iphone or Ipad 
(Chrome) 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=e
n&oco=1 

Iphone or Ipad 
(Safari) 

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

 
ทั้งนี้ โปรดทราบวา หากทานเลือกที่จะปดการใชงานคุกก้ีบนเบราวเซอรหรืออุปกรณของทาน       

อาจสงผลกระทบกับการทํางานบางสวนของเว็บไซตของ กกท. ทีไ่มสามารถทํางานหรือใหบริการไดเปนปกติ 
 กกท. จะไมรับผิดชอบและ กกท. ไมไดมีความเก่ียวของกับเว็บไซต รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซตตาง ๆ  ที่

กลาวมาขางบน 
สําหรับขอมูลอ่ืน ๆ สามารถศึกษาคุกก้ี ไดจากเว็บไซต https://www.aboutcookies.org/how-to-

delete-cookies 

การเชื่อมโยงขอมูลกับเว็บไซตอื่น  

เว็บไซตของ กกท. อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมี
การฝงเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เชน YouTube หรือ Facebook เปนตน ซึ่งจะชวยใหทาน
เขาถึงเนื้อหาและสรางการปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซตของ กกท. ได ซึ่งเว็บไซตหรือ
โซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกําหนดและตั้งคาคุกก้ีขึ้นมาเอง โดยท่ี กกท. ไมสามารถควบคุมหรือ
รับผิดชอบตอคุกกี้เหลานั้นได และขอแนะนําใหทานควรเขาไปอานและศึกษานโยบายหรือประกาศการใชคุกกี้
ของบุคคลภายนอกเหลานั้นดวย 

 

การเปลี่ยนแปลงประกาศ 

 ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณและตามการใหบริการจริง 
โดย กกท. จะมีการแจงประกาศที่มีการปรับปรุงใหมบนเว็บไซตนี้ ดังนั้น กกท. ขอแนะนําใหทานตรวจสอบให
แนใจวาทานไดเขาใจการเปลี่ยนแปลงตามขอกําหนดดังกลาว 

ติดตอ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ การกีฬาแหงประเทศไทย 

ในกรณทีี่ทานมีคําถามเก่ียวกับนโยบายการบริหารจัดการคุกกี้ของเรา ทานสามารถติดตอสอบถามไดที ่
เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลของการกีฬาแหงประเทศไทย 
โทร :  02-1867111 ตอ 8711 
  


