
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้งานคุกกี้  (Cookies Notice) 

เมื่อท่านไดเ้ข้าสูเ่ว็บไซต์ (www.tilapiathai.com) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบ

ของคุกกี้   ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่าง ๆ และเทคโนโลยีท่ีคล้ายกัน ซึ่งมีการใช้
งานบนเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่แสดงบนอุปกรณ์มือถือ และแอปพลิเคชนั (ต่อไปเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต”์) ซึ่งควบคุมและจัดการ
โดยบริษัท น้้าใสฟาร์ม จ้ากดั (ต่อไปเรยีกว่า “บริษัทฯ”) โดยประกาศนี้จะอธิบายว่าบริษัทฯ ใช้คุกกี้อย่างไร เพื่ออะไร และ
ท่านสามารถควบคุมคุกกี้อย่างไร ซึ่งนโยบายนี้จะใช้ควบคูไ่ปกับข้อตกลงการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนบุคคล 
 

1. คุกกี้คืออะไร 

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมลูขนาดเล็ก จดัเก็บในลักษณะของ text ไฟล์ โดยเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะส่งคุกกีไ้ปยังเบราว์เซอร์ของท่าน 

และอาจมีการบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าเว็บไซต์ ซึ่งคุกกีม้ีประโยชน์ส้าคญัในการท้าให้เว็บไซต์
สามารถจดจ้าการตั้งค่าต่าง ๆ บนอุปกรณ์ของท่านได้ แตคุ่กกี้จะไมม่ีการเก็บข้อมลูที่สามารถใช้ระบตุวัตนท่าน ทั้งนี้ ท่าน

สามารถค้นหาข้อมลูเพิ่มเติมเกีย่วกับคุกกี้ ได้ที่ www.allaboutcookies.org  
 

2. บริษัทฯ ใช้คุกกี้อย่างไร 

บริษัทฯ จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยอีื่น ๆ ท่ีคล้ายกัน เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ท้ังในทางเทคนิคและการปรับปรุงบริการ
ของบริษัทฯ ดังนี ้

• เพื่อช่วยจดจ้าข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวก
รวดเร็ว 

• เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังท้างานไดไ้ม่ดีและควรปรับปรุง 

• เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยีย่มชมเว็บไซต์ที่จะท้าให้บริษัทฯ เข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไร และมี
การใช้บริการของบริษัทฯอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งส้าคญัต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและปรับปรุง บริการ ของบริษัทฯ ให้
ดียิ่งขึ้น 

• เพื่อให้บริษัทฯ ไดส้่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ทีด่ียิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้บริษัทฯสามารถส่ง
มอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ 

 

3. บริษัทฯ ใช้คุกกี้อะไรบ้าง 

เว็บไซต์บริษัทฯ ใช้คุกกี้ท้ังของบริษัทฯ (First party cookies) และคุกกี้ท่ีเป็นของบุคคลอื่น (Third party cookies) ซึ่ง

ก้าหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบคุคลภายนอก เช่น บริษัทภายนอกท่ีบริษัทฯ ใช้บริการ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการ
ท้างานให้กับเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ อาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอท่ีมาจากโซเชียลมเีดียเว็บไซต์ เช่น YouTube หรอื Facebook เป็นต้น 

ซึ่งเว็บไซตเ์หล่านีจ้ะมีการก้าหนดและตั้งค่าคุกก้ีขึ้นมาเองที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมหรือรับผดิชอบต่อคุกก้ีเหล่านั้นได้ ท่าน
ควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายคุกกี้ของบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นส้าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับการใช้คุกกี้
ของพวกเขา 

 

บริษัทฯ ใช้คุกกี้อยู่ 2 ประเภทคือ 

http://www.allaboutcookies.org/


• Session Cookies เป็นคุกกี้ท่ีจะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจ้าท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบรษิัทฯ เช่น เฝ้า
ติดตามภาษาท่ีท่านได้ตั้งค่าและเลอืกใช้ เป็นต้น และจะถูกลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณข์องท่าน เมื่อ
ท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ท้าการปิดเว็บเบราว์เซอร ์

• Persistent Cookie เป็นคุกกี้ท่ีจะอยู่ตามระยะเวลาที่ก้าหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทน้ีจะช่วยให้
เว็บไซต์ของบริษัทฯจดจ้าท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่าน
เข้าใช้งานเว็บไซตไ์ด้สะดวกรวดเรว็ยิ่งขึ้น 
 

ทั้งนี้ คุกกี้ท่ีบริษัทฯ ใช้อาจแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ไดด้ังนี้ 

• คุกกี้จ้าเป็นถาวร (Strictly necessary cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจ้าเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซตไ์ด้ รวมถึงช่วยจดจ้าข้อมลูที่ท่านเคยใหไ้ว้ผ่านเว็บไซต ์

• คุกกี้การประมวลผลและวิเคราะห ์(Analytical/performance cookies) คุกกี้น้ีช่วยให้บริษัทฯเห็นการปฏสิัมพันธ์
ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ไดร้ับความนยิม ตลอดจน
การวิเคราะห์ข้อมลูด้านอื่น ๆ บรษิัทฯ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรงุการท้างานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจ
พฤติกรรมของผู้ใช้งาน อย่างไรกด็ ีข้อมูลที่คุกกี้น้ีเก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไมส่ามารถระบุตัวตนได้ และถูกน้ามาใช้
วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น 

• คุกกี้ฟังก์ชันการใช้งาน (Functionality cookies) คุกกี้น้ีจะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ จดจ้าตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่าน
ได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เชน่ ช่วยจดจ้าชื่อ
บัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจ้าการเปลีย่นแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่าน
สามารถปรับแต่งได ้

• คุกกี้โซเชียลมีเดยี (Social media cookies) เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีลิงก์ท่ีเชื่อมโยงไปยัง Facebook  Twitter 
หรือโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านแบ่งปันเนื้อหาจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ กับบุคคลอื่นบนโซเชียล
มีเดียได้ รวมถึงการสร้างปฏสิัมพนัธ์อ่ืน ๆ กับโซเชียลมเีดียเหลา่นั้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผลที่ตามมาคือ 
คุกกี้เหล่านีม้ีการก้าหนดและตั้งคา่โดยผู้ให้บริการโซเชียลมเีดียที่เปน็บุคคลภายนอก เพื่อใช้ในการติดตามกิจกรรม
ออนไลน์ของท่าน บริษัทฯไมส่ามารถควบคุมข้อมลูที่มีการจดัเก็บโดยคุกกี้เหล่านีไ้ด้ บริษัทฯ ขอแนะนา้ให้ท่านเข้าไป
ตรวจสอบแพลตฟอรม์โซเชียลมเีดยีเหล่านั้นส้าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับคุกกี้และวิธีการจัดการคุกกีข้องผู้ให้บริการ
โซเชียลมีเดยี 
 
 

4. ท่านจะจัดการคุกกี้อย่างไร 

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกก้ีโดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้จากเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ไดต้ลอดเวลาโดยการตั้งคา่บนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน 

ลิงก์ด้านล่างนี้จะน้าท่านไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราวเ์ซอร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นท่ีนิยมใช้งานได้มีการบริการไว้ ท่าน
สามารถค้นหาข้อมลูการจดัการคุก้กี้ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได ้

• Internet Explorer      http://support.microsoft.com/kb/ 

• Google Chrome  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

• Firefox   http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies 

http://support.microsoft.com/kb/
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies


• Safari   https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-    
website-data-sfri11471/mac 

• Safari iOS  https://support.apple.com/en-us/HT201265 

• Android   http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=en-GB 
 

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกก้ีบนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านอาจพบว่าบางส่วนของ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ไมส่ามารถท้างานหรือให้บริการได้เป็นปกต ิ
 

ส้าหรับข้อมลูอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ 

https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies 
 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและบริษทัฯ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซตต์่าง ๆ ท่ีกล่าวมาข้างบน 

 

5. ติดต่อบริษัทฯ 

ส่งถึง:  บริษัท น้้าใสฟารม์ จ้ากัด 
  77 หมู่ 3 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง  
  จ.ปราจีนบรุี 25150 

อีเมล enquiriesnamsai@gmail.com  โทรศัพท์ 037 271 092-3  
 

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย (Policy Change) 

นโยบายคุกกี้ อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และจะมีการประกาศนโยบายที่มีการปรับปรุงใหม่บนหน้าเพจนี้ บริษัทฯ ขอให้
ท่านหมั่นเข้ามาตรวจสอบหน้าเพจนี้อย่างสม่้าเสมอ 

 
 
 

ปรับปรุงล่าสุด พฤษภาคม 2565 
 

https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-%20%20%20%20website-data-sfri11471/mac
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-%20%20%20%20website-data-sfri11471/mac
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