
นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) 

การแจ้งเตือนคุกกี้ (Pop-up Notice for Cookie) 

กรมสรรพสามิตมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บและใช้คุกกี้เพื่อการให้บริการบนเว็บไซต์นี้ และเพื่อจดจำ

ข้อมูลพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้เข้าใช้งาน รวมถึงการจดจำสิ่งที่ผู้เข้าใช้งานตั้งค่าไว้ก่อนหน้า  เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ และเพ่ือพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ ท่านสามารถศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายการใช้คุกก้ี ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกก้ีได้ที่ 

Website Cookies: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ 

Mobile Cookies: http://www.allaboutcookies.org/mobile/index.html 

→ [ปุ่มยอมรับทั้งหมด] [ปุ่มปฏิเสธทั้งหมด] [ปุ่มตั้งค่าคุกกี้] 

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) 

เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต (ต่อไปนี้เรียกว่า “กรม”) นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อการให้บริการบน

เว็บไซต์ของกรม และเพ่ือจดจำข้อมูลพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้เข้าใช้งาน รวมถึงการจดจำสิ่งที่ผู้เข้า

ใช้งานตั้งค่าไว้ก่อนหน้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ และเพ่ือพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์

ของผู้ใช้ [โปรดระบุวัตถุประสงค์อ่ืน (ถ้ามี) เช่น เพ่ือให้เว็บไซต์สามารถแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและ

ความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่จดจำและนำเสนอบริการให้สอดคล้องกับความชอบและความ

สนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลข้อมูล  เป็นต้น] รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกใน     

การให้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์ของกรม 

กรณีท่ีผู้เข้าใช้งานใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป กรมจะใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานของ

เว็บไซต์ สำหรับคุกกี้ประเภทอื่น กรมจะใช้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้เข้าใช้งานเท่านั้น โดยคุกกี้นี้จะถูก

ดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพ่ือระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้งาน แต่จะไม่ระบุตัวบุคคล

ผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้ กรมอาจให้บุคคลอ่ืนจัดการคุกกี้ หรือดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่จดจำในนามของกรมแทน 

ประเภทของคุกกี้ท่ีกรมทำการจัดเก็บ (ผู้เข้าใช้งานสามารถตรวจสอบความหมายของคุกกี้แต่ละประเภทได้
ท้ายนโยบายนี้) 

• คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly necessary cookies): ได้แก่  

ชื่อคุกกี ้ ประเภทเซอร์วิสของคุกกี ้ วัตถุประสงค์ของคุกกี ้ ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 
โปรดระบุ โปรดระบุ โปรดระบุ ตัวอย่าง 



1. ลบเมื่อผู้เข้าใช้งานออกจากเว็บไซต์
หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์ 

2.ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น 3 เดือน
หรือจนกว่าผู้เข้าใช้งานจะลบออก 

 

• คุกกี้เพ่ือประสิทธิภาพ (Performance cookies): ได้แก่  

ชื่อคุกกี ้ ประเภทเซอร์วิสของคุกกี ้ วัตถุประสงค์ของคุกกี ้ ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 
โปรดระบุ โปรดระบุ โปรดระบุ โปรดระบุ 

 

• คุกกี้เพ่ือการใช้งาน (Functionality cookies): ได้แก่ 

ชื่อคุกกี ้ ประเภทเซอร์วิสของคุกกี ้ วัตถุประสงค์ของคุกกี ้ ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 
โปรดระบุ โปรดระบุ โปรดระบุ โปรดระบุ 

 

• คุกกี้เพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Advertising cookies): ได้แก่  

ชื่อคุกกี ้ ประเภทเซอร์วิสของคุกกี ้ วัตถุประสงค์ของคุกกี ้ ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 
โปรดระบุ โปรดระบุ โปรดระบุ โปรดระบุ 

 

• คุกกี้เพ่ือความมั่นคงปลอดภัย (Security cookies): ได้แก่  

ชื่อคุกกี ้ ประเภทเซอร์วิสของคุกกี ้ วัตถุประสงค์ของคุกกี ้ ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 
โปรดระบุ โปรดระบุ โปรดระบุ โปรดระบุ 

 

• คุกกี้ของบุคคลภายนอก (Third-party cookies): ได้แก่  

ชื่อคุกกี ้ ประเภทเซอร์วิสของคุกกี ้ วัตถุประสงค์ของคุกกี ้ ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 
โปรดระบุ โปรดระบุ โปรดระบุ โปรดระบุ 

 

 

 



คุกกี้ของกรมและของบุคคลภายนอก 

  คุกกี้ของกรมคือคุกกี้ที่ออกโดยโดเมนของเว็บไซต์ https://www.excise.go.th ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะ
ใช้เพื่อระบุการตั้งค่าภาษา และตำแหน่งที่ผู้ใช้งานเลือก หรือเพ่ือช่วยในการแสดงผลเพ่ือการใช้งานพื้นฐานของ
เว็บไซต์ 

  คุกกี้ของบุคคลภายนอก คือคุกกี้ที่ออกและบริหารจัดการโดยบุคคลอื่น หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ คุกกี้
ประเภทนี้อาจจำเป็นสำหรับการแสดงแบบฟอร์มบางอย่างบนเว็บไซต์ เช่น การอนุญาตให้มีการโฆษณานอก
เว็บไซต์ของกรม  

หากผู้เข้าใช้งานไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูล ผู้เข้าใช้งานสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงการ  

ตั้งค่าที่ “การตั้งค่า” ของแถบเครื่องมือบนเว็บเบราว์เซอร์ได้ ทั้งนี้ หากมีการเข้าใช้บริการเว็บไซต์อย่าง

ต่อเนื่องโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้บนเว็บเบราว์เซอร์ใหม่ อุปกรณ์ของผู้เข้าใช้จะยอมรับคุกกี้ตาม

ที่ตั้งค่าไว้เดิมโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเข้าใช้งานครั้งต่อไป  

การจัดการคุกกี้และการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ 

  ผู้เข้าใช้งานสามารถเลือกที่จะปฏิเสธ หรือสกัดกั้นการใช้คุกกี้ทั้งหมด หรือคุกกี้บางประเภทที่เว็บไซต์
กำหนดไว้ให้ผู้เข้าใช้งานได้ โดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่าคุกกี้ในเว็บไซต์ของกรม ผู้เข้าใช้งานสามารถเปลี่ยนความ
ต้องการของผู้เข้าใช้งานบนเว็บไซต์ของกรม และ/หรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้ผู้เข้าใช้งานได้ 
โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ของผู้เข้าใช้งาน โปรดทราบว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้
โดยอัตโนมัติ ดังนั้นหากผู้เข้าใช้งานไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้ ผู้เข้าใช้งานจะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่
เสมอ หากว่าผู้เข้าใช้งานปฏิเสธการใช้คุกกี้ ผู้เข้าใช้งานก็ยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรมได้ แต่
การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร ผู้เข้าใช้งานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการปฏิเสธ หรือการลบคุกกี้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ 

  Website Cookies: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ 

  Mobile Cookies: http://www.allaboutcookies.org/mobile/index.html 

ผู้เข้าใช้งานสามารถจัดการและ/หรือลบคุกก้ีได้ตามความต้องการของผู้เข้าใช้งาน สำหรับรายละเอียด

โปรดศึกษาวิธีการต่าง ๆ ตามตัวอย่างที่ระบุบนเว็บเบราว์เซอร์ที่ผู้เข้าใช้งานเลือกใช้ตามลิงก์ ดังนี้ 

 Chrome   

(https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en) 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
http://www.allaboutcookies.org/mobile/index.html
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en


 Firefox 

(https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer) 

Internet Explorer   

(https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies#ie=ie-11) 

 Safari  

(https://www.whatismybrowser.com/guides/how-to-enable-cookies/safari) 

 Safari for ios   

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

Chrome for android       

(https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=0) 

 Chrome For ios  

(https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=0) 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายของกรม 

นโยบายคุกกี้นี ้จะมีการแก้ไขปรับปรุงตามโอกาสเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กรมขอแนะนำให้ผู ้เข้าใช้งาน

ตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้เข้าใช้งานได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าว 

* ปรับ / แก้ไขล่าสุด: เวอร์ชัน วัน/เดือน/ปี 

ตารางคำอธิบายประเภทของคุกกี้ 

ประเภทของคุกกี้ หน้าที ่

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง  
(Strictly necessary cookies) 

คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อให้ผู้เข้าใช้งานสามารถท่องเว็บไซต์และใช้
งานฟีเจอร์ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของกรม เช่น เข้าถึงพื้นที่ที ่ปลอดภัยบน
เว็บไซต์ของกรม โดยกรมใช้คุกกี้ที่จำเป็นอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่า
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทำงานหน้าที่พ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง
และสมบูรณ ์

คุกกี้เพ่ือประสิทธิภาพ 
(Performance cookies) 

กรมใช้คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพในการวัดว่าผู้เข้าใช้งานเข้าชมเว็บไซต์ของ
กรมบ่อยเพียงใดและผู้เข้าใช้งานใช้งานเว็บไซต์ของกรมอย่างไร เช่น เพจ

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://www.whatismybrowser.com/guides/how-to-enable-cookies/safari
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=0
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=0


ตารางคำอธิบายประเภทของคุกกี้ 

ประเภทของคุกกี้ หน้าที ่

ที่ผู้เข้าใช้งานเข้าชมบ่อยครั้งที่สุด โดยกรมใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเว็บไซต์และประสบการณ์ของผู้ใช้ 

คุกกี้เพ่ือการใช้งาน  
(Functionality cookies) 

คุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำผู้เข้าใช้งานและจดจำตัวเลือกของ
ผู้เข้าใช้งานได้ (เช่น ภาษาที่เลือก หรือภูมิภาคที่อยู่) ทำให้สามารถมอบ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับผู้เข้าใช้งานได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถ
ใช้คุกกี้เหล่านี้ในการจดจำการเปลี่ยนแปลงขนาดข้อความ แบบอักษร 
และส่วนอื่น ๆ ของเว็บเพจตามที่ผู้เข้าใช้งานกำหนดเองได้ 

คุกกี้เพ่ือการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์  
(Advertising cookies) 

คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามความเกี่ยวข้องของผู้ 
เข้าใช้งานและตามความสนใจของผู้เข้าใช้งานมากขึ้น นอกจากนี้ ยังใช้
เพื่อจำกัดจำนวนครั้งในการเห็นโฆษณา รวมถึงช่วยวัดประสิทธิภาพของ
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของกรม โดยในบางครั้งกรมเปิดเผยข้อมูลที่ 
ไม่สามารถระบุตัวตนอันเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียกดูของผู้เข้าใช้งานให้กับ
พันธมิตรด้านโฆษณาและพันธมิตรในการสร้างสรรค์งานของกรม โดย
พันธมิตรเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลนี้ในการโฆษณาสินค้า บริการ หรือกิจกรรมที่
ผ ู ้เข้าใช้งานอาจสนใจในเว็บไซต์อื ่น ๆ หรือช่วยพัฒนาการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของกรมในอนาคต 

คุกกี้เพ่ือความมั่นคงปลอดภัย 
(Security cookies) 

กรมใช้คุกกี้ความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้ผู้เข้าใช้งานสามารถมีปฏิสัมพันธ์
กับกรมได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้จะช่วย
ระบุและป้องกันความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 

คุกกี้ของบุคคลภายนอก  

(Third-party cookies) 

โปรดทราบว่าบุคคลภายนอกอาจใช้คุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของกรม เพื่อแสดง
โฆษณาท่ีเกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้เข้าใช้งานตามกิจกรรมการท่องเว็บ
ของผู้เข้าใช้งาน นอกจากนี้ บุคคลภายนอกเหล่านี้ยังอาจเก็บรวบรวม
ประวัติเว็บเบราว์เซอร์ของผู้เข้าใช้งานหรือข้อมูลอื่น ๆ เพื่อพิจารณาว่า 
ผู้เข้าใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ของกรม อย่างไร และเพจที่ผู้เข้าใช้งานเข้าชม
ก่อนออกจากเว็บไซต์ของกรม ดังนั้น กรมจึงไม่สามารถควบคุมข้อมูลที่
รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้ได้โดยตรง 

ทั้งนี้ ผู้เข้าใช้งานเองอาจตกอยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
หรือนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้เช่นกัน กรมจึงขอ
แนะนำให้ผู้เข้าใช้งานอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือนโยบาย



ตารางคำอธิบายประเภทของคุกกี้ 

ประเภทของคุกกี้ หน้าที ่

การใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งาน 

 

 


