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ระบบ CookiePop ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือทำการจัดเก็บ Cookie Consent ในระบบ เพ่ือเปWนการปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.คุ\มครองข\อมูลส̀วนบุคคล พ.ศ. 2562 เม่ือผู\ใช\งานได\บัญชีการเข\าสู̀ระบบจากการซ้ือ Package PDPA ให\เข\า

ไปท่ีเว็บไซตk https://cookiepop.app เพ่ือเร่ิมใช\งานระบบ 

 

เม่ือเข\ามาท่ีเว็บไซตkของระบบแล\ว (รูปท่ี 1) ให\ผู\ใช\งานทำการ Login เข\าสู̀ระบบด\วยบัญชีการใช\งานท่ี

ได\รับจากการซ้ือ Package โดยกรอก Email และ Password และกดปุzม Login 

 

 
รูปท่ี 1 หน+าจอเข+าสู2ระบบ 

 

 หาก Login สำเร็จ ระบบจะนำผู\ใช\งานเข\าสู̀หน\า จัดการ Cookie Banner (รูปท่ี 2) ในหน\าจอน้ีผู\ใช\งาน

สามารถเพ่ิมเว็บไซตkท่ีต\องการจะจัดเก็บ Cookie Consent ได\ โดยจำนวนเว็บไซตkท่ีสามารถเพ่ิมได\จะข้ึนอยู̀กับ 

Package ท่ีใช\งาน 
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รูปท่ี 2 หน+าจอแสดงรายช่ือเว็บไซตAท่ีจะใช+บริการ 

 

หากผู\ใช\งานต\องการเพ่ิมเว็บไซตkให\ดำเนินการดังต̀อไปน้ี 

1. กดปุzม เพ่ิมโดเมน จะปรากฏกล̀องกรอก URL ของเว็บไซตkท่ีต\องการเพ่ิม (รูปท่ี 3) 

2. ให\ผู\ใช\งานกรอก URL ของเว็บไซตk เช̀น https://example.com 

3. กดปุzม เพ่ิมโดเมน 



คู#มือการใช,งานระบบ CookiePop 

 

4 

 
รูปท่ี 3 หน+าจอเพ่ิมเว็บไซตA กรอก URL 

 

 เว็บไซตkท่ีผู\ใช\งานเพ่ิมจะแสดงบนหน\าจอจัดการ Cookie Banner (รูปท่ี 4) พร\อมจำนวน Page Views ซ่ึง

เปWนจำนวนคร้ังท่ี Cookie Banner ถูกเรียกดู หากต\องการลบเว็บไซตk ให\กด icon รูปถังขยะสีแดง ด\านขวาของ

เว็บไซตkท่ีต\องการจะลบ ท้ังน้ีเว็บไซตkท่ีถูกลบข\อมูลแล\วจะไม̀สามารถทำการกู\คืนข\อมูลได\ ผู\ใช\งานควรจะต\องใช\

ฟ�งกkชันน้ีด\วยความระมัดระวัง 
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รูปท่ี 4 หน+าจอแสดงรายช่ือเว็บไซตAหลังจากเพ่ิมเว็บไซตAแล+ว 

 

เม่ือผู\ใช\งานต\องการจัดการข\อมูลเพ่ิมเติมและรับ script Cookie Banner ของเว็บไซตk ให\คลิกท่ีช่ือ URL 

ของเว็บไซตk ระบบจะนำผู\ใช\งานมายังหน\าบริหารจัดการเว็บไซตk ซ่ึงเม่ือเข\ามาแล\วจะพบหน\าท่ีแสดง Cookie 

consent log (Tab เมนู บันทึกความยินยอม) ของเว็บไซตkท่ีได\มาจากการกดยอมรับ Cookie Consent ของผู\เข\า

ชมเว็บไซตkของผู\ใช\งาน (รูปท่ี 5) 
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รูปท่ี 5 หน+าจอแสดงรายการความยินยอม 

 ในหน\าจอน้ีผู\ใช\งานสามารถแยกดู Consent Log ได\ตามประเภทของ Cookie ท่ีผู\ใช\งานได\กำหนดไว\ 

ได\แก̀ 

- All ดูท้ังหมด 

- Necessary ดูเฉพาะ Consent Log ของ Cookie ท่ีต้ังค̀าเปWน Cookie จำเปWนของเว็บไซตk 

- Analytics ดูเฉพาะ Consent Log ของ Cookie ท่ีต้ังค̀าเปWน Cookie สำหรับการวิเคราะหkข\อมูล เช̀น _ga 

ของ Google Analytics 

- Marketing ดูเฉพาะ Consent Log ของ Cookie ท่ีต้ังค̀าเปWน Cookie สำหรับการตลาด เช̀น tracking 

cookie ของ social platform ต̀าง ๆ 

 

Tab เมนูถัดไปคือ หน\า สแกนคุกก้ี (รูปท่ี 6) เม่ือผู\ใช\งานเข\ามาสู̀หน\าน้ีและคลิกปุzม สแกนคุกก้ี ด\านขวา

บนระบบจะทำการสแกนหา Cookie ท่ีเว็บไซตkใช\ท้ังหมดและทำการ List ออกมาเปWนตาราง หากเปWนการเพ่ิม

เว็บไซตkใหม̀ ระบบจะทำการสแกนคุกก้ีโดยอัตโนมัติในคร้ังแรก ซ่ึงเม่ือผู\ใช\งานเข\ามาในหน\าน้ีจะพบว̀ามีรายช่ือ 

Cookie ท่ีเว็บไซตkของผู\ใช\งานใช\อยู̀ปรากฎข้ึนมาแล\ว หากภายหลังเว็บไซตkของผู\ใช\งานมีการเพ่ิม Cookie ในการ

เก็บข\อมูล ให\ทำการกดปุzม สแกนคุกก้ี ด\านขวาบนเพ่ือให\ระบบทำการสแกนเว็บไซตkของผู\ใช\งานอีกคร้ัง 
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รูปท่ี 6 หน+าจอ Scan Cookie ของเว็บไซตA แสดงรายการ Cookie ท่ีเว็บไซตAจัดเก็บ 

 

 Tab เมนูถัดไป จัดการคุกก้ี (รูปท่ี 7) ในหน\าจอน้ีผู\ใช\งานสามารถกำหนดหมวดหมู̀ของ Cookie ท่ีได\จาก

การสแกนในหน\า สแกนคุกก้ี และสามารถเพ่ิมคุกก้ี เพ่ิมเติมได\หากระบบ CookiePop สแกน Cookie ไม̀พบ การ

เพ่ิม Cookie ใหม̀ให\กดปุzม เพ่ิมคุกก้ี ช่ือคุกก้ีท่ีเพ่ิมใหม̀จะปรากฎในตาราง นอกจากน้ันแล\วผู\ใช\งานยังสามารถ

กำหนดหรือเพ่ิมหมวดหมู̀ของ Cookie ได\เองนอกจากหมวดหมู̀หลัก 3 หมวดของระบบ โดยการกดปุzม เพ่ิม

หมวดหมู̀ของคุกก้ีด\านซ\ายล̀าง 
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รูปท่ี 7 หน+าจอจัดการ Cookie ของเว็บไซตA 

 

 Tab เมนูถัดไป ปรับแต̀งแบนเนอรk (รูปท่ี 8) ผู\ใช\งานสามารถกำหนดรูปร̀างลักษณะของแบนเนอรkท่ีจะ

ปรากฎข้ึนบนเว็บไซตkเม่ือผู\เข\าชมเว็บไซตkเข\าสู̀เว็บไซตkของผู\ใช\งานเปWนคร้ังแรก โดยผู\ใช\งานสามารถปรับแต̀งโลโก\ 

สีและขนาดตัวอักษร ตำแหน̀ง ภาษาและข\อความ และปุzม action ได\ 
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รูปท่ี 8 หน+าจอแสดงการปรับแต2ง Cookie Banner สำหรับไปติดต้ังบนเว็บไซตA 

 

 เม่ือปรับลักษณะของ Cookie Consent Banner เปWนท่ีพอใจแล\ว ให\ผู\ใช\งานกดปุzม บันทึกสไตลk ด\านขวา

บนเพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลง และกดปุzม รับสคริปตk จะมีหน\าต̀างแสดงข้ึนมา (รูปท่ี 9) ผู\ใช\งานสามารถนำ script 

ไปติดต้ังบนเว็บไซตkของผู\ใช\งาน โดยให\คัดลอก script ท่ีปรากฏบนหน\าจอไปติดต้ังท่ี <head> ของเว็บไซตk โดยให\ 

script ของ CookiePop อยู̀ด\านบน script อ่ืน ๆ ของเว็บไซตkท้ังหมด เม่ือติดต้ังเรียบร\อยแล\ว ผู\ใช\งานจะพบว̀า

เว็บไซตkของผู\ใช\งานมี Cookie Consent Banner ท่ีผู\ใช\งานได\สร\างไว\ตามรูปท่ี 8 ปรากฎข้ึนมา 
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รูปท่ี 9 หน+าจอแสดง Script สำหรับคัดลอกไปติดต้ังบนเว็บไซตA 

 

 Tab เมนูสุดท\าย ต้ังค̀าแบนเนอรk (รูปท่ี 10) ผู\ใช\งานสามารถเลือกได\ว̀าจะให\ Cookie Consent Banner 

แสดงผลในรูปแบบใด ซ่ึงระบบรองรับการแสดงผล 2 แบบ ได\แก̀ 

1. Default เปWนการอนุญาตให\ผู\เข\าชมเว็บไซตkอนุญาตให\ใช\คุกก้ีบางหมวดได\ เช̀น อาจจะอนุญาตหมวด 

Analytic แต̀ไม̀อนุญาตหมวด Marketing 

2. Notice Only เปWนการแสดง Cookie Consent Banner แบบแจ\งผู\เข\าชมเว็บไซตkอย̀างเดียว และผู\ใช\งาน

ไม̀สามารถอนุญาต Cookie เปWนบางหมวดได\ 
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รูปท่ี 10 หน+าจอแสดงการต้ังค2ารูปแบบ Cookie Banner 


