
 
 
 

 
USER’s MANUAL 
for Data.go.th 

คู่มือการใช้งานระบบ
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ 
Department of Government Data Solution 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 
Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA) 

มกราคม 2564 
January 2021 

 
The information contained herein is the property of Digital Government Development 

Agency (Public Organization) (DGA) 
All rights reserved 2021 



User Manual March 2021    

 คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ II 
 

Change History 
 

Version No Release Date Prepared/Approved Purpose 
0.1 January 24, 2020 Witwisit Kesornsit Initial Draft 
0.2 January 29, 2020 Witwisit Kesornsit Updated from review 
0.3 Feburary 4, 2020 Witwisit Kesornsit Updated from review 
0.4 Feburary 12, 2020 Witwisit Kesornsit Updated from review 
0.5 Feburary 13, 2020 Witwisit Kesornsit Updated from review 
0.6 March 17, 2020 Witwisit Kesornsit Updated from review 
0.7 March 24, 2020 Witwisit Kesornsit Updated from review 
0.8 January 21, 2021 Witwisit Kesornsit Updated from review 
0.9 January 25, 2021 Witwisit Kesornsit Updated from review 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



User Manual March 2021    

 คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ III 
 

 

 

 
User’s Manual Authorization 
Memorandom 

 
We fully accept the changes as needed improvements and authorize initiation of work to 
proceed. Based on our authority and judgment, the continued operation of this system is 

authorized. 
 

…………………………………………………………… 
Name 
Project Leader 
 
 

…………………………………………………………… 
DATE 

…………………………………………………………… 
Name 
Operations Division Director 
 
 

…………………………………………………………… 
DATE 

…………………………………………………………… 
NAME 
Program Area/Sponsor Representative 
 
 

…………………………………………………………… 
DATE 

…………………………………………………………… 
NAME 
Program Area/Sponsor Director 

…………………………………………………………… 
DATE 

 



User Manual March 2021    

 คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ IV 
 

สารบัญ 
 

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) .............................................................................. 1 

องค์ประกอบของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ .................................................................................................. 2 

เงื่อนไขการใช้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ............................................................................................. 4 

เงือ่นไขการเป็นผู้ดูแลระบบของหน่วยงานของรัฐ ...................................................................................... 4 

เงื่อนไขการใช้บริการชุดข้อมูล ................................................................................................................... 5 

เงื่อนไขการใช้บริการเอพีไอ ....................................................................................................................... 6 

รูปแบบการจัดเตรียมชุดข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม ...................................................................................... 7 

คู่มือการใช้งานระบบตามกลุ่มผู้ใช้ ................................................................................................................. 10 

1. คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไป (General User) .................................................................................. 10 

1.1. วิธีการเข้าใช้งานระบบ..................................................................................................................... 10 

1.2. เมนูการใช้งาน ................................................................................................................................. 10 

1.3. การค้นหาชุดข้อมูล .......................................................................................................................... 10 

1.4. การดูรายการชุดข้อมูลทั้งหมด ......................................................................................................... 10 

1.5. การดูรายการชุดข้อมูลตามกลุ่มชุดข้อมูล ......................................................................................... 10 

1.6. การดูรายการชุดข้อมูลตามองค์กร ................................................................................................... 13 

1.7 การเรียงลำดับชุดข้อมูลในผลลัพธ์การสืบค้นชุดข้อมูล ...................................................................... 15 

1.8 การดูรายละเอียดและดาวน์โหลดชุดข้อมูล ....................................................................................... 16 

1.9 การแสดงตัวอย่างชุดข้อมูล (Dataset Preview) .............................................................................. 22 

1.10 การเข้าถึงเอพีไอของชุดข้อมูล ........................................................................................................ 24 

1.11 ขั้นตอนการเรียกใช้งาน ดังนี้ .......................................................................................................... 24 

1.12 การแสดงข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization) ............................................................................ 28 

1.13 การแสดงความเห็นต่อชุดข้อมูล...................................................................................................... 29 

1.14 การส่งข้อเสนอแนะให้ผู้ดูแลระบบ ................................................................................................. 30 

1.15 การส่งข้อมูลการร้องขอชุดข้อมูล .................................................................................................... 32 

1.16 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิด ....................................................................................................... 33 

2. คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลข้อมูลของหน่วยงาน (Organization Administrator) ............................... 34 

2.1 การลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ ....................................................................................................... 34 

2.2 การยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบ .............................................................................................................. 38 



User Manual March 2021    

 คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ V 
 

2.3 การสร้างชุดข้อมูลใหม่ ...................................................................................................................... 40 

2.4 การแก้ไขปรับปรุงชุดข้อมูล .............................................................................................................. 44 

2.5 การลบชุดข้อมูล ............................................................................................................................... 47 

3. คู่มือการใช้งานสำหรับนักพัฒนา (Developer) ........................................................................................ 51 

3.1 การลงทะเบียนขอใช้บริการเอพีไอ .................................................................................................... 51 

3.2 การยืนยันตัวตนเพื่อดูข้อมูล API Key และปรับปรุงโปรไฟล์............................................................. 53 

3.3 ตัวอย่างการเรียกใช้งานเอพีไอ .......................................................................................................... 56 

 



User Manual March 2021    

 คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 1 
 

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) 
 

การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยส่งเสริมและนำไปสู่การเป็นประเทศที่มี
ความเข้มแข็งและความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยอาศัยความสามารถของการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลความรู้หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมอย่ างเปิดกว้างไร้ข้อจำกัด อีกทั้งการ
ผลักดันให้นำข้อมูลไปใช้สร้างสรรค์อย่างไร้ขอบเขต และสามารถสร้างโอกาสและเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิด
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลของภาครัฐ 
เสมือนเป็นแหล่งทรัพยากรขนาดใหญ่ที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางทั้งในส่วนของบุคคลและองค์กร 
ปัจจุบันพบว่าหน่วยงานภาครัฐมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกันเพ่ือที่จะดำเนินงานตามภารกิจ
นอกจากนั้นแล้วหน่วยงานภาครัฐถือเป็นส่วนสำคัญในการผลิตและจัดเก็บข้อมูลทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
ซึ่งข้อมูลภาครัฐส่วนใหญ่เป็นข้อมูลสาธารณะโดยกฎหมายอยู่แล้ว ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะเปิดเผยและทำให้
ผู้อื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 

จากพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลต่ อสาธารณะ โดยมีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 
(Government Open Data) ผ่านเว็บไซต์ data.go.th เพื ่อสนับสนุนกระบวนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐได้โดยสะดวก และสามารถนำข้อมูลไปพัฒนา
นวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 
เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ข้อมูลศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเว็บไซต์ data.go.th โดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 
2558 จำนวนชุดข้อมูลมากกว่า 1,200 ชุดข้อมูล จากกว่า 100 หน่วยงาน โดยศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 
หมายความว่า ศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐที่สำนักงานจัดให้มีขึ้นเพื่อให้หน่วยงานข องรัฐนำ
ข้อมูลเปิดภาครัฐมาเปิดเผยในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ 

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐนั้น ได้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ผู ้ใช้บริการทั ้งภาค
ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานของรัฐ สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพของภาครัฐได้
ง่าย โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล เกิดความร่วมมือของภาครัฐ และสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน โดยการดำเนินการของศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐนั้นสร้างประโยชน์ต่อทั้งผู้ให้และผู้ใช้ข้อมูล 
ทั้งในด้านของความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การปรับปรุง หรือพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ การสร้างนวัตกรรม 
การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการของภาครัฐ และการเพิ่มมูลค่าให้กับหน่วยงาน
ราชการเอง โดย “ข้อมูลเปิด” นั้นนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการแล้วยังช่วยลดค่าใช้จา่ย
ของหน่วยงานราชการได้ 

บัดนี้ทาง สพร. มีแนวคิดในการปรับปรุงเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อให้มีความสามารถในการบริการผู้ใช้งาน
แบบครบวงจรของการแนวทางการใช้ประโยชน์ข้อมูล โดยระบบที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินงานต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีการบริการข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้งานข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชนในการเข้าถึง
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ข้อมูล รวมถึงมีความง่ายต่อการนำข้อมูลไปใช้ต่อยอดสร้างเป็นนวัตกรรมบริการ ซึ่งมีการปรับปรุงโดยเพ่ิม
ฟังก์ชันการใช้งาน รวมถึงเพิ่มรูปแบบของการให้บริการข้อมูลที่ สะดวกต่อการนำไปใช้ในลักษณะของการ
เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบของส่วนติดต่อเพื ่อพัฒนาโปรแกรมหรือเอพีไอ (Application Programming 
Interface หรือ API) การวิเคราะห์ข้อมูลเปิดแบบแสดงด้วยภาพ (Data Visualization) เพื่อเพิ่มความดึงดูด
ต่อผู้ใช้งาน ทั้งจากทางภาครัฐ และภาคเอกชน อันส่งผลต่อการพัฒนาบริการ และสร้างสรรค์นวัตกรรมจาก
ข้อมูลเปิดอย่างกว้างขวางต่อไป 

 

องค์ประกอบของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 
 

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐ
ของประเทศ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้เปิดกว้างให้หน่วยงานของรัฐ
ทุกแห่งเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ data.go.th เพื่อประโยชน์ในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้ง่าย
และมีลักษณะรวมศูนย์ นอกจากนั้นเป้าหมายหลักของศูนย์จะทำหน้าที่เป็นแหล่งในการจัดเก็บชุดข้อมูลเปิด 
(Data Storage) ที่สนับสนุนให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลไปใช้งานได้ตามความต้องการ รองรับการ
แสดงตัวอย่างข้อมูล (Preview) การแสดงด้วยภาพ (Visualization) และการสร้างเอพีไอ (API) แบบอัตโนมัติ 
ซึ่งมีการพัฒนาโดยใช้ซอฟแวร์แพลตฟอร์ม Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN) ใน
การจัดการชุดข้อมูลและเมทาเดตา และซอฟแวร์แพลตฟอร์ม Open Data Service Platform (OPEN-D) ใน
การแสดงข้อมูลด้วยภาพและเอพีไอ 

ซอฟแวร์แพลตฟอร์ม Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN) http://ckan.org 
เป็นระบบจัดการข้อมูล (Data Management System) และเป็นซอฟแวร์ชนิด Open Source ที่ถูกพัฒนา
โดย  Open Knowledge International – https://okfn.org/ โ ดย ใช ้ ภ าษา  Python และฐานข ้ อมู ล 
PostgreSQL โดยหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้งานได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย และ CKAN ยังได้รับความนิยมในการ
นำไปใช้ให้บริการเว็บไซต์พอร์ทัลในการจัดการบัญชีข้อมูล (Data Catalog) สำหรับข้อมูลเปิดของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั ่วโลก ตัวอย่างที ่สำคัญได้แก่ เว็บไซต์ data.gov ของประเทศสหรัฐอเมริกา, data.gov.uk ของ
ประเทศอังกฤษ, data.gov.au ของประเทศออสเตรเลีย, data.go.jp ของประเทศญี่ปุ่น, และ data.gov.sg 
ของประเทศสิงคโปร์ โดยจุดเด่นของ CKAN คือการมีชุมชนนักพัฒนาสนับสนุนขนาดใหญ่ (Developer 
Community) ทำให้ซอฟแวร์มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีโปรแกรมเสริม (plugin) สนับสนุนทำให้ง่าย
ต่อการเพ่ิมเติมคุณสมบัติใหม่ ๆ ในระบบ 

ซอฟแวร์แพลตฟอร์ม Open Data Service Platform (OPEN-D) พัฒนาขึ ้นโดยศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นบริการแบบ cloud-based service ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อทำหน้าที่แปลงชุดข้อมูลเปิดในแบบ CSV และ XLS ให้เป็นเอพีไอชนิด RESTFul API ให้อย่างอัตโนมัติ 
นอกจากนั้นยังมีเครื ่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานในแบบกราฟชนิดต่างๆ (Data 
Visualization Tool) จากข้อมูลแบบเปิด เช่น การสร้างกราฟสำหรับข้อมูลในแบบเวลา (Time-Series) และ
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สำหรับข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่ (Heatmap) ในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบลของประเทศไทย การเข้าถึงข้อมูล
โดยวิธีการเจาะลึก (Drill-down) ในแบบแผนที่แบบลำดับชั้น (Treemap) เป็นต้น 

ภาพรวมคุณสมบัติระบบของเว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเวอร์ชันใหม่ แบ่งได้เป็น 7 โมดูลคือ
การจัดการผู้ใช้งาน การจัดการชุดข้อมูล การจัดการหน่วยงาน การจัดการหมวดข้อมูล การจัดการเรื่องราว / 
ข่าวสาร การดูบันทึกกิจกรรมการใช้งานระบบ และการทำงานทั่วไปของระบบ รองรับกลุ่มของผู้ใช้งานระบบ
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือผู้ใช้ทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูลของหน่วยงาน ผู้ดูแลระบบ และนักพัฒนา ดังแสดง
ในรูปที่ 1 มีรายละเอียดและความต้องการด้านฟังก์ชัน (Functional Requirement) ดังนี้ 

 
รูปที่ 1 ภาพรวมระบบและกลุ่มผู้ใช้งาน 
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เงื่อนไขการใช้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 
 
เงื่อนไขการเป็นผู้ดูแลระบบของหน่วยงานของรัฐ 

เพ่ือให้การให้บริการของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานของรัฐหรือ
ผู้ใหข้้อมูลจะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. หน่วยงานของรัฐหรือผู้ให้ข้อมูลจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อทำ
หน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบของหน่วยงานของตนเอง โดยผู้ดูแลระบบของหน่วยงานจะต้องได้รับการ
อนุมัติการเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลของหน่วยงานจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
(Chief Executive Officer : CEO) 

2. หน่วยงานของรัฐหรือผู้ใช้ข้อมูลจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
ของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ และข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครฐั โดยต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้บริการข้อมูล 

3. หน่วยงานของรัฐจะต้องเข้าสู่ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐจากชื่อบัญชีที่ผู้ให้บริการข้อมูล
ออกให้เท่านั้น 

4. หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลเปิดภาครัฐที่ได้จั ดส่งหรือ
เชื่อมโยงที่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 

5. ผู้ให้บริการข้อมูลจะดำเนินการลบหรือระงับบัญชีในทันทีที่หน่วยงานของรัฐไม่มีสถานะเป็น
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของตน หรือในกรณีที่หน่วยงานของรัฐแจ้งความประสงค์ไม่ต้องการใช้
บริการต่อไป 

6. ข้อมูลหรือการกระทำใดของหน่วยงานของรัฐหรือผู้ใช้ข้อมูลที่ดำเนินการผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐ จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

7. หน่วยงานของรัฐหรือผู้ใช้ข้อมูลต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้
เป็นอย่างดีและลงนามในใบคำร้องขอ 

8. หากหน่วยงานของรัฐหรือผู้ใช้ข้อมูลพบว่ามีความผิดปกติใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐ จะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการข้อมูลทราบในทันที เพ่ือป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึนแก่หน่วยงานของรัฐหรือผู้ใช้ข้อมูล 

9. ผู้ให้บริการข้อมูลจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐและผู้ใช้ข้อมูลเป็นอย่างดี 
ตามท่ีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และจะไม่ทำการเปิดเผยต่อบุคคลใด เว้นแต่ข้อมูลดังกล่าวเป็น
ข้อมูลที่กำหนดให้ต้องเปิดเผยโดยกฎหมายหรือโดยคำสั่งศาล 

10. ผู้ให้บริการข้อมูลไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด  ๆ ที่เกิดจากหน่วยงานของรัฐ
ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิของบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งผู้ให้บริการ
ข้อมูลไม่มีอำนาจที่จะอนุญาต ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการของศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐ  
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11. ภายหลังจากที่ผู้ให้บริการข้อมูลออกใบแจ้งชื่อบัญชีและรหัสผ่านของหน่วยงานของรัฐเพื ่อใช้
บริการแล้ว สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลจะเป็นของหน่วยงานของรัฐ 

12. ผู้ให้บริการข้อมูลขอสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการบางบัญชีหรือทุกบัญชีของหน่วยงานของรัฐหรือ
ผู้ใช้ข้อมูล หากตรวจพบว่าการใช้งานบริการก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมของการให้บริการ
ของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือหน่วยงานของรัฐหรือผู้ใช้ข้อมูลกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายที่
เกี ่ยวข้องกับการให้บริการหรือละเมิดต่อข้อกำหนดและเงื ่อนไขการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของ
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐและข้อกำหนดและเงื ่อนไขการให้บริการของศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐ 

13. การที่หน่วยงานของรัฐหรือผู้ใช้ข้อมูลยินยอมให้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านซึ่งอาจเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคล ข้อมูลหน่วยงาน และข้อมูลใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐหรือผู้ใช้ข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบปัญหา ให้คำปรึกษา หรือแก้ไขปัญหา สำหรับการใช้งานต่าง ๆ จะถือว่าผู้ให้บริการ
ข้อมูลได้รับบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านซึ่งอาจเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อขอรับบริการตรวจสอบปัญหา ให้
คำปรึกษา หรือแก้ไขปัญหา โดยไม่ถือเป็นการเข้าถึงข้อมูลของผู้ให้บริการข้อมูลอัน เป็นความผิด
ต่อกฎหมายและไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิอ่ืนใดของหน่วยงานของรัฐและผู้ใช้ข้อมูล ภายหลังจาก
ได้รับการดำเนินการต่าง ๆ จากผู้ให้บริการข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัย
ในข้อมูลให้ดำเนินการเปลี่ยนรหัสดังกล่าวทันที 

14. ผู้ให้บริการข้อมูลขอสงวนสิทธิ์เด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดออก ซึ่งส่วนใด
ส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา และถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือ
ผู้ใช้ข้อมูลได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื ่อนไขการให้บริการใหม่โดยปริยาย ตลอดระยะเวลาที่
หน่วยงานของรัฐและผู้ใช้ข้อมูลยังคงใช้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 

15. ผู้ให้บริการข้อมูลขอสงวนสิทธิ์เด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลง การวางเงื่อนไขข้อกำหนด การจำกัด
ขอบเขต การระงับใช้ชั ่วคราว การบอกเลิก หรือการยกเลิกรูปแบบการให้บริการ หรือการ
ให้บริการได้ตลอดเวลา โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใด ๆ 
แก่ผู้ให้บริการข้อมูล 

 
เงื่อนไขการใช้บริการชุดข้อมูล 

ในการนำข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้งาน หรือดำเนินการอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ อันชอบ
ด้วยกฎหมายของผู้ใช้ข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลต้องอ้างอิงถึงหน่วยงานของรัฐ โดยใส่ข้อความเพ่ือแสดงถึงแหล่งที่มา
ของข้อมูลเปิดภาครัฐ ทั้งนี้ ถ้าข้อมูลนั้นไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นข้อมูลที่เกิดจากการรวบรวม
ข้อมูลมาจากหน่วยงานของรัฐที่หลากหลาย ให้ผู้ใช้ข้อมูลใช้รูปแบบการอ้างอิงโดยใช้ข้อความดังนี้  

“สิทธิการใช้ข้อมูล ภายใต้การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ” 
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ข้อกำหนดการอ้างอิงถึงหน่วยงานของรัฐ ดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นสาระสำคัญของสัญญาอนุญาตนี้ 
หากผู้ใช้ข้อมูลไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าข้อมูลในส่วนที่รูปแบบการอ้างอิงไม่ถูกต้องเป็นการใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนุญาต  

ข้อยกเว้น  
การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลตามสัญญาอนุญาตนี้ ไม่ครอบคลุมถึง  
1. ข้อมูลที ่มีกฎหมายห้ามมิให้เปิดเผยอยู ่ในเนื ้อหาข้อมูล เว้นแต่เป็นไปตามข้อยกเว้นตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
2. โลโก้หรือตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานของรัฐหรือของผู้ให้บริการข้อมูล และตราแผ่นดิน ยกเว้น

กรณีท่ีโลโก้และตราดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารหรือชุดข้อมูล  
3. เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางทหาร  
4. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิของบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งผู้ให้บริการข้อมูล

ไม่มีอำนาจที่จะอนุญาต  
เงื่อนไขการรับรอง  
การใช้ข้อมูลภายใต้สัญญาอนุญาตนี้ ไม่ถือเป็นการให้ใช้สิทธิในข้อมูลลักษณะที่แสดงถึงสถานะอย่าง

เป็นทางการใด ๆ ระหว่างผู้ให้บริการข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล และไม่ถือว่าผู้ให้บริการข้อมูลรับรองการใช้ข้อมูล
ของผู้ใช้ข้อมูลแต่อย่างใด  

ข้อยกเว้นความรับผิด  
ข้อมูลที่อนุญาตให้ผู้ใช้ข้อมูลใช้เป็นข้อมูลดิบ ที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติอยู่ในสภาพเดิม โดยผู้

ให้บริการข้อมูลไม่ได้ให้การรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล และไม่ถือว่าผู้ให้บริการข้อมูลและ
ผู้ใช้ข้อมูลมีความผูกพันเป็นตัวแทนหรือหุ้นส่วนระหว่างกัน ตลอดจนผู้ให้บริการข้อมูลไม่รับ รองและไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูล 

ผู้ให้บริการข้อมูล ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับชั่วคราวหรือยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูลบนศูนย์กลางข้อมูล
เปิดภาครัฐ หรือยกเลิกการให้ข้อมูลต่อไปไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ก่อให้เกิด
ความรับผิดชอบใด ๆ แก่ผู้ให้บริการข้อมูล  
 
เงื่อนไขการใช้บริการเอพีไอ 

1. ผู้ขอใช้บริการจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในส่วนของเอพีไอเพ่ือ
ขอรับ API Key 

2. ผู้ขอใช้บริการข้อมูลสามารถใช้บริการโดยการเชื่อมต่อมายังเว็บ ไซต์ data.go.th ซึ่งเป็นการ
ให้บริการในรูปแบบของเว็บเซอร์วิสเทคโนโลยีหรือเว็บเอพีไอ ประเภท RESTful และกำหนด
โพรโทคอลการเชื่อมต่อเอพีไอในรูปแบบ REST โดยผู้ขอใช้บริการข้อมูลจำเป็นต้องดำเนินการ
เขียนคำสั่งการเชื่อมต่อที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการเชื่อมต่อในรูปแบบที่กำหนด 

3. ผู ้ให้บริการข้อมูลจะเก็บข้อมูลผู ้ใช้งานเพื ่อการวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ และระบบเอพีไอจะอนุญาตให้เรียกใช้งานได้สูงสุดวันละ 
1000 ครั้ง/ผู้ใช้งาน 
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4. ผู้ให้บริการข้อมูลของสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการบางบัญชีหรือทุกบัญชีของผู้ใช้ข้อมูล หาก
ตรวจพบว่าการใช้งานบริการก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมของการให้บริการของศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือผู้ใช้ข้อมูลกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บ ริการหรือ
ละเมิดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐและ
ข้อกำหนดและเง่ือนไขการให้บริการของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 

 

รูปแบบการจัดเตรียมชุดข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม 
  

การเปิดเผยชุดข้อมูลเปิดต้องมีการกำหนดรูปแบบของชุดข้อมูลเปิดในแต่ละประเภท เพ่ือให้ผู้ใช้ข้อมูล
สามารถนำไปใช้งานได้สะดวกมากขึ้น โดยมีการกำหนดระดับการเปิดเผยชุดข้อมูลเปิดดังนี้ 

ระดับการเปิดเผย 
(Openness Rating) 

คุณลักษณะ 
(Characteristics) 

 
(OL) 

เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ทุกรูปแบบ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่
ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ (OL - Open License) ซึ่งรูปแบบน้ีสามารถสร้าง
ได้ง่าย แต่นำข้อมูลไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ยาก (Not Reusable)  

 
(OL, RE) 

เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่อ่านได้ด้วยเครื่อง (RE – Machine- readable) เป็นข้อมูลที่
ม ี โครงสร ้าง (Structured Data) และใช ้ก ับซอฟต์แวร ์จำก ัดส ิทธิ์  (Proprietary 
Software) เช่น Excel  

 
(OL, RE, OF) 

เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานแบบเปิด (OF - Open Format) และไม่จำกัดสิทธิ
โดยบุคคลใด (Non-proprietary)  

 
(OL, RE, OF, URI) 

เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่ใช้ยูอาร์ไอ (URI - Uniform Resource Identifier) ในการ
ระบุตัวตนของข้อมูล และชี้ไปยังตำแหน่งของข้อมูลนั้น 

 
(OL, RE, OF, URI, LD) 

เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่ข้อมูลสามารถเช่ือมโยงไปสู่แหล่งข้อมูลอื่น หรืออ้างอิงข้อมูล
ในชุดข้อมูลอื่นได้ (LD – Linked Data) 

 
 
 
 
 
 



User Manual March 2021    

 คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 8 
 

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลบนศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐควรเปิดเผยในคุณลักษณะแบบเปิด (Open 
Format) ที่ไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม หรือไม่จำกัดสิทธิโดยบุคคลใด (Non-proprietary) และอ่านได้ด้วยเครื่อง 
(Machine-readable) และควรมีระดับการเปิดเผยชุดข้อมูลอย่างน้อยระดับ 3 ดาวขึ้นไป 

ระดับการเปิดเผย 
(Openness Rating) 

รูปแบบของข้อมลู 
ทั่วไป 

รูปแบบของข้อมลู 
เชิงพ้ืนที่ 

รูปแบบของข้อมลู 
เชิงโดเมน 

 
 

PDF, HTML, ZIP, TXT, 
JPEG, PNG   

- - 

 
 

XLS/XLSX - - 

 
 

CSV/TSV, JSON, XML, 
ODS  

SHP, KML, WMS, 
GeoJSON 

NetCDF, Datex II, GTFS, 
JSON-STAT 

 
 

RDF - - 

 
 

RDF-XML - - 

 
หลักการเตรียมชุดข้อมูลสำหรับเปิดเผยบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อให้ชุดข้อมูลเปิดสามารถ

แสดงผลและทำงานได้อย่างถูกต้อง ประกอบด้วย 
1. ชุดข้อมูลที่เหมาะสมในการเผยแพร่บนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐควรเปิดเผยในอยู่ในรูปแบบ

มาตรฐานเปิดที่สามารถใช้ได้หลายแพลตฟอร์ม และต้องไม่ถือครองกรรมสิทธิ์หลังจากนำข้อมูลเปิดไปใช้
ประโยชน์ (Non-Proprietary) 

2. ชุดข้อมูลต้องมีโครงสร้าง (Structured Data) โดยเป็นไฟล์ที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง (RE – 
Machine- readable) เช่น XLS, XLSX โดยชุดข้อมูลจะต้องจัดการชุดข้อมูลโดยไม่มีการรวมคอลัมน์ 
กำหนดให้แถวแรกของชุดข้อมูลเป็นชื่อคอลัมน์ ส่วนแถวต่อไปเป็นข้อมูลในชุดข้อมูล และจะต้องเก็บข้อมูล
เพียง sheet เดียวต่อหนึ่งไฟล์เท่านั้น 

3. ชุดข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานแบบเปิด (OF - Open Format) และไม่จำกัดสิทธิโดยบุคคลใด 
(Non-proprietary) ผู้ให้ข้อมูลจะต้องกำหนดประเภทการเข้ารหัส (Encoding) เป็นแบบ UTF-8 เท่านั้น 

4. การตั้งชื่อคอลัมน์หรือชื่อฟิลด์ควรตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ , ไม่มีการเว้นวรรค และไม่ขึ้นต้นด้วย
อักขระพิเศษ เช่น #,@ 

5. กรณีข้อมูลในรูปแบบไฟล์ จำนวนข้อมูลในแต่ละชุดข้อมูลไม่ควรเกินความสามารถในการทำงาน 
(Capacity) ของไฟล์นั้น ๆ คือจำนวนแถวและคอลัมน์ทั้งหมดบนไฟล์ประมาณ 1 ,000,000 แถว และ 16,000 
คอลัมน์ หรือน้อยกว่า 
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6. คุณภาพหรือรูปแบบของข้อมูลจะต้องมีความคงเส้นคงวา (Consistency) เช่น ข้อมูลเป็นตัวเลข
จะต้องเป็นตัวเลขทั้งคอลัมน์ หากเป็นค่าว่างให้ปล่อยว่าง ห้ามใส่ "-" หรือสัญลักษณ์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเลข 

7. ตรวจสอบชุดข้อมูลให้มีคุณภาพ โดยการตรวจสอบและแก้ไขชุดข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
เช่น การทำดาตาคลีนนิ่ง (Data Cleaning) โดยกำจัดข้อมูลซ้ำ (Duplicate) หรือค่าว่าง (Blank) หรือปรับ
รูปแบบของวันเดือนปีให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล 

8. ตรวจสอบชุดข้อมูลให้มีความต้องกัน โดยข้อมูลที่เหมือนกันจากต่างชุดข้อมูลจะต้องตรงกัน เช่น 
การจัดเก็บข้อมูลวันที ่ในฐานข้อมูล ก เก็บในรูปแบบ YYYYMMDD และฐานข้อมูล ข เก็บในรูปแบบ 
DDMMYYYY จะต้องปรับฐานข้อมูล ข ให้ต้องกันกับฐานข้อมูล ก ตามมาตรฐาน รวมถึงต้องระบุความถี่ในการ
ปรับปรุงชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

9. ตรวจสอบชุดข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล หรือที่หน่วยงานกำหนด เช่น United Nations 
Code for Trade and Transport Locations (UN/LOCODE) รหัสมาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย 

10. กรณีข้อมูลในรูปแบบไฟล์ ข้อมูลที่เปิดควรเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลรายการ (Transaction Data) 
ไม่ควรจัดเตรียมในลักษณะตารางเชิงสถิติ เช่น ตารางไขว้ 

 
จากตัวอย่างข้อมูลตารางแสดงรายจ่ายรายปี เป็นข้อมูลที่นำเสนออยู่ในรูปแบบตารางไขว้ หากผู้ใช้ต้องการ
เผยแพร่ผู้ใช้ควรแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลรายการ 

 
 11. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลก่อนที่จะเปิดเผยชุดข้อมูล เช่น ปกป้องข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล 
โดยลบข้อมูลส่วนบุคคลออก หรือปกปิดข้อมูลเพื่อจำกัดการมองเห็นข้อมูลทั้งหมด (Data Masking) หรือการ
ทำข้อมูลที่ไม่แสดงตัวตน (Data Anonymization) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์การย้อนกลับไปยังตัวบุคคล
ได ้เช่น การจัดช่วง, การจัดกลุ่ม, การเข้ารหัส, การแฮช (hashing) 
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คู่มือการใช้งานระบบตามกลุ่มผู้ใช้ 
 

สำหรับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเวอร์ชันใหม่รองรับกลุ่มของผู้ใช้งานระบบซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นนั้น สำหรับคู่มือการใช้งานระบบฉบับนี้นำเสนอขั้นตอนการใช้งานระบบสำหรับ
ผู้ใช้ 3 กลุ่ม คือ ผู้ใช้ทั่วไป ผู้ดูแลข้อมูลของหน่วยงาน และนักพัฒนา 
 

1. คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไป (General User) 
 

1.1. วิธีการเข้าใช้งานระบบ 
1. เปิดโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chrome หรือ Firefox พิมพ์ https://data.go.th ในช่องกรอก 

URL ดังรูปที่ 2 
2. หลังจากท่ีท่านเข้าสู่เว็บไซต์แล้ว จะปรากฏหน้าจอหลักดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 หน้าหลักเว็บไซต์ 

 
1.2. เมนูการใช้งาน 

จะประกอบด้วยเมนูดังรูปที่ 2 ดังต่อไปนี้  
- หน้าหลัก คือ กลับสู่หน้าหลักของเว็บไซต์  
- ชุดข้อมูล คือ แสดงรายการชุดข้อมูลทั้งหมดในระบบ 
- องค์กร คือ แสดงรายการชุดข้อมูลตามหน่วยงานผู้สร้างข้อมูล 
- หมวดหมู่ คือ แสดงรายการชุดข้อมูลตามหมวดหมู่ 
- ข่าวสารและประกาศ คือ แสดงบทความที่เป็นประกาศและข่าวสาร 
- เอกสาร คือ แสดงบทความที่เป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้และคู่มือการใช้งานต่างๆ  

1.3. การค้นหาชุดข้อมูล 
ผู้ใช้สามารถสืบค้นชุดข้อมูลโดยใช้คำสำคัญ (keyword) ได้ โดยเมื่อผู้ใช้พิมพ์คำสำคัญ แล้วคลิกปุ่ม 

“ค้นหาข้อมูล” ซึ่งระบบจะค้นหาจากฟิลด์ต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อชุดข้อมูล (title) รายละเอียด (description) และ
ป้ายกำกับ (tag) และแสดงผลลัพธ์เป็นรายการชุดข้อมูลที่ตรงกับคำค้นของผู้ใช้ 

1.1 
1.2 

1.3 



 User Manual March 2021   

 คูม่ือการใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 10 
 

1. ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นชุดข้อมูลได้โดยคำสำคัญ (keyword) จากนั้น คลิกปุ่ม “ค้นหาข้อมูล” ดัง
ตัวอย่างในรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 การสืบคน้ชุดข้อมูล 

 
 2. เมื่อผู้ใช้งาน คลิกปุ่ม “ค้นหาข้อมูล” แล้ว ระบบจะแสดงผลลัพธ์เป็นรายการชุดข้อมูลที่ตรงกับ
คำค้นของผู้ใช้งาน ดังตัวอย่างในรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 ผลลัพธ์การค้นหาชุดข้อมูล 

 
1.4. การดูรายการชุดข้อมูลทั้งหมด 

ผู้ใช้สามารถคลิกที่เมนู “ชุดข้อมูล” เพ่ือดูรายการชุดข้อมูลทั้งหมดในระบบ ดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 รายการชุดข้อมูลทั้งหมดในระบบ 

 
1.5. การดูรายการชุดข้อมูลตามกลุ่มชุดข้อมูล 

นอกจากนีผู้้ใช้ทั่วไปสามารถค้นหาชุดข้อมูลได้โดยป้อนข้อมูลลงในช่องค้นหาในหน้าชุดข้อมูล จากนั้น
กดท่ีเครื่องหมาย         จะได้ผลลัพธ์จากการค้นหาดังรูปที่ 6 
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รูปที่ 6 ผลลัพธ์การค้นหาชุดข้อมูล 

 
1. ผู้ใช้สามารถกรองผลลัพธ์ (filter) ตามกลุ่มชุดข้อมูลโดยคลิกท่ีชื่อกลุ่มชุดข้อมูล 

 
รูปที่ 7 กรองผลลัพธ์การค้นหาตามหมวดหมู่ 

 
2. ระบบจะแสดงผลลัพธ์เฉพาะในหมวดหมู่ที่ผู้ใช้เลือก  

 
รูปที่ 8 แสดงผลลัพธ์ชุดข้อมูลตามหมวดหมู่ที่เลือก 

 
 

1 2 
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3. ผู้ใช้สามารถคลิกที่เครื่องหมาย  หลังชื่อหมวดหมู่เพ่ือยกเลิกการกรองหมวดหมู่ดังกล่าว 

4. ผู้ใช้ยังสามารถแสดงชุดข้อมูลตามหมวดหมู่ได้โดยคลิกที่เมนู “หมวดหมู่” (1) และเลือกหมวดหมู่ที่
ต้องการ (2) ระบบจะแสดงชุดข้อมูลเฉพาะในหมวดหมู่ที่ต้องการ ตามรูปที่ 9 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 9 การแสดงชุดข้อมูลตามหมวดหมู่ ก และ ข 
 

 
 

1 

2 
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5. ผู้ใช้สามารถค้นหาหมวดหมู่จากชื่อหมวดหมู่ได้ โดยการป้อนข้อมูลลงไปในช่องค้นหาจากนั้นกดที่
เครื่องหมาย          ระบบจะแสดงชุดข้อมูลเฉพาะที่ผู้ใช้ค้นหา 

 
รูปที่ 10 การค้นหาหมวดหมู่ 

 
1.6. การดูรายการชุดข้อมูลตามองค์กร 

1. จากผลลัพธ์การค้นหาชุดข้อมูล ผู้ใช้สามารถกรองผลลัพธ์ตามหน่วยงาน / องค์กรของข้อมูล โดยคลิก
ที่ชื่อองค์กรดังรูปที ่11 

 
 

รูปที่ 11 การกรองผลลัพธ์ชุดข้อมูลตามองค์กร 
 
 
 
 
 

1 2 
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2. ระบบจะแสดงผลลัพธ์เฉพาะในองค์กรดังกล่าว ดังรปูที่ 12 

 
รูปที่ 12 ชุดข้อมูลขององค์กรที่เลือก 

 
3. ผู้ใช้สามารถคลิกที่เครื่องหมาย  หลังชื่อองค์กร เพ่ือยกเลิกการกรององค์กรดังกล่าว 

4. นอกจากนี้ผู ้ใช้สามารถแสดงชุดข้อมูลตามองค์กรได้โดยคลิกที่เมนู “องค์กร” และเลือกองค์กรที่
ต้องการ ดังตัวอย่างในรูปที่ 13 

 
รูปที่ 13 การแสดงชุดข้อมูลตามองค์กร 

 
 
 
 
 
 

1 

2 
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5. จากนั้นระบบจะแสดงชุดข้อมูลในเฉพาะองค์กรที่ผู้ใช้เลือก ดังรูปที่ 14 

 
รูปที่ 14 แสดงชุดข้อมูลเฉพาะในองค์กรที่เลือก 

 
6. ผู้ใช้ยังสามารถค้นหาหมวดหมู่ได้จากชื่อองค์กรโดยที่ผู้ใช้ระบุชื่อองค์กรลงในช่องค้นหาจากนั้นกดปุ่ม  

ระบบจะแสดงผลลัพธ์องค์กรที่ค้นพบจากชื่อองค์กรที่ค้นหา ดังรูปที่ 15 

 
รูปที่ 15 ค้นหาหมวดหมู่จากชื่อองค์กร 

 
1.7 การเรียงลำดับชุดข้อมูลในผลลัพธ์การสืบค้นชุดข้อมูล 

การเรียงลำดับชุดข้อมูลหรือเนื้อหาที่จะแสดงผลบนเว็บไซต์ได้โดยเมื่อผู้ใช้แสดงชุดข้อมูลหรือค้นหา
ชุดข้อมูล ผู้ใช้สามารถเลือกจัดลำดับรายการชุดข้อมูลผลลัพธ์ได้ 5 วิธี ได้แก่ 

 

1 2 

3 
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1. ตามความเกี่ยวข้องกับคำค้น(ความสัมพันธ์) 
2. ตามลำดับตัวอักษร (ก-ฮ) 
3. ตามลำดับตัวอักษร (ฮ-ก) 
4. ตามวันที่ถูกแก้ไขครั้งสุดท้าย 

5. ตามการได้ครับความสนใจ (จำนวน views) 

ผู้ใช้สามารถเลือกวิธีการเรียงลำดับ และแสดงผลลัพธ์ที่เรียงลำดับแล้วดังรูปที่ 16 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 16 การเรียงลำดับชุดข้อมูล ก และ ข 
 
1.8 การดูรายละเอียดและดาวน์โหลดชุดข้อมูล 
 จากผลการค้นหาหรือการแสดงชุดข้อมูล ผู้ใช้สามารถคลิกที่ชื่อชุดข้อมูลเพ่ือดูรายละเอียดเกี่ยวกับชุด
ข้อมูล โดยระบบจะแสดงข้อมูลเมทาดาตาของชุดข้อมูลดังแสดงดังรูป นอกจากนี้ระบบยังสามารถแสดงชุด
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับชุดข้อมูลที่ผู้ใช้ดูอยู่ ในส่วนของชุดข้อมูลที่เก่ียวข้อง โดยชุดข้อมูลที่เก่ียวข้อง คือ ชุดข้อมูล
ที่มีป้ายกำกับร่วมกันกับชุดที่ผู้ใช้กำลังเข้าถึง ซึ่งระบบจะค้นหาชุดข้อมูลที่มีป้ายกำกับเดียวกันและนำมา
แสดงผล 
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 ทั้งนี้ระบบจะแสดงเมทาดาตาของชุดข้อมูลในระดับ คือ 
 1. ระดับชุดข้อมูล (dataset) 
 2. ระดับทรัพยากร (ไฟล์) (resource) 
 โดยหนึ่งชุดข้อมูลสามารถประกอบด้วยหลายทรัพยากรได้ โดยในรูปที่ 17 ตารางข้อมูลเมทาดาตาใน
ส่วนบนจะเป็นข้อมูลของทรัพยากร และตารางส่วนล่างเป็นข้อมูลของชุดข้อมูล 

 
(ก) 

เมทาดาตาของทรัพยากร 

เมทาดาตาของชุดข้อมูล 

ทรัพยากร 

ชุดข้อมูล 
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(ข) 

รูปที่ 17 การดูรายละเอียดชุดข้อมูล ก และ ข 
 
 หากผู้ใช้สนใจดาวน์โหลดไฟล์ของชุดข้อมูล เมื่อผู้ใช้คลิกที่ชื่อทรัพยากร (ไฟล์) ระบบจะแสดงข้อมูล
ของไฟล์ทรัพยากรนั้น และ คลิกที่เครื่องหมาย “ดาวน์โหลด” เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ทรัพยากรนั้น หรือ คลิกที่ 
เครื่องหมาย “ZIP” เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ทรัพยากรทั้งหมดของชุดข้อมูลนั้นและข้อมูลเมทาดาตาในแบบไฟล์ 
zip  
 ในรูปที่ 17 แสดงตัวอย่างไฟล์ชุดข้อมูลที่ดาวน์โหลดในแบบไฟล์ excel และแสดงตัวอย่างไฟล์รวม
ทรัพยากรในแบบไฟล์ zip และแสดงตัวอย่างไฟล์ข้อมูลเมทาดาตาที่อยู่ในไฟล์ zip ในแบบไฟล์ JSON โดยจะ
แสดงขั้นตอนต่างๆดังนี้  

1. ผู้ใช้สามารถคลิกท่ีชื่อชุดข้อมูลเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับชุดข้อมูลได้ ดังตัวอย่างรูปที่ 18 

 
รูปที่ 18 เลือกชุดข้อมูลที่ต้องการดูรายละเอียด 

 

ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
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2. ผู้ใช้งานสามารถเลือกการดาวน์โหลดทรัพยากรทั้งหมดของชุดข้อมูลนี้ในแบบ zip ไฟล์ได้ ดังตัวอย่าง
รูปที่ 19 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 19 การดาวน์โหลดชุดข้อมูลในแบบ Zip file ก และ ข 
 

 
รูปที่ 20 แสดงตัวอย่างไฟล์ที่ดาวน์โหลด 
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3. ผู้ใช้สามารถเลือกดาวน์โหลดแบบไฟล์ excel ได้ ดังตัวอย่าง รูปที่ 21 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 21 การดาวน์โหลดไฟล์ชุดข้อมูลประเภท Excel file ก และ ข 
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4. ผู้ใช้สามารถ share หน้าชุดข้อมูลนี้ไปยัง social media ได้แก่ Twitter กับ Facebook ได้โดยคลิกที่
เครื่องหมาย share ดังตัวอย่างรูปที่ 22 

 
รูปที่ 22 การ Share ชุดข้อมูลไปยัง social media 

 
5. ระบบสามารถแสดงชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลที่ผู้ใช้ เข้าถึงอยู่ ในส่วนของชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ดังรูปที่ 23 

 
รูปที่ 23 ระบบแสดงชุดข้อมูลที่เก่ียวข้องกับชุดข้อมูลที่ผู้ใช้ view อยู่ 
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1.9 การแสดงตัวอย่างชุดข้อมูล (Dataset Preview) 
สำหรับชุดข้อมูลที่มีไฟล์ทรัพยากรเป็นแบบ .xls .xlsx หรือ .csv ที่ข้อมูลอยู่ในแบบตาราง คือ มี 

header อยู่ในแถวที่ 1 และทุกแถวมีจำนวนคอลัมน์เท่ากัน ระบบจะแสดงการแสดงตัวอย่างชุดข้อมูลในแบบ
ตาราง data explorer อย่างอัตโนมัติ ดังแสดงในรูปที่ 24 ทั้งนี้หากไฟล์ทรัพยากรของชุดข้อมูลไม่ได้อยู่ใน
รูปแบบดังกล่าว ระบบก็จะไม่แสดงตาราง preview ดังกล่าว 

นอกจากนี้ผู ้ใช้สามารถเลือก preview ตารางข้อมูลในแบบกราฟได้ ดังตัวอย่างในรูปที่ 25 โดย
สามารถเลือกฟิลด์ที่จะเป็นแกน X และแกน Y ของกราฟได้จากฟิลด์ในไฟล์ทรัพยากรชุดข้อมูล และเลือกชนิด
ของกราฟได ้

 
 (ก) 
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(ข) 

รูปที่ 24 การแสดงตัวอย่างข้อมูลในรูปแบบตารางและในรูปแบบกราฟ ก และ ข 
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รูปที่ 25 รูปแบบกราฟที่ใช้ในการแสดงผล 

 
1.10 การเข้าถึงเอพีไอของชุดข้อมูล 

ผู้ใช้จะสามารถเรียกใช้เอพีไอของชุดข้อมูล (data API) ได้ 2 ทาง คือ 
1. Data API ของ CKAN จะเป็นเอพีไอที่ใช้งานในการ query ข้อมูลแบบพื้นฐาน (Basic API) เช่น 

กำหนดจำนวน limit ของผลลัพธ์ การค้นหาโดยใช้คำสำคัญ (keyword) เป็นต้น หากต้องการใช้การ 
query ที่ซับซ้อนขึ้น เช่น field search หรือ aggregation query จะต้องเขียนคำสั่งภาษา SQL ซึ่ง
จะมีความซับซ้อนมากขึน้ 

2. Data API ของ Open-D จะเป็นเอพีไอที่สนับสนุนการ query ที่มีความซับซ้อน (Advance API) ใน
แบบของ field search, aggregation query เป็นต้น โดยผู้ใช้มิต้องเขียนคำสั่งภาษา SQL และยังมี 
User Interface (UI) สำหรับใช้ในการ form คำสั ่งเอพีไอให้โดยมิต้องจดจำ syntax ของคำสั่ง 
(query by example) 

1.11 ขั้นตอนการเรียกใช้งาน ดังนี้ 
1. สำหรับชุดข้อมูลที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูลได้ ระบบจะแสดงปุ่ม Data API เพื่อเรียกใช้ CKAN 

Data API ให้ ดังรูปที่ 26 เมื่อผู้ใช้คลิกท่ีปุ่มดังกล่าว ระบบจะแสดงวิธีการเรียกใช้ URL request ของ 
Data API ของชุดข้อมูลดังกล่าวให้  
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รูปที่ 26 Data API ของชุดข้อมูล 

 
2. เมื่อผู้ใช้เรียกใช้ URL request ดังกล่าว จะได้ผลลัพธ์ของเอพีไอจะอยู่ในรูปแบบของ JSON แสดงดัง

ตัวอย่างรูปที่ 27 

 
รูปที่ 27 ผลลัพธ์การเรียกข้อมูลผ่านเอพีไอ 
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3. สำหรับ Open-D Data API สามารถเข้าถึงได้จากการคลิกปุ่ม “Visualization” เพื่อให้เข้าถึงชุด
ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง ดังรูปที่ 28 

 
รูปที่ 28 เลือกปุ่ม Visualization เพ่ือใช้งาน Open-D  

 
4. เมื่อผู้ใช้คลิกที่ระบบจะเข้าสู่หน้าจอ Open-D Data Explorer ที่สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหา

ข้อมูลได้ ดังรูปที่ 29 

 
รูปที่ 29 หน้าจอ Open-D Data Explorer 
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5. เมื่อผู้ใช้ระบุเงื่อนไขดังรูปที่ 30 แล้วคลิกที่ปุ่ม “Get API” ระบบจะแสดง URL request ของเอพีไอ
สำหรับเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 

 
รูปที่ 30 URL Request ของเอพีไอสำหรับเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 

 
6. ผู้ใช้จะได้ผลลัพธ์ของ API Request จะอยู่ในแบบ JSON ดังรูปที่ 31 

 
รูปที่ 31 ผลลัพธ์ของ API Request 

 
7. อย่างไรก็ตามการดำเนินงานในขั้นตอนที่กล่าวมานี้ผู ้ใช้จะต้องลงทะเบียนขอรับ API Key ในการ

เข้าถึง Data API ของระบบ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามตรวจสอบการใช้งาน  API ของผู้ใช้ 
และสามารถกำหนดจำนวน API Request สูงสุดต่อวันในการเรียกใช้งาน API โดยหากผู้ใช้มิได้ระบุ 
API Key เป็นพารามิเตอร์ต่อท้ายใน API Request URL หรือระบุ API Key ไม่ถูกต้อง (invalid API 
Key) จะไม่ได้รับผลลัพธ์ของ API หากผู้ใช้ระบุ API Key เป็นพารามิเตอร์ใน API Request URL ได้
ถูกต้องก็จะได้รับผลลัพธ์ตามต้องการ ดังรายละเอียดการใช้งานในเอกสารคู่มือการใช้งาน data.go.th 
API ที่ https://data.go.th/pages/data-go-th-api 

https://opendata.data.go.th/pages/data-go-th-api
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1.12 การแสดงข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization) 
1. จากหน้าจอ Open-D Data Explorer ดังรูปที่ 32 ผู้ใช้สามารถคลิกที่ปุ ่ม “รายงาน” เพ่ือกำหนด

เงื่อนไขของการสรุปผลลัพธ์ข้อมูลตามฟิลด์ในชุดข้อมูล เพ่ือแสดงผลภาพข้อมูลได้ต่อไป 
2. ผู้ใช้ก็สามารถคลิกที่เครื่องหมายของกราฟชนิดต่างๆ ได้ โดยกราฟที่ใช้ได้กับข้อมูลดังกล่าวจะ active 

ให้ผู้ใช้คลิกได้ และจะปรากฏเป็นแบบปฏิสัมพันธ์ (inactive) หากไม่สามารถใช้กับข้อมูลดังกล่าวได้ 

 
รูปที่ 32 การกำหนดเงื่อนไขท่ีต้องการและการเลือกดูกราฟชนิดต่าง ๆ 

 
3. เมื่อผู้ใช้คลิกท่ีเครื่องหมายรูปแผนที่ ระบบจะสร้างภาพข้อมูลในแบบแผนที่ (heatmap) ดังรูปที่ 33 

 
รูปที่ 33 ตัวอย่างการเลือกดูกราฟแผนที่ 
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4. เมื่อผู้ใช้คลิกที่เครื่องหมายรูปกราฟแท่ง ระบบจะสร้างภาพข้อมูลในแบบกราฟแท่ง (bar chart) ดังรูป
ที่ 34 

 
รูปที่ 34 ตัวอย่างการเลือกดูกราฟแท่ง 

 
1.13 การแสดงความเห็นต่อชุดข้อมูล 

1. ผู้ใช้สามารถแสดงความเห็นต่อชุดข้อมูลได้โดยจะต้องระบุตัวตนโดยบัญชีผู้ใช้บน Facebook ของตน
ก่อน โดยคลิกที่ชื่อชุดข้อมูลเพื่อดูรายละเอียดของชุดข้อมูล พิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็น และ คลิก เข้าสู่
ระบบเพื่อโพสต์ จากนั้นผู้ใช้จะต้อง login ด้วย facebook เพ่ือระบุตัวตน 

2. จากนั้นจะปรากฏข้อความความคิดเห็นของผู้ใช้ในหน้ารายละเอียดชุดข้อมูล 

 
รูปที่ 35 Login ด้วย Facebook account เพ่ือแสดงความคิดเห็น 
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(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 36 การแสดงความคิดเห็นชุดข้อมูล ก และ ข 
 
1.14 การส่งข้อเสนอแนะให้ผู้ดูแลระบบ 

ผู้ใช้สามารถส่งข้อเสนอแนะหรือความเห็นไปยังผู้ดูแลระบบ ดังมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ผู้ใช้สามารถคลิกที่เมนู “ส่งข้อเสนอแนะ” เพ่ือเข้าหน้าจอส่งข้อเสนอแนะ 
2. ผู้ใช้สามารถระบุอีเมล์ของตน ชื่อหัวข้อ เนื้อหาข้อเสนอแนะ และกดส่งความคิดเห็น 
3. เมื่อผู้ดูแลระบบตอบกลับข้อเสนอแนะดังกล่าว ระบบจะส่งอีเมล์ที่ผู้ดูแลระบบตอบไปยังผู ้ส่ง

คำถาม ดังรูปที่ 37 
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(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 37 การส่งข้อเสนอแนะ ก และ ข 
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1.15 การส่งข้อมูลการร้องขอชุดข้อมูล 
ผู้ใช้สามารถร้องขอชุดข้อมูลที่ต้องการไปยังผู้ดูแลระบบ ดังมีข้ันตอนดังนี้ 
1. ผู้ใช้สามารถคลิกที่เมนู “ร้องขอชุดข้อมูล” เพ่ือเข้าหน้าจอส่งคำร้องขอชุดข้อมูล 
2. ผู้ใช้สามารถระบุอีเมล์ของตน ชื่อหัวข้อ เนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร และกดส่งความคิดเห็น 
3. เมื่อผู้ดูแลระบบตอบกลับข้อเสนอแนะดังกล่าว ระบบจะส่งอีเมล์ที่ผู้ดูแลระบบตอบไปยังผู้ส่ง

คำถาม ดังรูปที่ 38 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 38 การร้องขอชุดข้อมูล ก และ ข 
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1.16 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิด 
 ผู้ใช้สามารถเลือกเมนูเพ่ือเลือกดูการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิด ซึ่งเป็นการนำเสนอกรณีการนำข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์และสร้างนวัตกรรม 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 39 เมนู “การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิด” 
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2. คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลข้อมูลของหน่วยงาน (Organization Administrator) 
 
2.1 การลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ 

ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกท่ีเมนู “สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ” ดังรูป 

 
รูปที่ 40 เมนู “เข้าสู่ระบบ” 

 
2. คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบด้วย Mail.go.th หรือ เข้าสู่ระบบด้วย OpenID ดังรูปที่ 41 โดยผู้ใช้จะต้อง

ลงทะเบียนสมัครขอบัญชีจาก Mail.go.th หรือ OpenID มาก่อนแล้ว จึงจะสามารถสมัครใช้บริการได้ 

 
รูปที่ 41 เลือกการเข้าสู่ระบบด้วย Mail.go.th หรือ OpenID 
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3. จากตัวอย่างดังรูป เมื ่อผู ้ใช้คลิกที ่ปุ ่ม  “เข้าสู ่ระบบด้วย OpenID” หรือ “เข้าสู ่ระบบด้วย 
Mail.go.th” ผู้ใช้จะเข้าสู่หน้ายืนยันตัวตนของระบบ OpenID หรือ Mail.go.th 

 
รูปที่ 42 หน้ายืนยันตัวตนของระบบ OpenID 

 

 
รูปที่ 43 หน้ายืนยันตัวตนของระบบ Mail.go.th 

 
4. เมื่อผู้ใช้ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วและยังไม่เคยได้รับการอนุญาตให้ใช้บริการของ data.go.th มาก่อน 

ระบบจะเข้าสู่หน้าสมัครขอใช้บริการดังรูป 
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รูปที่ 44 หน้าสมัครขอใช้บริการ 

 
5. เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลส่วนตัวและกดปุ่มลงทะเบียน ระบบจะเข้าสู่หน้าจอสร้างใบสมัคร เพื่อให้ผู้ใช้

พิมพ์ออกมาและให้ผู้มีอำนาจของหน่วยงานลงนาม และสแกน (scan) เอกสาร ส่งไปที่ contact@dga.or.th 
ดังรูปที่ 45 

mailto:contact@dga.or.th


 User Manual March 2021   

 คูม่ือการใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 37 
 

 
รูปที่ 45 หน้าเอกสารใบสมัครสำหรับพิมพ์และขออนุมัติ 

 
6. ทั้งนี้ผู้ใช้จะได้รับเมล์ยืนยันการสมัคร พร้อมทั้งลิงก์ที่สามารถกลับมาสู่หน้าพิมพ์ใบสมัครได้อีกตาม

ต้องการ ดังรูปที่ 46 
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รูปที่ 46 เมล์ยืนยันการสมัคร 

 
2.2 การยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบ 

1. เมื่อผู้ใช้ได้รับการอนุมัติข้อมูลการสมัคร ให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลผ่าน data.go.th ได้แล้ว หรือ 
หากผู้ใช้เคยมีบัญชีผู ้ใช้อยู ่ในระบบ data.go.th เวอร์ชันเดิมอยู่แล้ว สามารถใช้บัญชีผู ้ใช้ OpenID หรือ 
Mail.go.th ของตนในการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบได้ดังรูปที่ 47 

 
(ก) 
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(ข) 

 
(ค) 

รูปที่ 47 การเข้าสู่ระบบด้วย OpenID หรือ Mail.go.th ก, ข และ ค 
 

2. เมื่อผู้ใช้ระบุชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้องแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบ data.go.th ในฐานะผู้ดูแล
ข้อมูลของหน่วยงาน (Organization Administrator) ได้ทันที โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบหน่วยงานที่ตนเองมี
สิทธิ์ในการสร้าง / แก้ไขข้อมูล โดยคลิกที่ องค์กรของฉัน ดังรูปที่ 48 

 
(ก) 



 User Manual March 2021   

 คูม่ือการใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 40 
 

 
(ข) 

รูปที่ 48 การตรวจสอบหน่วยงานที่ตนเองมีสิทธิ์สร้าง / แก้ไขข้อมูล ก และ ข 
 
2.3 การสร้างชุดข้อมูลใหม่ 

เมื่อผู้ใช้สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้สำเร็จแล้ว และได้รับการกำหนดสิทธิ์โดยผู้ดูแลระบบให้เป็น 
ผู้ดูแลข้อมูลของหน่วยงาน จะสามารถนำเข้าชุดข้อมูลโดย 

1. ในหน้าจอคลิกที่เมนู ชุดข้อมูล จะแสดงรายการชุดข้อมูล ให้คลิกปุ่ม “เพิ่มชุดข้อมูล” ดังรูปที่ 49 
เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่มดังกล่าวแล้ว จะสามารถเพิ่มรายละเอียดเมทาดาตาของชุดข้อมู ลใหม่ได้ดังรูปที่ 50 ซึ่ง
ประกอบด้วย หัวข้อ รายละเอียด ป้ายกำกับ สัญญาอนุญาต องค์กร ระดับในการเข้าถึงข้อมูล ชื่อผู้ติดต่อ 
อีเมล์ผู ้ติดต่อ เบอร์โทรผู้ติดต่อ ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (frequency) และ
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล (rights) เมื่อเพิ่มรายละเอียดข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม “ต่อไป” เพื่อเพ่ิม
ข้อมูล 

 
รูปที่ 49 ปุ่ม “เพ่ิมชุดข้อมูล” 
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(ก) 
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(ข) 

รูปที่ 50 การเพ่ิมรายละเอียดเมทาดาตาของชุดข้อมูลใหม่ 
 

2. หน้าจอถัดไปเป็นการนำเข้าไฟล์ข้อมูลซึ่งสามารถนำเข้าได้มากกว่า 1 ไฟล์ ดังรูปที่ 51 โดยสามารถ
เพิ่มรายละเอียดของไฟล์ข้อมูล ประกอบด้วย ไฟล์ข้อมูลซึ่งสามารถนำเข้าได้ทั้งการอัพโหลดหรือใส่ลิ้งค์ของ
ไฟล์ข้อมูล ชื่อของไฟล์ รายละเอียดของไฟล์ รูปแบบของไฟล์ เมื่อเพิ่มรายละเอียดข้อมูลเสร็จเรียบร้อย หาก
ต้องการเพิ่มไฟล์ข้อมูลอีกให้คลิกปุ่ม บันทึกและเพ่ิมรายการ หากต้องการให้บันทึกและเสร็จสิ้นโดยทันที ให้
คลิกปุ่ม “สิ้นสุด” 
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รูปที่ 51 การนำเข้าไฟล์ข้อมูล 

 
3. เมื่อระบบทำการบันทึกเมทาดาตาของชุดข้อมูลและไฟล์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าจอ

รายละเอียดของชุดข้อมูล ดังรูปที่ 52 

 

รูปที่ 52 หน้ารายละเอียดของชุดข้อมูล 
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2.4 การแก้ไขปรับปรุงชุดข้อมูล 
เมื่อผู้ใช้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ และมีสิทธิเป็นผู้ดูแลข้อมูลของหน่วยงาน สามารถแก้ไขชุดข้อมูล ของ

หน่วยงานของตนเองได้โดย 
1. ไปที่หน้าจอแสดงรายละเอียดของชุดข้อมูลที่จะทำการแก้ไข คลิกที่เครื่องหมายการ “แก้ไข” หลัง

ชื่อชุดข้อมูล ดังรูปที่ 53 

 
รูปที่ 53 เครื่องหมายการแก้ไขชุดข้อมูล 

 
2. เมื่อผู้ใช้คลิกเครื่องหมายการแก้ไขแล้ว สามารถแก้ไขรายละเอียดของชุดข้อมูล ดังรูปที่ 54 เมื่อ

แก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม “ปรับปรุงชุดข้อมูล” 
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(ก) 
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(ข) 

รูปที่ 54 หน้าแก้ไขรายละเอียดของชุดข้อมูล 
 

3. หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขไฟล์ทรัพยากรข้อมูลให้คลิกที่แถบ ทรัพยากร จะสามารถเพิ่มหรือแก้ไขไฟล์
ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วได้ โดยหากต้องการเพิ่มไฟล์ให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มทรัพยากรใหม่” ดังรูป และหากต้องการ
แก้ไขไฟล์ข้อมูลเดิมให้คลิกที่ไฟล์ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏหน้าจอให้สามารถแก้ไขรายละเอียดหรือลบ
ไฟล์ทรัพยากรได้ ดังรูปที่ 55 

 
(ก) 



 User Manual March 2021   

 คูม่ือการใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 47 
 

 
(ข) 

รูปที่ 55 การเพ่ิมหรือแก้ไขไฟล์ทรัพยากร ก และ ข 
 
2.5 การลบชุดข้อมูล 

เมื่อผู้ใช้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ และมีสิทธิเป็นผู้ดูแลข้อมูลของหน่วยงาน สามารถลบชุดข้อมูล ของ
หน่วยงานของตนเองได้โดย 

1. ที่หน้าจอแสดงรายละเอียดของชุดข้อมูลที่จะทำการลบ คลิกที่ เครื่องหมายการแก้ไขหลังชื่อชุด
ข้อมูล ดังรูปที่ 56 
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รปูที่ 56 เครื่องหมายการแก้ไขชุดข้อมูล 

 
2. เมื่อผู้ใช้คลิกเครื่องหมายการแก้ไขแล้ว จะสามารถลบชุดข้อมูล โดยคลิกท่ีปุ่ม “ลบ” ดังรูปที่ 57 
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รูปที่ 57 ปุ่ม ลบ ชุดข้อมูล 
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3. ระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันการลบชุดข้อมูล ให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก” หรือ “ยืนยัน” การลบชุดข้อมูล 
รวมทั้งไฟล์ทรัพยากรทั้งหมดของชุดข้อมูล เมื่อยืนยันการลบแล้วข้อมูลจะถูกลบออกจากระบบ ดังรูปที่ 58 

 
รูปที่ 58 ข้อความยืนยันการลบชุดข้อมูล 
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3. คู่มือการใช้งานสำหรับนักพัฒนา (Developer) 
 
3.1 การลงทะเบียนขอใช้บริการเอพีไอ 
 ตามนโยบายการใช้งานเอพีไอของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐผ่านเว็บไซต์ data.go.th ผู้ใช้จะต้อง
ลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการเอพีไอก่อน จึงจะได้รับ API Key ของตนเอง เพื่อใช้ในการเข้าถึงเอพีไอของชุด
ข้อมูลได้ ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการเรียกใช้ เอพีไออย่างไม่ถูกต้อง เช่น การโจมตีเซอฟ
เวอร์ (attack server) หรือ การเรียกใช้เอพีไอในปริมาณที่มากเกินไป ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของ
ระบบ นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบยังต้องการทราบโปรไฟล์ (profile) พ้ืนฐานของนักพัฒนา เพ่ือให้สามารถนำมาใช้
ในการปรับปรุงบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละกลุ่มมากยิ่งข้ึนในอนาคต  

 
รูปที่ 59 คลิก สำหรับนักพัฒนา 

 
ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้บริการเอพีไอ 

1. จากเมนูของเว็บไซต์ https://data.go.th คลิกท่ีลิงก ์“สำหรับนักพัฒนา” หรือ สามารถเข้าตรงไปที่
เว็บไซต์ https://opend.data.go.th  

2. คลิกท่ีลิงก์ “สมัครเป็นผู้ใช้”  
3. กรอกข้อมูลส่วนตัว และตั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และคลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน” 
4. ระบบจะส่งอีเมล์ (email) ยืนยันการสมัคร เมื่อผู้สมัครคลิกที ่ลิงก์ “ยืนยัน” จากอีเมล์ดังกล่าว 

สามารถเข้าสู่ระบบ (login) ได ้
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รูปที่ 60 คลิก สมัครเป็นผู้ใช้ 

 

 
(ก) 
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(ข) 

รูปที่ 61 หน้าลงทะเบียนเพื่อรับ API Key และเมล์ยืนยันการสมัคร ก และ ข 
 
3.2 การยืนยันตัวตนเพื่อดูข้อมูล API Key และปรับปรุงโปรไฟล์ 

การยืนยันตัวตน 
ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อดูข้อมูล API Key มีดังนี้ 
1. จากเมนูของเว็บไซต์ https://data.go.th คลิกที่ลิงก์ “สำหรับนักพัฒนา” หรือ สามารถเข้าตรงไปที่

เว็บไซต์ https://opend.data.go.th  
2. คลิกท่ีลิงก์ “เข้าใช้งาน”  
3. ระบุชื่อผู้ใช้หรืออีเมล์และรหัสผ่าน แล้วคลิกท่ีปุ่ม “เข้าใช้งาน” 

 
(ก) 
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(ข) 

รูปที่ 62 การยืนยันตัวตนเพ่ือดูข้อมูล API Key 
 
ลืมรหัสผ่าน 
  หากผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน สามารถคลิกที่ “ลืมรหัสผ่าน” และระบุอีเมล์ที่ใช้ในการสมัคร ระบบจะส่งอีเมล์
แจ้งรหัสผ่านกลับไปให ้

 
รูปที่ 63 หน้าลืมรหัสผ่าน 

 
การดูข้อมูล API Key 
  เมื่อผู้ใช้ยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว ระบบจะแสดงหน้า โปรไฟล์และ API Key ของผู้ใช้ดังรูป 
ผู้ใช้สามารถใช้ API Key ดังกล่าวในการเข้าถึง Data API ของชุดข้อมูลได้ 
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รปูที่ 64 การดูข้อมูล API Key 

 
การแก้ไขประวัติ/รหัสผ่าน 
  ผู้ใช้สามารถคลิกที่ลิงก์ “แก้ไขประวัติ / พาสเวิร์ด” เพื่อแก้ไขประวัติ / รหัสผ่านได้ จากนั้นกด 
“บันทึก” 

 
รูปที่ 65 หน้าแก้ไขประวัติ / รหัสผ่าน 
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3.3 ตัวอย่างการเรียกใช้งานเอพีไอ 
 การใช้งานเอพีไอจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังมีรายละเอียดการเข้าถึงและการใช้งานในหัวข้อ 1.10 ได้แก่ 

1. CKAN Data API 
2. Open-D Data API 

  ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึง การเพ่ิมข้อมูล API Key ลงใน API Request เพ่ือให้มีสิทธิในการเข้าถึงเอพีไอ
ต่าง ๆ ได้เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงเอพีไอโดยรักษาความลับของ API Key จึงควรระบุ API Key ลงใน
ส่วนของ HTTP Header โดยใช้ method แบบ GET ในตัวอย่างนี้จะใช้โปรแกรม Postman ในการสาธิตการ
เข้าถึงเอพีไอโดยการระบุ parameter ชื่อ API-Key และระบุค่า API Key ของผู้ใช้แต่ละคนในส่วน value 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 66 การระบุค่า API Key ก และ ข 
 
CKAN Data API 

ตัวอย่างการเรียกใช้ CKAN Data API โดยใช้โปรแกรม CURL และภาษา PHP 

โปรแกรม CURL 

curl -v -X GET -H "api-key: <user_key>" "https://opend.data.go.th/get-ckan/datastore_search?resource_
id=d0c73565-ebe4-4890-a88d-3a2b44b0bf43&limit=5" 

(ก) 
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PHP 
1. <?php 

2.   

3. $curl = curl_init(); 

4.   

5. curl_setopt_array($curl, array( 

6. CURLOPT_URL => "https://opend.data.go.th/get-

ckan/datastore_search?resource_id=d0c73565-ebe4-4890-a88d-3a2b44b0bf43&limit=5", 

7. CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, 

8. CURLOPT_ENCODING => "", 

9. CURLOPT_MAXREDIRS => 10, 

10. CURLOPT_TIMEOUT => 30, 

11. CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, 

12. CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET", 

13. CURLOPT_HTTPHEADER => array( 

14. "api-key: <user_key>" 

15. ) 

16. )); 

17.   

18. $response = curl_exec($curl); 

19. $err = curl_error($curl); 

20.   

21. curl_close($curl); 

22.   

23. if ($err) { 

24. echo "cURL Error #:" . $err; 

25. } else { 

26. echo $response; 

27. } 

28. ?> 

(ข) 
รูปที่ 67 ตัวอย่างการเรียก CKAN Data API ก และ ข 

 
Open-D Data API 

ตัวอย่างการเรียกใช้ Open-D Data API โดยใช้โปรแกรม CURL และภาษา PHP 

โปรแกรม CURL 

curl -v -X GET -H "api-key: <user_key>" "https://opend.data.go.th/opend-search/vir_369_1568709254/q
uery?dsname=vir_369_1568709254&path=vir_369_1568709254&loadAll=1&type=json&limi t=100&offse
t=0" 

(ก) 
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PHP 
1. <?php 

2.   

3. $curl = curl_init(); 

4.   

5. curl_setopt_array($curl, array( 

6. CURLOPT_URL => "https://opend.data.go.th/opend-

search/vir_369_1568709254/query?dsname=vir_369_1568709254&path=vir_369_1568709254&load

All=1&type=json&limit=100&offset=0", 

7. CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, 

8. CURLOPT_ENCODING => "", 

9. CURLOPT_MAXREDIRS => 10, 

10. CURLOPT_TIMEOUT => 30, 

11. CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, 

12. CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET", 

13. CURLOPT_HTTPHEADER => array( 

14. "api-key: <user_key>" 

15. ) 

16. )); 

17.   

18. $response = curl_exec($curl); 

19. $err = curl_error($curl); 

20.   

21. curl_close($curl); 

22.   

23. if ($err) { 

24. echo "cURL Error #:" . $err; 

25. } else { 

26. echo $response; 

27. } 

28. ?> 

(ข) 
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