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เงื่อนไขการใช้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 
 

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้เปิดกว้าง
ให้หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ https://data.go.th เพื่อประโยชน์ในการค้นหาและเข้าถึง
ข้อมูลของภาครัฐได้ง่าย ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้
โดยสะดวก และสามารถนำข้อมูลไปพัฒนานวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ของประเทศ  

หน่วยงานของรัฐและผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ ภายใต้การยอมรับเงื่อนไขการใช้
บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ดังนี้   

 
คำนิยาม  

“เงื่อนไขการใช้บริการ” หมายถึง เงื่อนไขการใช้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 
“สำนักงาน” หมายถึง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
“ข้อมูล” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้้เรื่องราวข้อเท็จจริง หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะ

ทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน 
หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
วิธีอ่ืนใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 

“ข้อมูลเปิดภาครัฐ” หมายถึง ข้อมูลในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที ่หน่วยงานของรัฐ สามารถเปิดเผยต่อ
สาธารณะที่ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้อย่างเสรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และนำไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนา
บริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง หน่วยงานที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ทรงสิทธิ หรือมีสิทธิในข้อมูลที่เผยแพร่บน
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใช้ข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอนุญาต   

“ผู้ใช้ข้อมูล” หมายถึง บุคคล รวมถึงคณะบุคคล นิติบุคคล หน่วยงาน และองค์กรใดก็ตามที่เข้าใช้ข้อมูลที่
เผยแพร่บนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ และใช้ข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดและเง่ือนไขของการอนุญาต  

“ผู้ให้บริการข้อมูล” หมายถึง บุคลากร เจ้าหน้าที่ หรือผู้ดูแล ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ  
“ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ” หมายถึง ระบบการจัดการที่อำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้

ข้อมูลและการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐ 
“บริการ” หมายถึง การกระทำใด ๆ อันเกิดจากผลของการดำเนินงานของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของ

สำนักงาน ทีไ่ดจ้ัดทำให้หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ภายใต้ Domain Name (data.go.th) 
“ระบบ” หมายถึง การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ภายใต้ Domain 

Name (data.go.th) 
“คำร้องขอ” หมายถึง คำร้องขอในการแจ้งขอใช้บริการ หรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตการให้บริการ หรือ

ความต้องการต่าง ๆ ของผู้ใช้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาการใช้บริการ หรืออาจเป็นคำขอปรึกษาเกี่ยวกับบริการ
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 

“ข้อเสนอแนะการร้องเรียน” หมายถึง การแจ้งปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการไม่เป็นไปตาม
ข้อกำหนดและเง่ือนไขการให้บริการผ่านช่องทางร้องเรียนที่ผู้ให้บริการข้อมูลระบุไว้ 
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“การใช้ข้อมูล” หมายถึง การนำข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้งาน เพ่ือวัตถุประสงค์ใด ๆ อันชอบ
ด้วยกฎหมายของผู้ใช้ข้อมูล และภายใต้การยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอนุญาต   

“ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานของรัฐ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่ได้สมัครเป็นสมาชิกของ
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเพ่ือทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบของหน่วยงานของตนเอง และได้รับการอนุมัติการเป็นผู้มี
หน้าที่ในการจัดการข้อมูลของหน่วยงานจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคล รวมถึงคณะบุคคล นิติบุคคล หน่วยงาน และองค์กรใดก็ตามที่เข้าใช้บริการ
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ และใช้บริการภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 

 
เงื่อนไขการเป็นผู้ดูแลระบบของหน่วยงานของรัฐ 

เพื่อให้การให้บริการของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานของรัฐจะต้อง
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. หน่วยงานของรัฐจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ดูแล
ระบบของหน่วยงานของตนเอง โดยผู้ดูแลระบบของหน่วยงานจะต้องได้รับการอนุมัติการเป็นผู้มี
หน้าที่ในการจัดการข้อมูลของหน่วยงานจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

2. หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 
และเงื่อนไขการใช้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ให้บริการข้อมูล 

3. หน่วยงานของรัฐจะต้องเข้าสู่ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐจากชื่อบัญชีที่ผู้ให้บริการข้อมูลออกให้
เท่านั้น 

4. หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลเปิดภาครัฐที่ได้จัดส่งหรือ
เชื่อมโยงที่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 

5. ผู้ให้บริการข้อมูลจะดำเนินการลบหรือระงับบัญชีในทันทีที่ ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานของรัฐไม่มี
สถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ หรือในกรณีที่หน่วยงานของรัฐแจ้งความประสงค์ไม่
ต้องการใช้บริการต่อไป 

6. ข้อมูลหรือการกระทำใดของหน่วยงานของรัฐทีด่ำเนินการผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ จะต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ามหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

7. หน่วยงานของรัฐจะต้องอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นอย่างดีและลงนามในใบคำ
ร้องขอ 

8. หากหน่วยงานของรัฐพบว่ามีความผิดปกติใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ จะต้องแจ้ง
ให้ผู้ให้บริการข้อมูลทราบในทันที เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่หน่วยงาน
ของรัฐ 
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9. ผู้ให้บริการข้อมูลจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี ตามที่กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกำหนด และจะไม่ทำการเปิดเผยต่อบุคคลใด เว้นแต่ เป็นความจำเป็นในการดำเนินภารกิจ
สาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐที่ผู้ให้บริการข้อมูลได้รับ หรือข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่กำหนดให้ผู้
ให้บริการข้อมลูจำเป็นต้องเปิดเผยโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่งของบุคคลผู้มีอำนาจหรือโดยคำสั่ง
ศาล 

10. ผู้ให้บริการข้อมูลไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหน่วยงานของรัฐละเมิด
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิของบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งผู้ให้บริการข้ อมูลไม่มี
อำนาจที่จะอนุญาต ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ  

11. ภายหลังจากที่ผู้ให้บริการข้อมูลออกใบแจ้งชื่อบัญชีและรหัสผ่านของหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้บริการ
แล้ว สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลจะเป็นของหน่วยงานของรัฐ 

12. ผู้ให้บริการข้อมูลขอสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการบางบัญชีหรือทุกบัญชีของหน่วยงานของรัฐหาก
ตรวจพบว่าการใช้บริการก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมของการให้บริการของศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐ หรือหน่วยงานของรัฐกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือละเมิดต่อ
ข้อกำหนดและเงื ่อนไขการให้ใช้ข้อมูลของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐและเงื ่อนไขการใช้บริการ
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 

13. การที ่หน่วยงานของรัฐยินยอมให้บัญชีผู ้ใช้และรหัสผ่านซึ ่งอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล
หน่วยงาน และข้อมูลใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบปัญหา ให้คำปรึกษา 
หรือแก้ไขปัญหา สำหรับการใช้งานต่าง ๆ จะถือว่าผู้ให้บริการข้อมูลได้รับบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านซึ่ง
อาจเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อขอรับบริการตรวจสอบปัญหา ให้คำปรึกษา หรือแก้ไขปัญหา โดยไม่ถือ
เป็นการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐอันเป็นความผิดต่อกฎหมายและไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ
อื่นใดของหน่วยงานของรัฐ ภายหลังจากได้รับการดำเนินการต่าง ๆ จากผู้ให้บริการข้อมูลเรียบร้อย
แล้ว เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลให้ดำเนินการเปลี่ยนรหัสดังกล่าวทันที 

14. ผู้ให้บริการข้อมูลขอสงวนสิทธิ์เด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดออก ซึ่งส่วนใดส่วน
หนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการนี้ได้ตลอดเวลา และตลอดระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐยังคงใช้บริการ
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้นได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการใหม่โดยปริยาย  

15. ผู้ให้บริการข้อมูลขอสงวนสิทธิ์เด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลง การวางเงื ่อนไขข้อกำหนด การจำกัด
ขอบเขต การระงับใช้ชั่วคราว การบอกเลิก หรือการยกเลิกรูปแบบการให้บริการ หรือการให้บริการ
ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใด ๆ แก่ผู้ให้บริการ
ข้อมูล 

 
 



ห น้ า 5 
 

เงื่อนไขการใช้บริการชุดข้อมูล 
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ ภายใต้การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้ใช้ข้อมูล

ของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (DGA Open Government License) 
 

เงื่อนไขการใช้บริการเอพีไอ (Application Programming Interface) 
1. ผู้ใช้บริการเอพีไอถือเป็นผู้ใช้ข้อมูลที่จะต้องสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในสว่น

ของเอพีไอเพ่ือขอรับ API Key 
2. ผู้ใช้บริการเอพีไอสามารถใช้บริการเอพีไอโดยการเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์ data.go.th ซึ่งเป็นการ

ให้บริการในรูปแบบของเว็บเซอร์วิสเทคโนโลยีหรือเว็บเอพีไอ ประเภท RESTful และกำหนดโพรโท
คอลการเชื่อมต่อเอพีไอในรูปแบบ REST โดยผู้ใช้บริการเอพีไอจำเป็นต้องดำเนินการเขียนคำสั่งการ
เชื่อมต่อที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการเชื่อมต่อในรูปแบบที่กำหนด 

3. ผู ้ให้บริการข้อมูลจะเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเอพีไอเพื ่อการวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ และระบบเอพีไอจะอนุญาตให้เรียกใช้งานได้สูงสุดวันละ 
1000 ครั้ง/ผู้ใช้บริการเอพีไอ 

4. ผู้ให้บริการข้อมูลขอสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการบางบัญชีหรือทุกบัญชีของผู้ใช้บริการเอพีไอ หาก
ตรวจพบว่าการใช้งานบริการเอพีไอก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมของการให้บริการของศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือผู้ใช้บริการเอพีไอกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือ
ละเมิดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้ใช้ข้อมูลของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐและเงื่อนไขการใ ช้
บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 


