
 

คําประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัว (Privacy Notice) 

ของศนูยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Open Government Data) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว (“ประกาศ”) น้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใหทานซึ่งเปนผูใชงานศูนยกลาง

ขอมูลเปดภาครัฐ (Open Government Data) (ซึ่งตอไปในประกาศน้ี เรียกวา “กิจกรรมการประมวลผล”) 

ไดทราบและเขาใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย (“ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลที่ สํานักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (ซึ่งตอไปในประกาศน้ี เรียกวา “สพร” หรือ “เรา”) และ ผูที่เขามาใช

บริการศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐที่เปนประชาชนทั่วไปและที่เปนเจาหนาที่ของหนวยงานรัฐที่ไดสมัครเปน

สมาชิกเพ่ือทําหนาที่เปนผูแทนของหนวยงานของตนเอง (ซึ่งตอไปในประกาศน้ี เรียกวา “ทาน”)  เรา (ใน

ฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล) จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานภายใตกิจกรรมการ

ประมวลผลน้ี 

ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Open Government Data) ภายใตช่ือ “data.go.th” เปนบริการที่ 

สพร. พัฒนาขึ้นภายใตแนวคิดการเปนศูนยกลางในการเขาถึงขอมูลเปดภาครัฐของประเทศที่ใหประชาชน

สามารถเขาถึงขอมูลภาครัฐ โดยขอมูลที่นําขึ้นเผยแพรอยูในศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Open Government 

Data) ในรูปแบบไฟลที่สามารถแสดงตัวอยางขอมูล (Preview) การแสดงขอมูลดวยภาพ (Visualization) และ

เอพีไอ (API) แบบอัตโนมัติใหกับชุดขอมูลที่เผยแพรได รวมทั้งการบริหารจัดการชุดขอมูลและเมทาดาตาของ

ขอมูล 

 

ทั้งน้ี เราดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน ดังน้ี 

 

 

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

1.1.  เราดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานภายใตฐาน ดังตอไปน้ี 

ความจําเปนเพ่ือการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.

๒๕๖๒  และ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม เรื่อง หลกัเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใตโดยพระราชบัญญัติ วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 



2. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 

เราดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 

2.1. เพ่ือความจําเปนในการยืนยันตัวบุคคลสําหรับการบริหารจัดการชุดขอมูลของหนวยงานภาครัฐ 

2.2. เพ่ือความจําเปนในการจัดทําทะเบียนบัญชีผูใชงานสําหรับการจัดการบัญชีผูใชบริการ เชน การเพ่ิม 

การลบ และการขอเปลี่ยนแปลงขอมูล 

2.3. เพ่ือความจําเปนในการติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่บริหาร

จัดการชุดขอมูลของหนวยงานในกรณีตางๆ เชน การแจงรายการรองขอชุดขอมูล การแกไขชุดขอมูล 

การแจงปญหาจากการใชงาน เปนตน 

2.4. เพ่ือความจําเปนในการยืนยันตัวบุคคลในการใชงานบริการ API (ทะเบียนนักพัฒนา) 

2.5. เพ่ือความจําเปนในการติดตอกับผูรองขอชุดขอมูลตอหนวยงานภาครัฐ 

2.6. เพ่ือการวิเคราะหทางสถิติการเยื่ยมชมสําหรับติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน 

 

 

3. ขอมูลสวนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช 

เพ่ือวัตถุประสงคตามที่ไดแจงในขอ 2. เราจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานดังรายการตอไปน้ี 

3.1. แหลงขอมูลและรายการขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากเจาหนาที่ของหนวยงานรัฐ 

 

ตารางที ่1 แหลงขอมูลและรายการขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากเจาหนาที่ของหนวยงานรัฐ 

แหลง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการขอมูลสวนบคุคล วัตถุประสงค 

เก็บขอมูลโดยออมจากเจาหนาที่ของ

หนวยงานภาครัฐผาน 

- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส

ก ล า ง เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ ง

หนวยงานภาครัฐ (MailGoThai) 

- ระบบพิสูจนและยืนยันตัวตนทาง

ดิจิทัล(OpenID)    

 

 

- ช่ือและนามสกุล (ภาษาไทยหรือ

อังกฤษ), ช่ือบัญชีผูใชงาน (User 

Name แปลงจากอีเมล), อีเมล 

- ช่ือและนามสกุล (ภาษาไทยหรือ

อังกฤษ), ช่ือบัญชีผูใชงาน (User 

Name แปลงจากอีเมล), อีเมล, 

เลขที่บัตรประชาชน 

 

 

 

 

การยืนยันตัวบุคคล 

 

 

 



แหลง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการขอมูลสวนบคุคล วัตถุประสงค 

เก็บขอมูลโดยตรงจากเจาหนาที่ของ

หนวยงานภาครัฐผาน 

- เอกสารแบบคําขอใชบริการ  

Open Government Data 

 

 

 

 

ช่ือและนามสกุล (ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ), อีเมล, เลขบัตร

ประชาชน, หนวยงาน, เบอร

โทรศัพท, เบอรโทรศัพทมือถือ, 

ตําแหนง 

 

 

 

การจัดทําทะเบียนบัญชี

ผูใชงาน 

เก็บขอมูลโดยตรงจากเจาหนาที่ของ

หนวยงานภาครัฐผาน 

- ฟอรมการสร า ง ชุดขอมูลบน

บริ ก า ร   Open Government 

Data 

 

 

 

 

ช่ือผูติดตอ, อีเมล, หนวยงาน, 

เบอรโทรศัพท 

 

 

 

ติดตอประสานงานกับ

เจาหนาที่ของหนวยงาน

ภาครัฐ 

- สํ าหรับ  สพร .  ใช

ติดตอเจาหนาที่ของ

หนวยภาครัฐน้ันๆ 

- สําหรับ ประชาชน

เพ่ือติดตอสอบถาม

เจาหนาที่ของหนวย

ภาครัฐน้ันๆ 

 

3.2. แหลงขอมูลและรายการขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากนักพัฒนา 

ตารางที ่2 แหลงขอมูลและรายการขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากนักพัฒนา 

แหลง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการขอมูลสวนบคุคล วัตถุประสงค 

เก็บขอมูลโดยตรงจากนักพัฒนาผาน 

- การสมัครลงทะเบียนใชบริการ 

API 

 

ช่ือและนามสกุล (ภาษาไทยหรือ

อังกฤษ), ช่ือบัญชีผูใชงาน (User 

Name), พาสเวิรด(Password), 

อีเมล, หนวยงาน/บริษัท/อ่ืนๆ 

 

การยืนยันตัวบุคคล 

 



3.3. แหลงขอมูลและรายการขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากประชาชน 

ตารางที ่3 แหลงขอมูลและรายการขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากประชาชน 

แหลง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการขอมูลสวนบคุคล วัตถุประสงค 

เก็บขอมูลโดยตรงจากประชาชนผาน 

- ฟอรมการแจงการรองขอชุด

ข อ มู ล บ น บ ริ ก า ร   Open 

Government Data 

 

ช่ือและนามสกุล (ภาษาไทยหรือ

อังกฤษ), อีเมล 

 

 

การแจงการรองขอชุด

ขอมูล/สงขอเสนอแนะ 

เก็บขอมูลโดยออมจากประชาชนผาน 

- การเย่ียมชมหรือการใชบริการใน

สวนต างๆบนเว็บไซต   Open 

Government Data 

 

ข อ มู ล ภ า ย ใ นคุ ก กี้  ( Cookie 

data) 

 

 

การวิเคราะหทางสถิติ

การเ ย่ืยมชมสําหรับ

ติดตามและปรับปรุง

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร

ทํางาน 

 

4. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

4.1. เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอบุคคลและการดําเนินงานภายใน สพร. ดังตอไปน้ี  

ช่ือบุคคล หนวยงาน และ เมลเพ่ือการยืนยันตัวตน การติดตอประสานงาน และ เพ่ือการสง

ขอมูลตามที่กฎหมายกําหนด เปนตน 

4.2. เปดเผยขอมูลของเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐที่เปนผูประสานงานหนวยงานน้ันๆ (ช่ือผูติดตอ, อีเมล, 

หนวยงาน, เบอรโทรศัพท) ตอสาธารณะ ผานชองทางเว็บไซตศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Open 

Government Data) ภายใต ช่ือ “data.go.th” เพ่ือใหประชาชนที่สนใจชุดขอมูลติดตอมายัง

เจาหนาที่หนวยงานเจาของชุดขอมูล 

 

 

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของทาน 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลสวนบุคคลของ

ทานอยูในความควบคุมของทานไดมากขึ้น โดยทานสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน



บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในสวนที่เก่ียวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ ซึ่งมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

5.1 สิทธิในการเขาถึง รับสําเนาและขอใหเปดเผยที่มาของขอมูลสวนบุคคลของทานที่เราเก็บรวบรวมอยู 

เวนแตกรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคําขอของทานตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือกรณีที่คําขอของทาน

จะมีผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

5.2  สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไมถูกตองหรือไมครบถวน เพ่ือใหมีความถูกตอง เปน

ปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  

5.3  สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีหน่ึงกรณีใดดังตอไปน้ี  

5.3.1 เมื่ออยูในชวงเวลาที่เราทําการตรวจสอบตามคํารองขอของทานใหแกไขขอมูลสวนบุคคลของ

ทานใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 

5.3.2 ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

5.3.3 เมื่อขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจําเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคเราไดแจง

ไวในการเก็บรวบรวม แตทานประสงคใหเราเก็บรักษาขอมูลน้ันตอไปเพ่ือประกอบการใชสิทธิ

ตามกฎหมายของทาน 

5.3.4 เมื่ออยูในชวงเวลาที่เรากําลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บ

รวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจําเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือประโยชนสาธารณะ อันเน่ืองมาจากการที่ทานไดใชสิทธิ

คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

5.4  สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตกรณีที่เรามี

เหตุในการปฏิเสธคําขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน เราสามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายย่ิงกวา หรือเพ่ือการ

กอต้ังสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพ่ือ

ประโยชนสาธารณะตามภารกิจของเรา) 

5.5 สิทธิในการขอใหลบที่เกิดจากเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน หากทานมี

ความประสงคใหทําการลบขอมูลสวนบุคคลของทาน (ปชช. นักพัฒนา จนท.ภาครัฐ)  

 

 

 



ตารางที ่4 รายการทะเบียนตามกลุมผูใชงานจากเก็บขอมูลโดยตรง 

รายการทะเบียน กลุมผูใช 

ทะเบียนใชบริการ API ของนักพัฒนา นักพัฒนา 

การรองขอชุดขอมูลบนบริการ  Open Government 

Data 

ประชาชน 

ทะเบียนบัญชีผูใชงาน เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ 

 

 ทะเบียนใชบริการ API ของนักพัฒนา, การรองขอชุดขอมูลบนบริการ  Open Government Data ของ

ประชาชน ที่เกิดจากการเก็บขอมูลโดยตรง สามารถดําเนินการแจงผานผูควบคุมขอมูลสวน (Data 

Controller) และ ทะเบียนบัญชีผูใชงานสําหรับเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐสามารถดําเนินการผานระบบ 

data.go.th เมื่อเราไดรับคํารองขอความประสงคใหทําการลบขอมูลสวนบุคคลของทาน ภายใน 3 วันทํา

การ 

 

 

6 ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบคุคล 

6.1 เราตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวา 90 วันนับแตวันที่ขอมูลน้ันเขาสูระบบ

คอมพิวเตอร  

6.2 ขอมูลของทานจะถูกจัดเก็บไวเปนระยะเวลาเทาที่จําเปนในการบรรลุวัตถุประสงคที่ไดทําการ

รวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน ตามที่ไดแจกแจงไวในตาราง 1, 2 ,3 ,4 จากเก็บขอมูลโดยออม  

หากทานมีความประสงคใหทําการลบขอมูลสวนบุคคลของทานจาก ทะเบียนใชบริการ API ของนักพัฒนา

, การรองขอชุดขอมูลบนบริการ  Open Government Data ของประชาชน ที่เกิดจากการเก็บขอมูลโดยตรง 

สามารถดําเนินการแจงผานผูควบคุมขอมูลสวน (Data Controller) และ ทะเบียนบัญชีผูใชงานสําหรับ

เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐสามารถดําเนินการผานระบบ data.go.th เมื่อเราไดรับคํารองขอความประสงคให

ทําการลบขอมูลสวนบุคคลของทาน ภายใน 3 วันทําการ  

 

 

 



7 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล 

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยางเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิค

และการบริหารจัดการ เพ่ือปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการเขาถึง ทําลาย ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา  

นอกจากน้ี เราไดกําหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลขึ้นโดยประกาศใหทราบกันโดยทั่วทั้ง

องคกร พรอมแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวน

บุคคล โดยธํารงไวซึ่งความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน (Integrity) และสภาพพรอม

ใชงาน (Availability) ของขอมูลสวนบุคคล โดยเราไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวรวมถึงประกาศน้ีใน

ระยะเวลาตามที่เหมาะสม 

 

 

8 การมีสวนรวมของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

เราอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลก็ตอเมื่อไดรับคํารองขอจากเจาของขอมูลสวนบุคคล ผูสืบสิทธ์ิ ทายาท 

ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษตามกฎหมาย โดยสงคํารองขอผาน DGA Contact Center  

ในกรณีที่เจาของขอมูล ผูสืบสิทธ์ิ ทายาท ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูพิทักษตามกฎหมายมีการคัดคาน

การจัดเก็บ ความถูกตอง หรือการกระทําใด ๆ เชน การแจงดําเนินการปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล เราจะ

ดําเนินการบันทึกหลักฐานคําคัดคานดังกลาวไวเปนหลักฐานดวย 

ทั้งน้ี เราอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองไดตามกรณีที่มีกฎหมายกําหนด หรือในกรณีที่ขอมูลสวนบุคคลของ

ทานถูกทําใหไมปรากฏช่ือหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวทานได 

 

 

9 ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลขอมูลสวนบคุคล 

เราไดกําหนดใหเจาหนาที่เฉพาะผูที่มีอํานาจหนาที่เก่ียวของในการจัดเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลน้ีเทาน้ันที่จะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานได โดยเราจะ

ดําเนินการใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามประกาศน้ีอยางเครงครัด 

 

 

10 การเปลี่ยนแปลงแกไขคําประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัว 



ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศน้ี เราอาจพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะ

ทําการแจงใหทานทราบผานชองทาง เว็บไซท อีเมลหรือชองทางอ่ืนใดโดยมีวันที่ของเวอรช่ันลาสุดกํากับอยู

ตอนทาย อยางไรก็ดี เราขอแนะนําใหทานโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบประกาศฉบับใหมอยางสม่ําเสมอ 

โดยเฉพาะกอนทีท่านจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกเรา 

โดยในการเขาใชงานผลิตภัณฑหรือบริการภายใตกิจกรรมการประมวลผลน้ีของทาน ถือเปนการรับทราบ

ตามขอตกลงในประกาศน้ี ทั้งน้ี โปรดหยุดการใชงานหากทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับน้ี หาก

ทานยังคงใชงานตอไปภายหลังจากที่ประกาศน้ีมีการแกไขและนําขึ้นประกาศในชองทางขางตนแลว จะถือวา

ทานไดรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว 

 

11 การติดตอสอบถาม  

ทานสามารถติดตอสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับน้ีไดที่ 

11.1 ผูควบคุมขอมูลสวนบคุคล (Data Controller) 

- ช่ือ: สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) 

- สถานที่ติดตอ: ช้ัน 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร 108 ถนนรางนํ้า แขวงถนนพญาไท เขต

ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- ชองทางการติดตอ: DGA Contact Center : (+66) 02 612 6060  

 อีเมล : contact@dga.or.th 

 

11.2 เจาหนาทีคุ่มครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

- ช่ือ: นาย มนตศักด์ิ โซเจรญิธรรม 

- สถานที่ติดตอ: ช้ัน 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร 108 ถนนรางนํ้า แขวงถนนพญาไท เขต

ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- ชองทางการติดตอ: Privacy Center 0800453360     

 อีเมล : monsak.socharoentum@dga.or.th 
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