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เรื่อง นโยบายเว็บไซตบริการนามานุกรมขอมูลภาครัฐ (GD Catalog Directory service)
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-------------------------------------คณะรั ฐมนตรี มี มติ เ มื่อ วัน ที่ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบการดํ าเนิ น งานของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการดําเนินนโยบายเพื่อใชประโยชนขอมูล ขนาดใหญ (Big Data) ศูนยขอมูล (Data Center) และ
คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ให “หน วยงานภาครัฐรวมมือ กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม โดยสํ านักงานสถิติ แ หงชาติ ในการจัดทํา รายการขอมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) และ
ระบบนามานุกรม (Directory Services)”
เว็บไซต บริก ารนามานุกรมขอ มูลภาครั ฐ ดํา เนินการโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ และหนว ยงานภาครัฐ
รวมกันจัดทําบัญชีขอมูลตามมาตรฐานของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคกรมหาชน) วาดวยแนวทางการ
จัดทําบัญชีขอมูลภาครัฐ จัดทําเปนบริการกลางเพื่อการคนหาและเขาใชประโยชนขอมูลที่แหลงตนทาง
สํานักงานสถิติแหงชาติไดจัดทํานโยบายเว็บไซต บริการนามานุกรมขอมูลภาครั ฐ ตามขอกําหนดมาตรฐาน
เว็บไซตภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อ ใหผูรับบริก ารไดทราบถึง รูป แบบการใหบ ริก าร
และ การใชบริการของผูใช โดยมีรายละเอียดดังนี้
คํานิยาม
“ผูใชบริการ” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หนวยงานหรือ องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่
เขาใชบริการขอมูลซึ่งเผยแพรบนเว็บไซตบริการนามานุกรมขอมูลภาครัฐ
“ผูใหบริการ” หมายความวา สํานักงานสถิติแหงชาติ
“หนว ยงาน” หมายความว า ราชการส วนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสว นทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องค การมหาชน รัฐสภา ศาล องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคกรอัยการ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ
หนวยงานอิสระของรัฐ
“ชุด ขอมูล” หมายความวา การนําขอมูลจากหลายแหลง มารวบรวมเพื่ อจัดเปนชุด ใหตรงตามลัก ษณะ
โครงสรางของขอมูล หรือจากการใชประโยชนของขอมูล
“คําอธิบ ายชุดขอมูล” หมายความวา ข อมูลที่ใ ชอ ธิบายสิ่งใดสิ่ง หนึ่งใหมีความชัดเจนมากขึ้นโดยระบุ
รายละเอียดแหลงขอมูล และคําอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ซึ่ งจะทําใหผูใช ขอมูลทราบวาข อมูลมา
จากแหลงใด มีรูปแบบอยางไร
“ขอมูลและทรัพยากร” หมายความวา การแสดงไฟลแนบที่เกี่ยวกับชุดขอ มูลในรูปแบบ csv, xlsx, xls,
pdf, api, xml, json และ การอางอิงแหลงที่อยูของขอมูลดว ย url รวมถึงการแสดงคําอธิบายขอมูลสวน
หลัก คําอธิบายขอมูลทางเลือก และ พจนานุกรมขอมูล
“สิทธิการ...

-2“สิท ธิก ารเข าถึ ง ” หมายความวา การเขา สูร ะบบเพื่อใช ง านของผูรับบริ ก ารและผูจัด การระบบโดย
กระบวนการตรวจสอบตัวตนใชบริการตรวจสอบระบบพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจทิ ัล (Digital ID) และ
ตรวจสอบสิทธิจากระบบผูใชภายในของระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ
นโยบายการใหบริการเว็บไซต
๑) รูปแบบการใหบริการ
๑.๑) บริการสืบคนชุดขอมูลตามหมวดหมูที่ไดจดั เตรียมไว
๑.๒) บริการตะกราชุดขอมูลของฉันเพื่อจัดเก็บรายการชุดขอมูลเฉพาะบุคคลไวใชภายหลัง
๑.๓) ผูใหบริการอาจมีการแกไข พัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบและลักษณะการบริการเพื่อใหผูใชบริการ
สามารถใชงานไดสะดวกขึ้น โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา
๑.๔) ผูใหบริการอาจหยุดใหบริการเปนการชั่วคราวโดยผูใหบริการจะแจงใหทราบลวงหนาเวน
แตเปนกรณีเหตุฉุกเฉินที่ไมอาจแจงใหทราบลวงหนาได
๑.๕) การหยุดหยุดใหบริการชั่วคราว ตามขอ 1.4 ผูใชบริการจะไมสามารถเขาใชบริการ และเขาถึงชุด
ขอมูล คําอธิบายชุดขอมูล ขอมูลและทรัพยากรขอมูล ของผูใหบริการได
๒) การใชบริการของผูใชบริการ
๒.๑) ผูใชบริการสามารถสืบคนชุดขอมูลดวยการพิมพคําคนหาชุดขอมูล
๒.๒) ผูใชบริการสามารถเขาถึงชื่อชุดขอมูลและคําอธิบายชุดขอมูล ขอมูลและทรัพยากร
๒.๓) ผูใชบริการสามารถเลือกเก็บรายการชุดขอมูลลงตะกราชุดขอมูลของฉันเพื่อใชงานภายหลัง
๒.๔) ผูใชบริการสามารถดาวนโหลดขอมูลและทรัพยากรได แตตอ งไมมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาขอมูลให
ผิดไปจากเดิม
๒.๕) ผูใชบริการจะไมทําหรือมีสว นรวมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของผูใหบริการ รวมทั้งเครื่องแม
ขายและเครือขายที่เชื่อมตอกับบริการ
๒.๖) ผูใชบริการมีหนาที่ในการรักษาความลั บของรหัสผานที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่มีสิทธิการเขาถึงบน
เว็บไซต
๒.๗) ชุดขอมูลใหบริการตอผูใชบริการอาจไดรับการคุมครองโดยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของเจาของ
เนื้อหานั้น
๒.๘) ผูใชบริก ารจะตองมีสิทธิการเขาถึงที่ถูกตอง เปนจริง เพื่อสามารถเขาถึง ชุ ดขอมูลและใชบริการชุ
ขอมูลที่เปนแบบสวนตัว (Private)
๒.๙) ผูใชบริการมีหนาที่ในการรักษาความลับของสิทธิการเขาถึงบนเว็บไซตและรหัสผาน
๒.๑๐) ผูใชบริการชุดขอมูลตองใชบริการไมละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาและเงื่อนไขในการใชชุด
ขอมูลทีเ่ จาของเนื้อหาแจงไว
๒.๑๑) ผูใชบริการไมมีสิทธิเปลี่ยนแปลงแกไข จําหนายจายโอน ชุดขอมูลดังกลาวไมวาจะทั้งหมดหรือ
บางสวน เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตโดยชัดแจงจากเจาของชุดขอมูลนั้น

3) การเชื่อมโยง…

-3๓) การเชื่อมโยงกับเว็บไซตอื่นๆ
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นเปนเพียงการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตระบบบัญชีขอมูลหนวยงาน หรือ
ระบบบัญชีขอมู ลพื้นที่ ที่ไดมีการลงทะเบียนบัญชีชดุ ขอมูล กับระบบลงทะเบียนบัญชีขอมูลของสํานักงาน
สถิติแหงชาติเพื่อใหเกิดบริการทะเบียนบัญชีขอมูลภาครัฐ ผูใหบริการ มิไดมีอํานาจควบคุม ตลอดจนความ
รับผิดชอบในเนื้อหาขอมูลของเว็บไซตนั้นๆ
๔) การปฏิเสธความรับผิดชอบ
ผูใหบริการจะไมรับผิดตอความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและคาใชจายที่เกิดขึ้นไมวา
โดยตรงหรือโดยออมที่เปนผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผูใชบริการเว็บไซตนี้ไดใชบริการไมเปนไปตามนโยบาย
ขอ 2. ของการใชบริก ารของผูใชบริการ ผูใหบริ การจะไมตองรับผิดชอบตอการกระทําใดของผูใชบริการ
ทั้งสิ้น
๕) กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ผูใชบริก ารจะตองไมใช เครื่องหมายการบริการตราสัญลักษณ ชื่อโดเมนของเว็บไซต โดยไมไดรับ
ความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูใหบริการ
๖) กฎหมายที่ใชบังคับ
การตีความและการบังคับตามเงื่อนไขการใหบริการฉบับนี้ใหเปนไปตามกฎหมายไทย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ)
ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ

