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1. กระบวนการและสภาพแวดลอมของระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส (e-CMS) 

1.1 กระบวนการของ e-CMS 

หนวยงานภาครัฐ ที่เขารวมโครงการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานภาครัฐตาม
มาตรฐาน TH e-GIF ที่ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) เปนผูดูแลดําเนินงานโครงการ 
และ ใหบริการระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-CMS 2.0 on 
Cloud) โดย e-CMS 2.0 จะทําหนาที่ใหบริการแกระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของแตละหนวยงานในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ในที่นี้สามารถอธิบายกระบวนการการสง-รับหนังสืออิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ ผานระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลฯ ได (ตามรูปที่ 1-1) 

โดยมีกระบวนการดังนี้ 
1) เจาหนาที่งานสารบรรณของหนวยงานตนทาง (ผูสง) ทําการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยผาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของหนวยงาน  
2) ระบบสารบรรณฯ ของหนวยงาน จะทําหนาที่รองขอ (Request) เพื่อสงหนังสือฯ มายัง e-CMS 

2.0 เมื่อ e-CMS 2.0 ไดรับการรองขอจะทําการตรวจสอบ ขอมูลหนวยงานตนทางและปลายทาง 
(ผูรับ) วา ไดถูกลงทะเบียนไวกับ e-CMS 2.0 และ e-CMS 2.0 จะตอบกลับ (Response) ไปยัง
หนวยงานตนทาง ถึงการไดรับหนังสือฯ และรอหนวยงานปลายทางที่ระบุในหนังสือฯ เขามาติดตอ
และขอรับหนังสือฯ 

3) เจาหนาที่งานสารบรรณของหนวยงานปลายทาง ทําการติดตอขอรับหนังสือฯ โดยระบบสารบรรณ
ฯ จะทําหนาที่ติดตอมายัง e-CMS 2.0 เพื่อขอรับหนังสือฯที่ระบุถึงหนวยงานตัวเอง เมื่อ e-CMS 
2.0 ไดรับการรองขอจะทําการตรวจสอบการรองขอ และทําการจัดสงหนังสือฯ ของหนวยงาน 
กลับไปยังระบบสารบรรณฯของหนวยงาน 

4) เมื่อเจาหนาที่งานสารบรรณของหนวยงานปลายทาง ไดรับหนังสือฯ แลวจะทําการตอบกลับเลขรับ 
(หรือทะเบียนรับหนังสือ) กลับไปใหยังหนวยงานตนทาง โดยผานระบบสารบรรณฯ ของหนวยงาน 

5) ระบบสารบรรณฯ ของหนวยงานปลายทาง จะทําหนาที่ติดตอมายัง e-CMS 2.0 เพื่อขอสงเลขรับ
ของหนังสือฯ กลับไปใหยังหนวยงานตนทาง และรอหนวยงานตนทาง เขามาติดตอของรับเลขรับ 

6) เจาหนาที่งานสารบรรณของหนวยงานตนทาง ทําการขอรับเลขรับของหนังสือฯ ที่ไดทําการสงออก 
โดยระบบสารบรรณฯ ของหนวยงาน จะทําหนาที่รองขอการรับเลขรับมายัง e-CMS 2.0 เมื่อ e-
CMS 2.0 ไดรับการรองขอจะทําการตรวจสอบขอมูลแลวทําการตอบกลับเลขรับ เพื่อบันทึกขอมูล
เก็บไวในระบบเพื่ออางอิง 
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รูปที่ 1-1 กระบวนการการสง-รับหนังสืออิเล็กทรอนกิสระหวางหนวยงานภาครฐั ผานระบบสนบัสนุนการแลกเปลี่ยน

ขอมูลฯ (e-CMS 2.0) 

1.2 สถาปตยกรรมระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-CMS 
2.0 on Cloud) 

มีการจัดสภาพแวดลอม (Environment) เปน 3 กลุมหลัก ไดแก e-CMS 2.0 สําหรับการพัฒนาระบบ 
(Develop), สําหรับการทดสอบ (Testing) และ สําหรับการใชงานจริง (Production) โดยทั้ง 3 สภาพแวดลอม
แตกตางกันตามวัตถุประสงคการใหบริการของ e-CMS 2.0 

1.2.1 e-CMS 2.0 on Cloud For Develop 

สําหรับการพฒันาระบบสารบรรณฯ โดยผูพฒันาหรือผูผลิตซอฟตแวรระบบสารบรรณฯ สามารถเขามา
ทดสอบโปรแกรมของตัวเองโดยผานชองทางอินเทอรเน็ต (Internet) (ตามรูปที่ 1-2) 

คําอธิบาย:  
- Vendor A และ Vendor B หมายถึง ผูพัฒนา หรือผูผลิตซอฟตแวรระบบสารบรรณฯ 
- โปรแกรม Test Tool (XML Validation) หมายถึง เครื่องมือที่ สรอ. พัฒนาขึ้นเพื่อใหผูพัฒนาระบบ

สารบรรณฯ สามารถตรวจสอบมาตรฐานไฟล XML ที่ใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลผาน e-CMS 2.0 
- โปรแกรมเชื่อมโยงกลาง หมายถึง เครื่องมือที่ สรอ. พัฒนาขึ้น โดยเปนการจําลองระบบสารบรรณฯ

ขนาดยอม โดยเนนที่ฟงกชั่นการทํางานในการสง-รับหนังสือฯ ผาน e-CMS 2.0 (หรือเปนโปรแกรมฯ 
ที่ใชเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลผาน e-CMS 2.0) 
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- ระบบ Monitor หมายถึง ระบบที่ใชในการติดตามการสง-รับหนังสือฯ ผาน e-CMS 2.0 บน
สภาพแวดลอมการพัฒนาระบบ (Develop)  

- e-CMS 2.0 for Develop หมายถึง ระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบสารบรรณฯ 
บนสภาพแวดลอมการพัฒนาระบบ 

 
รูปที่ 1-2 แสดงสถาปตยกรรมของ e-CMS 2.0 For Develop  

โดยมีเครื่องมือ (Tools) ที่ สรอ. ไดจัดเตรียมใหแกผูพัฒนา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา/ตรวจสอบ/ติดตาม 
กระบวนการในการสง-รับหนังสือฯ ที่อยูระหวางการพัฒนาระบบสารบรรณฯ ใหมีความสอดคลองตรงตาม
กระบวนการ และมาตรฐานขอมูลที่กําหนดไวสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลผาน e-CMS 2.0 มีดังนี้ 

1.2.1.1 โปรแกรม Test Tool (XML Validation): สําหรับใชตรวจสอบ XML Schema ในแตละ
กระบวนการ หรือเลือกตรวจสอบตามกระบวนการ 

การเขาใชงาน:  
- เปดโปรแกรม Browser  
- พิมพ URL:http://dev.exchange.ecms.ega.or.th/thegif_2_testtool/ 
- ทําการเขาสูระบบโดยใส ช่ือผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) ที่ สรอ. 

กําหนดให 

กรณีตัวอยาง: บริษัท หรือผูพัฒนา ตองการตรวจสอบ XML ของหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่
ตองการสงออกไปยังหนวยงานภายนอกวา ถูกตองหรือไม  
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- บริษัท หรือผูพัฒนา ทําการล็อกอิน (Login) ที่โปรแกรม Test Tool  
- ทําการเลือกกระบวนการที่ตองการตรวจสอบ ในที่นี้คือ 2.Validate Schema -> 2.1 

ตรวจสอบ Schema จะปรากฏหนาจอ (ตามรูปที่ 1-3) 
- เลือกประเภทของเอกสารที่ตองการตรวจสอบ XML 
- ทําการแนบไฟล XML ที่ตองการตรวจสอบ 
- กดปุม “Validate” เพื่อเริ่มการตรวจสอบ 

 

รูปที่ 1-3 ตัวอยางหนาจอเลอืกตรวจสอบ XML Schema โดยเปนการตรวจสอบ Schema หนังสือภายนอก 

1.2.1.2 โปรแกรมเชื่อมโยงกลาง: สําหรับใชในการเชื่อมโยงระบบสารบรรณฯ ระหวางหนวยงาน การ
ติดต้ังบนสภาพแวดลอมการพัฒนาของ e-CMS 2.0 สามารถนํามาประยุกตใช เพื่อทดสอบการ
สง-รับหนังสือระหวางระบบสารบรรณฯ ของบริษัทที่พัฒนาขึ้นได  

การเขาใชงาน:  
- เปดโปรแกรม Browser  
- พิมพ URL:http://dev.exchange.ecms.ega.or.th/thegif_2/ 
- ทําการเขาสูระบบโดยใส ช่ือผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) ที่ สรอ. 

กําหนดให 

กรณีตัวอยาง บริษัทหรือผูพัฒนา ตองการทดสอบระบบสารบรรณฯ ที่พัฒนาข้ึน วา สามารถทํา
การสงหนังสือภายนอกแบบอิเล็กทรอนิกส ไปยังปลายทาง เพื่อใหปลายทางทําการรับหนังสือ 
พรอมลงทะเบียนรับหนังสือและสงกลับมาใหผูสงได  

- บริษัทจะตองทําการสงหนังสือภายนอกแบบอิเล็กทรอนิกสมายัง e-CMS 2.0 โดยใช
ระบบสารบรรณฯ ที่พัฒนาข้ึน (ตนทาง) 

- ทําการจําลองตัวเองเปนผูรับปลายทางโดย ล็อกอิน (Login) ที่โปรแกรมเชื่อมโยงกลาง 
และทําการดึงหนังสือฯ ที่ไดทําการสงมา ถาสามารถดึงหนังสือฯ ไดใหทําการตอบเลข
รับ และสงไปยังตนทาง  (ตามรูปที่ 1-4) 
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- ระบบสารบรรณฯ ที่พัฒนาข้ึน (ตนทาง) ทําการรับเลขรับจากปลายทาง ถาสามารถรับ
และเก็บขอมูลเลขรับ เขาสูระบบสารบรรณฯ เพื่อใชอางอิงในภายหลังได ถือวา ระบบ
สารบรรณฯ ที่พัฒนาข้ึน สามารถทดสอบกระบวนการสงหนังสือไดในเบื้องตน 

 

รูปที่ 1-4 ตัวอยางหนาจอโปรแกรมเชื่อมโยงกลาง สําหรบัการรับหนังสือฯ ผาน e-CMS 2.0 For Develop 
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1.2.1.3 ระบบ Monitor: สําหรับใชติดตามการสง-รับหนังสืออิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยงาน ที่มีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลผาน e-CMS 2.0 การติดตั้งบนสภาพแวดลอมการพัฒนาของ e-CMS 2.0 
สามารถนํามาประยุกตใชเพื่อติดตามการทดสอบสง-รับหนังสือระหวางระบบสารบรรณฯ ของ
บริษัทที่พัฒนาขึ้นได 

การเขาใชงาน:  
- เปดโปรแกรม Browser  
- พิมพ URL: http://dev.monitor.ecms.ega.or.th 
- ทําการเขาสูระบบโดยใส ช่ือผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) ที่ สรอ. 

กําหนดให 

กรณีตัวอยาง บริษัทหรือผูพัฒนา ตองการตรวจสอบ/ติดตาม การสง-รับหนังสือภายนอก วา 
หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่สงผาน e-CMS 2.0 นั้นอยูข้ันตอนใด  

- จากรูปที่ 1-5: แสดงรายละเอียดวา หนังสือเลขที่ "ทก (สรอ) 510/2557/1" เรื่อง 
“ทดสอบสงหนังสือ” วันที่หนังสือ (หนังลือลงวันที่) “8/01/2556”  

- ผูสงหนังสือภายนอกคือ test2 และผูรับปลายทางคือ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
(องคการมหาชน) โดยมีการแนบไฟลหลักจํานวน 1 ไฟล ขนาด 0.07 KB  

- สถานะของหนังสือฉบับนี้คือ ปลายทางไดรับหนังสือเรียบรอยแลว (หนังสือตอบรับ) แต
ยังไมไดดําเนินการสงเลขรับ หรือทะเบียนรับกลับไปใหผูสง (ยังไมมีขอมูลในสวน 
หนังสือ แจงเลขรับ) 

 

รูปที่ 1-5 ตัวอยางหนาจอระบบ Monitor สําหรบัติดตามหนังสือฯ ที่มกีารสง-รับผาน e-CMS 2.0 For Develop 
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1.2.2 e-CMS 2.0 on Cloud For Testing 

สําหรับทดสอบการเชื่อมโยงระบบสารบรรณฯของหนวยงาน หลังนําระบบที่พัฒนาติดตั้งยังหนวยงานและมี
การแลกเปลี่ยนขอมูลผาน e-CMS 2.0 โดยผานเครือขายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information 
Network : GIN) เปนหลัก (ตามรูปที่ 1-6) 

คําอธิบาย:  

- หนวยงาน ก. และ หนวยงาน ข. หมายถึง หนวยงานที่ตองการทดสอบระบบสารบรรณฯ หลังจาก
ผานขั้นตอนการพัฒนาระบบฯ (Develop) เรียบรอยแลว 

- เครื่องแมขายระบบสารบรรณฯ (หนวยงาน ก.) และ เครื่องแมขายระบบสารบรรณฯ (หนวยงาน ข.) 
หมายถึง เครื่องแมขายที่ทําการติดตั้งระบบสารบรรณฯ ของหนวยงาน ที่พัฒนาโดยบริษัทหรือ
ผูพัฒนาระบบ ซึ่งพรอมจะทดสอบระบบรวมกับ สรอ. โดยจะมีเอกสาร “รายการทดสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส e-CMS 2.0 on Cloud” เปนตัวกําหนด
กระบวนการทดสอบ ซึ่งถาผูพัฒนาระบบสามารถทดสอบผานตามเอกสารชุดนี้ สรอ. จะดําเนินการ
ตรวจสอบการทดสอบทั้งหมดและพิจารณาใหระบบสารบรรณฯ ของหนวยงานข้ึนใชงานจริง (e-CMS 
2.0 on Cloud For Production) ในลําดับถัดไป  

- โปรแกรมเชื่อมโยงกลาง หมายถึง เครื่องมือที่ สรอ. พัฒนาขึ้น เพื่อใชในการทดสอบรวมกับผูพัฒนา
ระบบ เมื่อผูพัฒนานําระบบสารบรรณฯ ติดตั้งยังหนวยงานที่ตองการทดสอบเรียบรอยแลว (เปน
โปรแกรมชุดเดียวกับที่ติดตั้งบน e-CMS 2.0 on Cloud For Develop แตวัตถุประสงคการใชงาน
แตกตางกัน) 

- ระบบ Monitor หมายถึง ระบบที่ใชในการติดตามการสง-รับหนังสือฯผาน e-CMS 2.0 บน
สภาพแวดลอมการทดสอบ (Testing) หรือเปนการติดตามผลที่ไดจากการทดสอบ (เปนโปรแกรมชุด
เดียวกับที่ติดตั้งบน e-CMS 2.0 on Cloud For Develop แตวัตถุประสงคการใชงานแตกตางกัน)  

 URL: http://test.monitor.ecms.ega.or.th 
- e-CMS 2.0 For Testing หมายถึง ระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบสารบรรณฯ 

บนสภาพแวดลอมการทดสอบ (Testing) 
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รูปที่ 1-6 แสดงสถาปตยกรรมของ e-CMS 2.0 For Testing  

1.2.3 e-CMS 2.0 on Cloud For Production 

สําหรับใชงานจริง เพื่อการเชื่อมโยงระบบสารบรรณฯ ของหนวยงาน หลังนําระบบที่พัฒนาติดตั้งยัง
หนวยงานและมีการแลกเปลี่ยนขอมูลผาน e-CMS 2.0 โดยผานเครือขายสารสนเทศภาครัฐ (Government 
Information Network : GIN) เปนหลัก (ตามรูปที่ 1-7) 

คําอธิบาย:  

- สป.พม. สป.ทก. และ สป.กระทรวงพาณิชย หมายถึง หนวยงาน ที่พรอมใชงานจริง ซึ่งจะตองผาน
ขั้นตอนการทดสอบระบบสารบรรณฯ (Testing) เรียบรอยแลว 

- โปรแกรมเชื่อมโยงกลาง หมายถึง โปรแกรมสําหรับหนวยงานที่มีความตองการเชื่อมระบบสารบรรณ
ฯ แตระบบสารบรรณฯของหนวยงานยังไมพรอมสามารถใชโปรแกรมเชื่อมโยงกลางในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลผาน e-CMS 2.0 ไดในเบื้องตน (เปนโปรแกรมชุดเดียวกับที่ติดตั้งบน e-CMS 2.0 
on Cloud For Develop และ Testing แตวัตถุประสงคการใชงานแตกตางกัน) 

- ระบบ Monitor หมายถึง ระบบที่ใชในการติดตามการสง-รับหนังสือฯ ผาน e-CMS 2.0 บน
สภาพแวดลอมการใชงานจริง (Production) (เปนโปรแกรมชุดเดียวกับที่ติดตั้งบน e-CMS 2.0 on 
Cloud For Develop และ Testing แตวัตถุประสงคการใชงานแตกตางกัน) 

 URL: http://monitor.ecms.ega.or.th 
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- e-CMS 2.0 For Production หมายถึง ระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบสาร
บรรณฯ บนสภาพแวดลอมการใชงานจริง (Production) 

 

รูปที่ 1-7 แสดงสถาปตยกรรมของ e-CMS 2.0 For Production  
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2. กระบวนการทดสอบและยายระบบขึ้นใชงานจริง (Production) 

2.1 กระบวนการเริ่มตน สําหรับ e-CMS 2.0 For Develop 

กระบวนการเริ่มตนและการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส บนสภาพแวดลอมสําหรับการพัฒนา 
(Develop) ในกระบวนการนี้ จะเกี่ยวของกับ ผูพัฒนาหรือผูผลิตซอฟตแวร และ สรอ. 

ผูพัฒนาสามารถติดตอเพื่อขอ Account และ Service บน e-CMS 2.0 For Develop รวมถึงเครื่องมือ 
(Tools) ตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชประกอบการพัฒนาระบบฯ สามารถดูรายละเอียดประกอบรวมถึงรีวิว (Review) 
เครื่องมือตางๆได (ดูหัวขอ 1.2.1)   

ขั้นตอน 
- ในขั้นตอนนี้ผูพัฒนาที่ยังไมมี Account และ Service สามารถติดตอ สรอ. (e-mail: 

helpdesk@ega.or.th) เพื่อขอใหทําการ Setup ระบบรวมถึงเครื่องมือตางๆ เพื่อใชประกอบการ
พัฒนาระบบสารบรรณฯ ผาน e-CMS 2.0 

- สรอ. ดําเนินการเซ็ตคาการทํางานที่เกี่ยวของของระบบ  
- สรอ. แจงรายละเอียดใหกับผูพัฒนาระบบทราบ พรอมนําสงเอกสาร “รายการทดสอบการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส e-CMS 2.0 on Cloud” 
- ผูพัฒนา ทําการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารบรรณฯ ใหสอดคลองกับ e-CMS 2.0 พรอมทําการ

ทดสอบระบบฯ ตามเอกสารรายการทดสอบ ที่ไดรับจาก สรอ. 
- ผูพัฒนาทําการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารบรรณฯ จนแลวเสร็จพรอมทั้งทดสอบตามรายการที่ 

สรอ. กําหนดการเรียบรอยแลว ใหผูพัฒนาระบบสารบรรณฯ ทําการจัดสงเอกสาร “รายการทดสอบ
การปฏิบัติตามมาตรฐานเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส e-CMS 2.0 on Cloud” เพื่อให 
สรอ. ตรวจสอบกอนการยายระบบ เขาสู e-CMS 2.0 For Testing 

- สามารถดูรายละเอียดผังงาน (Flow) ไดดังรูปที่ 2-1   
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รูปที่ 2-1 แสดงกระบวนการทดสอบและยายระบบงานข้ึนใชงานจริง (1) 
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2.2 กระบวนการ สําหรับ e-CMS 2.0 For Testing 

กระบวนการทดสอบระบบสารบรรณฯ บนสภาพแวดลอมการทดสอบ (Testing) นี้ จะมีบุคคลเกี่ยวของ
เพิ่มเติมจากกระบวนการกอนหนา คือ หนวยงาน 

กอนที่ผูพัฒนา และสรอ.จะทดสอบระบบสารบรรณฯ ผาน e-CMS 2.0 For Testing ผูพฒันาจะตอง
นําสงเอกสาร “รายการทดสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานเชื่อมโยงระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส e-CMS 2.0 on 
Cloud”  ให สรอ. ตรวจสอบเมื่อพฒันาระบบสารบรรณฯบน Develop เรียบรอยแลว  

ขั้นตอน 
- สรอ. ทําการตรวจสอบรายการทดสอบ  

 ถาผาน สรอ. และ ผูพัฒนาระบบสารบรรณฯ หารือรวมกันถึงกําหนดการเพื่อทําการทดสอบบน
สภาพแวดลอมการทดสอบ (Testing)  

 ถาไมผาน ผูพัฒนาระบบสารบรรณฯ จะไมสามารถทดสอบรวมกับ สรอ. บนสภาพแวดลอม
ทดสอบไดจนกวาผลการทดสอบจาก Develop ผานตามขอกําหนดของสรอ. 

- กอนการนัดหมายกําหนดการ หนวยงาน ผูพัฒนา และ สรอ. เตรียมการขอมูลดานเทคนิค ที่
เกี่ยวของ 
 ผูพัฒนาทําการอัพเดตระบบสารบรรณฯ และฐานขอมูลของระบบ 
 หนวยงานและผูพัฒนา ดําเนินการเซ็ตคาเครือขายของเครื่องแมขายระบบสารบรรณ ใหเชื่อมตอ

เขาเครือขาย GIN (ขั้นตอนการตรวจสอบสามารถดูรายละเอียดไดที่หัวขอ 3.1) 
 สรอ. จัดเตรียมเซ็ตคาการทํางานและ Service ของ e-CMS 2.0 For Testing 

- สามารถดูรายละเอียดผังงาน (Flow) ไดดังรูปที่ 2-2 
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รูปที่ 2-2 แสดงกระบวนการทดสอบและยายระบบงานข้ึนใชงานจริง (2) 
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- ทั้ง 3 ฝาย (หนวยงาน ผูพัฒนาหรือผูผลิตซอฟตแวร และสรอ.) เตรียมการดานเทคนิคในสวนที่
เกี่ยวของเรียบรอยแลว ผูพัฒนา และสรอ.ทําการทดสอบระบบฯ ตามเอกสารรายการทดสอบ
ของ สรอ. จนผานตามรายการทดสอบทั้งหมด 

- บริษัท จัดทําเอกสารรายงานผลการทดสอบ พรอมเสนอตอหนวยงานรับทราบและลงนาม 
- สรอ. ทําการตรวจสอบเอกสารรายงานผลการทดสอบ ที่ผานการลงนามของผูพัฒนาและ

หนวยงาน เมื่อถูกตองครบถวนตามรายการทดสอบที่กําหนด สรอ. ลงนามรับรองผลการทดสอบ
พรอมนําสงเอกสารคืนผูพัฒนา 

- สามารถดูรายละเอียดผังงาน (Flow) ไดดังรูปที่ 2-3 
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รูปที่ 2-3 แสดงกระบวนการทดสอบและยายระบบงานข้ึนใชงานจริง (3) 
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2.3 กระบวนการ สําหรับ e-CMS 2.0 For Production  

กระบวนการใชงานจริงระบบสารบรรณฯ บนสภาพแวดลอมการใชงานจริง (Production) จะมีบุคคล
เกี่ยวของเหมือนกระบวนการกอนหนานี้  

กอนที่ผูพัฒนา และสรอ.จะทําการยายระบบเพื่อใชงานจริง ผูพัฒนาจะตองผานการทดสอบบน
สภาพแวดลอมทดสอบ จนแลวเสร็จ 

ขั้นตอน 
- กอนการนัดหมายกําหนดการ หนวยงาน ผูพัฒนา และ สรอ. เตรียมการขอมูลดานเทคนิคที่เกี่ยวของ 

 ผูพัฒนาทําการอัพเดตระบบ และฐานขอมูลของระบบ 
 หนวยงานและผูพัฒนา ดําเนินการเซ็ตคาเครือขายของเครื่องแมขายระบบสารบรรณ ใหเชื่อมตอ

เขาเครือขาย GIN (ขั้นตอนการตรวจสอบสามารถดูรายละเอียดไดที่หัวขอ 3.2) 
 สรอ. จัดเตรียมเซ็ตคาการทํางานและ Service ของ e-CMS 2.0 For Production 

- ผูพัฒนาระบบทําการเรียก Service ตรวจสอบเวลาจาก e-CMS  
- เมื่อเตรียมการขอมูลดานเทคนิคเรียบรอยแลว และพรอมใชงานจริง สรอ. ดําเนินการจัดสงหนังสือ

แจงการใชงานจริงผาน e-CMS 2.0 ใหหนวยงานทราบ 
- หนวยงานทําการเชื่อมโยงระดับกรมและกระทรวง 
- สามารถดูรายละเอียดผังงาน (Flow) ไดดังรูปที่ 2-4 
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รูปที่ 2-4 แสดงกระบวนการทดสอบและยายระบบงานข้ึนใชงานจริง (4) 
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3. การตรวจสอบการเชื่อมตอเครือขาย GIN 

3.1 ขั้นตอนการตรวจสอบดานเครือขาย (Network) ของหนวยงาน สําหรับการเชื่อมตอกับ e-CMS 2.0 
on Cloud For Testing 

ระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบสารบรรณฯ สําหรับการทดสอบ (e-CMS 2.0 For 
Testing) จะเปนการทดสอบระบบสารบรรณฯ ที่ใกลเคียงกับการขึ้นระบบสารบรรณฯ บนสภาพแวดลอมสําหรับ
การใชงานจริง (e-CMS 2.0 For Production) มากที่สุด อันไดแก ระบบเครือขาย (Network) ในที่นี้ สามารถแบง
การตรวจสอบดานเครือขายไดเปน 2 สวนหลัก  

1) เครือขายภายในของหนวยงานคือ เครือขายหรือเสนทางการสงผานขอมูลตั้งแตเครื่องแมขายระบบสาร-
บรรณฯ ผานอุปกรณเครือขายตางๆ ของหนวยงานจนจบการเชื่อมตอกอนการเขาสูเครือขาย GIN โดย
ผูดูแลระบบเครือขาย คือ เจาหนาที่สารสนเทศ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดูแลระบบเครือขายภายใน
หนวยงาน (อางอิงจุดที่ 1, 2 และ 3 ของรูปที่ 3-1) 

2) เครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) คือ 
เครือขายหรือเสนทางในการสงผานขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ โดยผูดูแลและใหบริการเครือขายคือ 
สรอ. (อางอิงจุดที่ 4 และ 5 ของรูปที่ 3-1) 

การปรับเครือขายภายในเชื่อมตอกับเครือขาย GIN อาจมีความแตกตางกันในแตละหนวยงาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
นโยบายดานเครือขาย (Network Policy) และสภาพแวดลอมรวมถึงอุปกรณเครือขายของแตละหนวยงานเปน
องคประกอบรวมดวย วิธีการปรับคาเครือขายใหเช่ือมตอเขาสูเครือขาย GIN เชน 

วิธีการที่ 1: การแปลงไอพีแอดเดรส (Network Address Translation: NAT) เมื่อเครื่องแมขายระบบสารบรรณ
ฯ ตองการติดตอไปยัง e-CMS 2.0 ในเชิงเครือขาย ถามีการทํา NAT อยูระบบเครือขายจะทราบทันทีวา การ
ติดตอนั่นจะตองสงผานไปยังเครือขาย GIN  

NAT คือ การแปลงไอพีแอดเดรส (IP Address) ของเครื่องแมขายระบบสารบรรณฯ ที่ใช IP ชุดภายใน
หนวยงาน (Private IP) ใหเปน IP ชุดภายนอกหนวยงาน (Public IP) 

วิธีการที่ 2: เพิ่มแลนการด (LAN Card) บนเครื่องแมขายระบบสารบรรณฯ ของหนวยงานเพื่อใชในการเชื่อมตอ
เครือขาย GIN 
หมายเหตุ: ในการปรับเครือขายภายในควรมีเจาหนาที่ผูดูแลระบบเครือขายของหนวยงานรวมหารือ และบริหาร
จัดการดานเครือขาย จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและลดขอติดขัดทางดานเทคนิคในการเชื่อมโยง 

ขั้นตอนดังตอไปนี้ เปนการตรวจสอบเครือขายของหนวยงาน เมื่อผานขั้นการพัฒนาระบบสารบรรณฯ 
เรียบรอยแลว และพรอมทําการยายระบบสารบรรณฯ เขาสูสถาปตยกรรมของ e-CMS 2.0 For Testing  ดังรูปที่ 3-1 
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รูปที่ 3-1 อธิบายการตรวจสอบดาน Network เมื่อมกีารยายระบบขึ้น Testing Environment 
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วัตถุประสงค: เพื่อเปนขอมูลเบื้องตน (Guideline) สําหรับการตรวจสอบเครือขายของหนวยงานในการเชื่อมตอกับ
เครือขาย GIN และ e-CMS 2.0 สําหรับการทดสอบ (Testing) 

กอนการตรวจสอบเครือขาย ทานตองแนใจกอนวาไดมีการเสียบสาย หรือ Plug สายแลน (LAN) เครื่องแมขาย
ระบบสารบรรณฯ ของทาน เขาสูเราเตอร (Router) ที่เช่ือมเขาเครือขาย GIN เรียบรอยแลว  

ขั้นตอนการตรวจสอบ 

3.1.1 ทําการ Login เขาสูเครื่องแมขายระบบสารบรรณฯของหนวยงาน  

3.1.2 ทําการ Ping ไปที่ IP Gateway ที่ออกเครือขาย GIN 

3.1.2.1 เปด Command Prompt 

- โดยไปที่ Start Program > Accessories เลือก Command Prompt ดังรูปที่ 3-2 

                 

รูปที่ 3-2 การเปดโปรแกรม Command Prompt วิธีที่ 1 

- หรือ ไปที่ Start Program > พิมพ cmd ในชองการ Search programs and files ดังรูปที่ 3-3 

 
รูปที่ 3-3 การเปดโปรแกรม Command Prompt วิธีที่ 2 

3.1.2.2 ทําการพิมพ คําสั่ง ping ตามดวย ไอพีเกตเวย (IP Gateway) เครือขาย GIN ของ
หนวยงาน   

โดยปกติคา ไอพีเกตเวย มีจะคาตั้งตน เปนชุดไอพี GIN ของหนวยงาน โดยมีตัวเลขชุดสุดทาย
ลงทายดวย 254 เชน ในกรณีนี้ ชุด IP ของหนวยงานคือ 10.10.44.X และมีไอพีเกตเวย คือ 
10.10.44.254 เปนตน 
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ตัวอยาง ขอสมมุติ Gateway เปน 10.10.44.20  

I. ถาพบ จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 3-4 มีการตอบกลับขอมูลที่สงผานเครือขาย ใหดําเนินการทดสอบ
เครือขายตอในขั้นตอนถัดไป 

 

รูปที่ 3-4 ผลการทดสอบ Ping Gateway เมื่อพบการตอบกลับขอมลู 
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II. ถาไมพบ จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 3-5 ใหติดตอเจาหนาที่ผูดูแลระบบเครือขายของหนวยงาน เพือ่
ตรวจสอบปญหาดานเครือขาย หรือคา Gateway ของเครือขาย 

 

รูปที่ 3-5 ผลการทดสอบ Ping Gateway เมื่อไมพบการตอบกลบัขอมลู 
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3.1.3 การ Ping ไปที่ DNS ของเครือขาย GIN ในที่น้ีคือ IP 10.10.44.14  

- โดยการใชโปรแกรม และวิธีการพิมพคําสั่งเหมือนในขั้นตอนกอนนี้  
- พิมพคําสั่ง ping แลวตามดวย 10.10.44.14 โดยผาน Command Prompt 

I. ถาพบ จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 3-6 มีการตอบกลับขอมูลที่สงผานเครือขาย ใหดําเนินการทดสอบ
เครือขายตอในขั้นตอนถัดไป 

 

รูปที่ 3-6 ผลการทดสอบ Ping DNS ของเครอืขาย GIN เมื่อพบการตอบกลับขอมูล 
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II. ถาไมพบ จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 3-7 แสดงขอความ “Request time out” 

 ใหดําเนินการติดตอเจาหนาที่ผูดูแลเครือขายหรือเจาหนาที่ไอที ของหนวยงาน เพื่อตรวจสอบ
วามีอุปกรณดานเครือขาย ถูกติดตั้งบนเครือขายของหนวยงานกอนออกเครือขาย GIN หรอืไม 

 กรณีไมมีอุปกรณดานเครือขายติดตั้งไวในจุดดังกลาว ใหแจงปญหามาที่ Call Center ของ 
สรอ.วา ไมสามารถติดตอเครื่อง DNS ของเครือขาย GIN ได เพื่อแกไขปญหาตอไป 

 

รูปที่ 3-7 ผลการทดสอบ Ping DNS ของเครอืขาย GIN ไมพบการตอบกลับขอมูล 
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3.1.4 การ Ping ไปที่ e-CMS 2.0 For Testing ในที่น้ีคือ IP 10.10.44.49  

- โดยการใชโปรแกรม และวิธีการพิมพคําสั่งเหมือนในขั้นตอนกอนนี้  

- พิมพคําสั่ง ping แลวตามดวย 10.10.44.49 โดยผาน Command Prompt 

I. ถาพบ จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 3-8 มีการตอบกลับขอมูลที่สงผานเครือขาย ใหดําเนินการทดสอบ
เซอรวิส  (Service) ของหนวยงานในขั้นตอนถัดไป 

 

รูปที่ 3-8 ผลการทดสอบ Ping e-CMS 2.0 For Testing เมื่อพบการตอบกลบัขอมลู 
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II. ถาไมพบ จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 3-9 แสดงขอความ “Request time out” 

 กรณีไมมีขอมูลการตอบกลับดานเครือขาย ใหแจงปญหามาที่ Call Center ของ สรอ. วาไม
สามารถติดตอเครื่อง e-CMS 2.0 For Testing ได 

 

รูปที่ 3-9 ผลการทดสอบ Ping e-CMS 2.0 For Testing เมื่อไมพบการตอบกลบัขอมลู 
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3.1.5 ทําการตรวจสอบ Service ของหนวยงาน วาไดมีการเพิ่มเพื่อรองรับการเรียกใชงาน 

- ทําการเปดโปรแกรม Browser แลวพิมพ URL ของหนวยงาน เพื่อตรวจสอบ Service ที่ใชในการ
เชื่อมโยงขอมูลระบบสารบรรณฯ ตามรูปที่ 3-10 

 test เปนการบอกถึง URL นี้เปน URL เพื่อใชในการทดสอบบน Test Environment ของ 
สรอ. 

 nrct คือ URL ของหนวยงานที่ตองการตรวจสอบ ซึ่งจะแตกตางกันตามตามชื่อหนวยงาน 

 

รูปที่ 3-10 การตรวจสอบ Service บน e-CMS 2.0 For Testing โดยผาน Browser 
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- ปรากฏผลลัพธจากการตรวจสอบ Service ดังนี้ 
i. ถาพบ:  จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 3-11 ปรากฏหนา Web Server: Apache Tomcat แสดง

วา ทั้ง Network และระบบพรอมใหบริการ แตถาเรียกใช Service ผานระบบสารบรรณ
ของหนวยงาน แลวไมสามารถใชงานได แสดงวาการเรียกใช Service (Coding) ของ
โปรแกรม ผิดพลาดใหผูพัฒนากลับไปตรวจสอบ  

 

รูปที่ 3-11 ผลการตรวจสอบ Service บน e-CMS 2.0 For Testing เมือ่พบวา Service พรอม 
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ii. ถาไมพบ: จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 3-12 ถาผลที่ไดไมปรากฏหนา Web Server: Apache 
Tomcat แสดงวา ไมสามารถติดตอ Service ได 
 แจงปญหาที่ Call Center EGA วาไมสามารถติดตอ Service เพื่อตรวจสอบปญหา

เพิ่มเติม 

 

รูปที่ 3-12 ผลการตรวจสอบ Service บน e-CMS 2.0 For Testing เมือ่ไมพบ Service  

หมายเหตุ: การตรวจสอบ Service ของหนวยงานควรจะตรวจสอบดานเครือขายวามีการเชื่อมตอมายัง e-CMS 2.0 
เรียบรอยแลวจึงคอยทําการตรวจสอบ Service เพื่อทําใหทราบวา กรณีพบปญหาในขั้นตอนใด จะสามารถทําใหพบ
สาเหตุไดงายขึ้น 
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3.2 ขั้นตอนการตรวจสอบดานเครือขาย (Network) ของหนวยงาน สําหรับการเชื่อมตอกับ e-CMS 2.0 
on Cloud For Production 

ระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบสารบรรณฯ สําหรับใชงานจริง (e-CMS 2.0 on Cloud 
For Production) เพื่อการเชื่อมโยงระบบสารบรรณฯ ของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้กอนการยายเขาสูการใชงานจริง
จะตองผานขั้นตอนการทดสอบระบบบนสภาพแวดลอมสําหรับการทดสอบระบบ (Testing) 

ขั้นตอนดังตอไปนี้ เปนการตรวจสอบเครือขายของหนวยงานภาครัฐ โดยมีสถาปตยกรรมของ e-CMS 2.0 For 
Production ดังรูปที่ 3-13 
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รูปที่ 3-13 อธิบายการตรวจสอบดาน Network เมื่อมีการยายระบบขึ้น Production Environment  
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วัตถุประสงค: เพื่อเปนขอมูลเบื้องตน (Guideline) สําหรับการตรวจสอบเครือขายของหนวยงาน เชื่อมตอกับเครือขาย 
GIN และ e-CMS 2.0 ในการใชงานจริง 

สําหรับการตรวจสอบเครือขายในการเชื่อมตอกับ e-CMS 2.0 For Production ในขั้นตอนที่ 1-3 เหมือนกับ
การตรวจสอบการเชื่อมตอ e-CMS 2.0 For Testing (อางอิงหัวขอ 3.1 หัวขอยอย 3.1.1-3.1.3) เมื่อทําการตรวจสอบ
และติดตอ DNS ไดแลวใหทําตามขั้นตอนนี้ 

3.2.1 การ Ping ไปที่ e-CMS 2.0 For Production ในที่น้ีคือ IP 10.10.44.21  

- โดยการใชโปรแกรม และวิธีการพิมพคําสั่งเหมือนในขั้นตอนกอนนี้  
- พิมพคําสั่ง ping แลวตามดวย 10.10.44.21 โดยผาน Command Prompt 

I. ถาพบ จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 3-14 แสดงการตอบกลับขอมูลที่สงผานเครือขาย ใหดําเนินการ
ทดสอบเซอรวิส (Service) ของหนวยงานในขั้นตอนถัดไป  

 

รูปที่ 3-14 ผลการทดสอบ Ping e-CMS 2.0 For Production เมื่อพบการตอบกลับขอมูล 
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II. ถาไมพบ จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 3-15 แสดงขอความ “Request time out” 
 กรณีไมมีขอมูลการตอบกลับดานเครือขาย ใหแจงปญหามาที่ Call Center ของ สรอ. วา

ไมสามารถติดตอเครื่อง e-CMS 2.0 For Production ได 

 

รูปที่ 3-15 ผลการทดสอบ Ping e-CMS 2.0 For Production ไมพบการตอบกลบัขอมูล 
  



 

ระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานรัฐ (e-CMS 2.0) Implementation Guide 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุนเอกสาร 1.0 

 

 

 หนา 34 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ICT_ThEgif-Ecms2_AdminManual_ImplementationGuide_1.0_16102013 

 

3.2.2 ทําการตรวจสอบ Service ของหนวยงาน วาไดมีการเพิ่มเพื่อรองรับการเรียกใชงาน 

- ทําการเปดโปรแกรม Browser แลวพิมพ URL ของหนวยงาน เพื่อตรวจสอบ Service ที่ใชในการ
เชื่อมโยงขอมูลระบบสารบรรณฯ ตามรูปที่ 3-16 
 mict คือ URL ของหนวยงานที่ตองการตรวจสอบ ซึ่งจะแตกตางกันตามตามชื่อหนวยงาน 

 
รูปที่ 3-16 การตรวจสอบ Service บน e-CMS 2.0 For Production โดยผาน Browser 
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- ปรากฏผลลัพธ ดังภาพดานลาง 
i. ถาพบ:  จะปรากฏหนาจอดัง รูปที่ 3-17 แสดงหนา Web Server: Apache Tomcat 

แสดงวา ทั้ง Network และระบบพรอมใหบริการ แตถาเรียกใช Service ผานระบบสาร
บรรณของหนวยงาน แลวไมสามารถใชงานได แสดงวาการเรียกใช Service (Coding) ของ
โปรแกรมผิดพลาดใหผูพัฒนากลับไปตรวจสอบ  

 

 รูปที่ 3-17 ผลการตรวจสอบ Service บน e-CMS 2.0 For Production เมื่อพบวา Service พรอม 
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ii. ถาไมพบ: จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 3-18 ถาผลที่ไดไมแสดงหนา Web Server: Apache 
Tomcat แสดงวา ไมสามารถติดตอ Service ได 
 แจงปญหาที่ Call Center EGA วาไมสามารถติดตอ Service เพื่อตรวจสอบปญหา

เพิ่มเติม 

 

 รูปที่ 3-18 ผลการตรวจสอบ Service บน e-CMS 2.0 For Production เมื่อไมพบ Service 
 
หมายเหตุ: การตรวจสอบ Service ของหนวยงานควรจะตรวจสอบดานเครือขายวามีการเชื่อมตอมายัง  e-CMS 2.0 
เรียบรอยแลวจึงคอยทําการตรวจสอบ Service เพื่อทําใหทราบวา กรณีพบปญหาในขั้นตอนใด จะสามารถทําใหพบ
สาเหตุไดงายขึ้น 

 


