
กรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐาน
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Development Framework
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วิสัยทัศน์ รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เช่ือมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน

กลไก/
มาตรการ

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โปร่งใสตรวจสอบได้เพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน

ลดความเหลื่อมล ้าในการเข้าถึง
บริการและสวัสดิการ

สร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565

ดัชนีช้ีวัดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

(EGDI) ปี 63 อันดับ 57 

ดัชนีช้ีวัดการมีส่วนร่วมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (EPI)

ปี 63 อันดับ 51 

ดัชนีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ 

(EODB) ปี 63 อันดับ 21 
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI)

ปี 64 อันดับ 104 
ดีข้ึน 10 อันดับ ดีข้ึน 10 อันดับ ดีข้ึน 3 อันดับ ดีข้ึน 10 อันดับ

จัดให้มีระบบดิจิทัลสนับสนุนการเปิดเผย 
แลกเปล่ียน เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ อย่าง
บูรณาการ

พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ
เก่ียวกับระบบดิจิทัล ในการเชื่อมโยง การ
เปิดเผย และแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน 
ในการบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาล

พัฒนากลไก การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ ให้โปร่งใส มีมาตรการ
ป้องกันการทุจริตทุกข้ันตอน

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 
สะดวก ด้วยการบูรณาการร่วมกัน 

พัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกการให้บริการประชาชน 
รองรับวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal) หรือ
รองรับต่อสถานการณ์อุบัติใหม่ท่ีประเทศต้อง
เผชิญ

เพ่ิมสมรรถนะ ขีดความสามารถหน่วยงานรัฐ สู่
การเป็นองค์กรดิจิทัล รองรับการพัฒนาระบบ
บริการเพ่ือศักยภาพการบริการประชาชน  
รวมถึงบุคลากรรัฐมี Digital Mindset และมี
ทักษะท่ีจ าเป็น

เพ่ิมความสามารถ ความม่ันคง ปลอดภัยในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ พร้อมทั้ง
จัดหากลไก การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของประชาชน ในการรับบริการจากภาครัฐ

จัดให้มีระบบบริการดิจิทัลอ านวยความสะดวก
ผู้ประกอบการ

ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดแพลตฟอร์มดิจิทัล
ภาครัฐ ท่ีเอื้อต่อการด าเนินธุรกรรมดิจิทัลใน
ภาคธุรกิจ

ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎ 
ระเบียบ มาตรการท่ีเอื้อต่อผู้ประกอบการในการ
ด าเนินธุรกิจ

อ านวยความสะดวก ให้ภาคธุรกิจสามารถน า
ข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง ๆ

เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐน าเทคโนโลยี
พร้อมใช้จากผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาด

จัดให้มีระบบดิจิทัล เปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนได้แสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะของ
หน่วยงานรัฐในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก มี
ส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของ
รัฐ 

จัดให้มีเวทีหรือช่องทางดิจิทัลเพ่ือรับฟงั
ความคิดเห็น ในการก าหนดนโยบาย  
กฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ 
การขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัลกับทุกภาคส่วน

สุขภาพ และการแพทย์
การศึกษา การเกษตร

ความเหลื่อมล ้าทางสิทธิ
สวัสดิการประชาชน 

การมีส่วนร่วม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ของประชาชน

การส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพ
การให้บริการแก่ประชาขนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไก
การมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 
ร่วมขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 อ านวยความสะดวก
ภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้เกิดธรร
มาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ในทุก
กระบวนการท างานของรัฐ
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• Efficient
• Lean
• Seamless
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Digital Government Track Data Sharing Track

• Personalized
• Adaptive
• Proactive

• Connected (Horizontal 
& Vertical)

• Transparent
• Realtime

Integration & 
Value Added

Public--
Private 
Data 
Exchange

Open Data

Data Oriented 
Public--Private 

Partnership (PPP)

Digitization

Digitalization

Government Data 
Exchange (GDX)

ปรับเปล่ียนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเป็นดจิิทัล

One Stop Service (OSS)

Optimized

กระบวนการท างานในรูปแบบดิจิทัล

แลกเปล่ียน/ เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวและบูรณาการ

ปรับแต่งเฉพาะบุคคล (Personalized Service)

• User/Citizen 
Centric

• Lean
• Agile

• Open 
Format/Standard

• Machine Readable
• Accurate and 

Precise

กรอบการด าเนินงาน ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ธรรมาภบิาลข้อมูลภาครัฐเปน็กรอบแนวคิดครอบการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ Data Oriented Public-Private Partnership 
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Focus 
Area
2021

การศึกษา
เตรียมความพร้อมก าลังคนดิจทิัลภาครัฐรองรับความก้าวหนา้

ทางเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต และเพ่ิมจ านวนบุคลากรทีม่ี
ทักษะความเช่ียวชาญ ให้มีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ยึดมั่นใน

คุณธรรมสู่รัฐบาลดิจิทัล

สุขภาพและการแพทย์
บูรณาการข้อมูลและการเข้าถึงระบบ

สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม และการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพในการให้บริการ

การเกษตร
บูรณาการข้อมูลด้านการเกษตรแบบครบวงจร เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเกษตร มุ่งสู่
การยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย

ความเหลื่อมล ้าทางสิทธิสวัสดิการ
ประชาชน
มุ่งเน้นการแกไ้ขปัญหาความเหลื่อมล า้ในการเข้าถงึ
บริการภาครัฐของประชาชน ที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว

การมีส่วนร่วม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ของประชาชน
ให้ความส าคัญกับการสร้างโอกาสการมีส่วน
ร่วม ในการท างานระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน

การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME)
อ านวยความสะดวกในการจดจดัตั้งธุรกิจ ลดข้ันตอน แนว
ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว ง่าย สะดวก และสร้างโอกาส
ทางการตลาดใหม่ในการเพ่ิมขึดความสามารถทางการแข่งขัน
ด้วยนวัตกรรมดิจทิัล
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ประเด็นความท้าทาย

New Way
of Thinking

New Way
of Communicating

New way
of Working/Doing

New Way of 
Living

New ExpectationNew Way of 
Winning

ทีม่า:  (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน( พ.ศ. 2561-2565) 
(ฉบับปรับปรุง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563) 

NEW
NORMAL
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ประชาชนได้ประโยชน์อะไร ?
จากการเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลภาครัฐ
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ประชาชนได้ประโยชน์ : การน าพาภาครัฐไปสู่แนวคิด Once Only Principle

>>> ต้องใช้ Data Exchange Platform

คือเป้าหมายที่จะให้ประชาชนให้ข้อมลูคร้ังเดียวกบัภาครัฐ และ ภาครัฐ
เชื่อมโยงผ่าน Exchange Platform เพ่ืออ านวยความสะดวกกบั
ประชาชนได้แบบครบวงจร

Data Exchange จะเชื่อมตอ่ระหว่างหน่วยงานรัฐ บนช่องทางการ
สื่อสารที่มีความปลอดภัย เช่น ระบบการย่ืนภาษีของกรมสรรพากรจะขอใช้
ข้อมูลบุคคลจากกรมการปกครองเป็นต้น

>>> เพ่ือให้เกิด Once Only Principle

กรมการปกครอง ผู้ประกอบการ A

ข้อมูลบุคคล

กรมสรรพากร ผู้ประกอบการ A

การแลกเปล่ียน
ข้อมูลบุคคล

ข้อมูลภาษี
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Data Exchange Platforms เป็นองค์ประกอบส าคัญของแนวคิดสถาปัตยกรรมรฐับาลดิจทิลั

Digital Service• Meta-data
• Service Catalog

Data Exchange Platforms

API Standard
• API
• Access
• Log

API

หน่วยงานของรัฐ

API

หน่วยงานของรัฐ

Identity Provider 

Standard
• Access
• Log

หน่วยงานของรัฐ

G

ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ

T
ie

r#
3

T
ie

r#
2

T
ie

r#
1

>>> Tier#1 
หน่วยงานภาครัฐท่ีสามารถด าเนินการ
เองได้ตามมาตรฐานฯ

>>> Tier#2 
หน่วยงานภาครัฐท่ีสามารถด าเนินการ
เองได้บางข้อก าหนดในมาตรฐานฯ

>>> Tier#3 
หน่วยงานภาครัฐท่ียังไม่สามารถ
ด าเนินการเองได้ตามมาตรฐานฯ

to
k
e
n

Lookup

เช่น Linkage Center, DXC, GDX, NSW etc.

(G2C , G2G , G2B)

ความพร้อมด้านดิจิทัลของ
หน่วยงานภาครัฐ

Federated Data Catalog

1. Digital Service
2. Federated Data Catalog
3. Identity Provider
4. Data Exchange Platforms

องค์ประกอบสถาปัตยกรรม
รัฐบาลดิจิทัล
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APIs Standard
• ข้อก าหนด 1
• ข้อก าหนด 2
• ข้อก าหนด 3
• ข้อก าหนด 4

APIs

หน่วยงานรัฐ ท่ียังไม่สามารถ
ด าเนินการเองได้ตามมาตรฐานฯ

APIs Standard
• ข้อก าหนด 1
• ข้อก าหนด 2T

ie
r#

3

T
ie

r#
2

T
ie

r#
1

องค์ประกอบสถาปัตยกรรมรัฐบาลดิจิทัล

1. Digital Services

2. National Data Catalog

3. Identity Provider

4. Data Exchange Platforms

5. Open Data Repository

NSW, Linkage Center, GDX, GDX, Etc.

Data Exchange Platforms
Provide Government Data Services to Consumers

National Data Catalog

Open DataGovernment Data

Provides Meta-Data Catalog

• Privacy 
• Security 
• Confidentiality

data.go.th

หน่วยงานรัฐ ท่ีสามารถด าเนินการเอง
ได้บางข้อก าหนดในมาตรฐานฯ

Standard

หน่วยงานรัฐ ท่ีสามารถด าเนินการเอง
ได้ตามมาตรฐานฯ

ค้นหาข้อมูลท่ีต้องการ
เข้าถึงข้อมูลเปดิ

บริการข้อมูล บริการข้อมูล

Look up
(Development)

G

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ

ลงทะเบียนชุดข้อมูล

API or Upload บริการข้อมูล บริการข้อมูล

(G2C , G2G , G2B)

Provide Digital Services to Consumers

Digital Services

Grant 
Token

ประชาชน

IdP Platforms

• ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ตนเองได้ 

• หน่วยงานรัฐสามารถดูข้อมูล
กันเองได้ภายใต้สิทธิ์ท่ีก าหนด

Provide Authentication

IdP1

IdP2

IdP3

ยืนยันตัวตนเพ่ือเข้าใช้บริการ

Data Exchange Platforms เป็นองค์ประกอบส าคัญของแนวคิดสถาปัตยกรรมรฐับาลดิจทิลั
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DGA Thailand

DGA Thailand

DGA Thailand

contact@dga.or.th
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การจัดท าประชาพิจารณ์

กรอบแนวทางการพัฒนา
มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลภาครัฐ 

Thailand Government Information Exchange (TGIX)

13 สิงหาคม 2564 9.00 - 12.00 น.
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กระบวนการด าเนินการในปัจจุบัน

ใชร้ะยะเวลา
นาน

ขั้นตอน
ด าเนินการมาก

ค่าใช้จ่าย
สูง

ภาระ
การเดินทาง

ต้องส าเนา
เอกสาร

ลด 
ระยะเวลา

ลด 
ส าเนาเอกสาร

ลด 
ภาระการเดินทาง

ลด 
ค่าใช้จ่าย

ลด 
ขั้นตอนด าเนินการ

การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลการแก้ไขปัญหา

ช่วยสนับสนุน
การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ช่วยกระบวนการสร้างสังคม
ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น

ช่วยให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑฯ์ 
เพ่ือสรา้งและพัฒนากระบวนการท างานของหน่วยงานของรฐัให้มีความสอดคล้อง

และมีการเชือ่มโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกนั รวมท้ังมีความม่ันคงปลอดภยัและน่าเชือ่ถอื

ท าไมต้องมีมาตรฐาน?

ท ำไมเรำถึงต้องกำรรัฐบำลดิจิทัลในประเทศไทยWhy?
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หมายเหตุ ✓ มีการประกาศ หรือเผยแพร่แล้ว

ภำพรวมในกำรจัดท ำมำตรฐำนรัฐบำลดิจิทัล

▪ การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ
▪ สัญญาอนุญาต

การใช้ข้อมูลเปิดใน
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

▪ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
✓ Data Governance Framework
▪ Data Classification

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

▪ การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ
✓ Open Data Process
✓ High Value Datasets

การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครฐั

▪ ดิจิทัลไอดีส าหรับบริการภาครัฐ
▪ Digital ID ส าหรับบุคคลธรรมดา

ที่มีสัญชาติไทย

กระบวนการหรือ
การด าเนินงานทางดิจิทัล

▪ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
▪ การบริหารจัดการข้อมูล
ของหน่วยงานภาครัฐ

▪ การประเมินคุณภาพข้อมูล

▪ ดิจิทัลไอดีส าหรับบริการภาครัฐ
▪ ส าหรับนิติบุคคล

▪ e-Signature Standard
▪ ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

▪ Digital transcript Standard 

▪ การเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล
▪ API Standard
▪ Government Data Exchange 

Standard
▪ Reference Data Standard

▪ บัญชีข้อมูล (ต่อเนื่อง)
▪ การขึ้นทะเบียน ระบบ GDC

▪ การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ
▪ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
▪ สัญญาอนุญาตฯ

(Creative Commons) 

▪ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
▪ การรักษาความมัน่คงปลอดภัย
ของข้อมูล

▪ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
(ทบทวน)

▪ ดิจิทัลไอดีส าหรับบริการภาครัฐ
▪ ส าหรับบุคคลธรรมดา
ที่มีสัญชาติอื่น 

▪ e-Document Standard
▪ ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

▪ การรับค่าธรรมเนียมบริการภาครัฐ
และการช าระเงินทางดิจิทัล

▪ การเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล
▪ Reference Data Standard

(ต่อเนื่อง)

25
63

25
64

25
65

การเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล 

▪ บัญชีข้อมูลและ
ค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล
Data Catalog/metadata

ICON ICON ICONICON
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ผลงำนกำรน ำมำตรฐำนไปใช้ในกำรด ำเนินงำน

▪ กรมการปกครอง น าร่องการใช้
D.DOPA Application 
ส าหรับผู้ใช้งาน 
100,000 ราย

1

2
4

3 5

(โดยมีการจัดตั้งคณะท างาน
ในระดับกระทรวงและกรม)

DATA GOVERNANCE

OPEN GOVERNMENT DATA

DATA CALATOG

DIGITAL ID

DIGITAL TRANSCRIPT

▪ จ านวนชุดข้อมูลเปิด
ที่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
จ านวน 2,650 ชุดข้อมูล

▪ สพร. สนับสนุนการจัดท า
ข้อมูลเปิดภาครัฐ ในรูปแบบ
Machine-readable

▪ สนับสนุนทัง้ 20 กระทรวง 
เพ่ือขับเคลื่อนหน่วยงาน
ให้มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

▪ หน่วยงานภาครัฐน าร่อง
กับ สสช. จ านวน 31 หน่วยงาน 
และ 3 จังหวัด EEC 

▪ หน่วยงานตาม KPI ก.พ.ร. 
จ านวน 49กรม และ 38จังหวัด และ 
26องค์การมหาชน
(ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ม.ค. 64)

▪ เป้าหมายให้บริการ Digital Transcript 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ในปี 2563
(กลางปี พ.ศ. 2564) 
▪ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ท่ีเป็นนิติบุคคล 88 แห่ง
▪ มหาวิทยาลัยน าร่อง 23แห่ง 

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2563)
▪ พร้อมให้บริการแล้ว :

ม.เชียงใหม่ และ ม.ขอนแก่น
▪ ภายใน มกราคม 2564 : 

ม.มหิดล และ ม.เกษตรฯ
▪ ภายใน มีนาคม 2564 : 

ม.สงขลานครินทร์ และ มจธ.
▪ ภายใน มิถุนายน 2564 :

จุฬาฯ และ สจล.
▪ ปลายปี 2564 : มจพ.
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ขอภาพจาก DD:

อยากให้เห็นว่า GDX เป็นกลไกในการขับเคล่ือน bizportal
หรือ app อื่นๆ สพร.

กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นกลไกส ำคัญท่ีท ำให้เกิดบริกำรดิจิทัลใหม่ๆ ส ำหรับประชำชน
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กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นกลไกส ำคัญท่ีท ำให้ลดกำรใช้ส ำเนำเอกสำรในกำรติดต่อกับภำครัฐ

6

ตัวอย่างเช่น PDF File + Digital Signature

2. การใช้ Data Exchange 
ตัวอย่างเช่น XML หรือ JSON Files + GDX + Provider + Consumer

Digital Document ที่มีองค์ประกอบพ้ืนฐาน 2 ส่วน คือ ไฟล์เอกสารรูปแบบ 
PDF หรือ PDF/A-3 และ ใบรับรองอิเลก็ทรอนกิส์ (Digital Certificate) ซึ่งจะ
ช่วยป้องกันการปลอมแปลงและมีความนา่เชื่อถือส าหรับผู้ใชง้าน

Data Exchange จะเชื่อมต่อกับผู้ใช้บริการข้อมูล (Data Consumer) กับ ผู้
ให้บริการข้อมูล (Data Provider) บนช่องทางการส่ือสารที่มีความปลอดภัย 
ตัวอย่างเช่น ระบบการยื่นภาษีของกรมสรรพากรจะขอใชข้อ้มลูบคุคลจาก API 
Service ของกรมการปกครองเป็นตน้

1. การใช้ Digital Documents
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ถ้ำหน่วยงำนต่ำงๆ สำมำรถแลกเปลี่ยนใบประมวลผลกำรศึกษำกันได้ (Digital Transcript)

7

มาตรฐาน TGIX + Digital Transcripts การเชื่อมโยงผ่านแพลตฟอร์ม เราได้อะไรจากโครงการนี้

หน่วยงานรัฐ

ข้อมูลเชิงลึกด้านการศึกษาของ
บัณฑิตเพ่ือการวางแผนเชิง
นโยบาย

มหาวิทยาลัย

ข้อมูลการศึกษาของบัณฑิตเพ่ือ
การศึกษาต่อ หรือการปรับปรุง
หลักสูตร

ภาคเอกชน

ป้องกันใบรับรองการศึกษา
ปลอมและได้บัณฑิตที่ตรงกับ
ความต้องการมาขึ้น

นักศึกษา

ไม่ต้องถ่ายส าเนาเอกสารในการ
สมัครงานหรือสมัครเรียนต่ออีก
ต่อไป 

Based on XML - Machine Readable Format

TGIX - Semantic Standard
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
ความหมายข้อมูล

TGIX - Linkage Standard
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
การเชื่อมต่อ

Trust Center

Signed

หน่วยงานของรัฐ



8ความต้องการด้านมาตรฐานในแลกเปลี่ยนข้อมูลในการรับมือกับสถานการณ์ Covid 19

โรงพยาบาล
ของรัฐ

โรงพยาบาล
สนาม

ศูนย์
คัดกรอง
ผู้ป่วย

Home 
Isolation

Community 
Isolation

หน่วยงาน
ประกันสุขภาพ

โรงพยาบาล
เอกชน

ศูนย์
บริหารงาน
กลาง

Exchange
Standard

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน cdPersonID
เลขบัตรประจ าตัวคนต่างด้าว cdPersonForeignID
เลขหนังสือเดินทาง (ส าหรับชาวต่างชาติ) cdPersonPassportID
รหัสสัญชาติ cdPersonNationalityCode 
ค าน าหน้าช่ือ cdPersonNameTitleCode 
ช่ือต้น cdPersonFirstName
ช่ือกลาง cdPersonMiddleName
นามสกุล cdPersonLastName
รหัสเพศ cdPersonGenderCode 
อายุ cdPersonAge
วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) cdPersonBirthDate
เบอร์โทรศัพท์ cdPersonPhone
เบอร์โทรศัพท์ญาติ cdPersonCustodialPhone
ส่วนสูง cdPersonWeightMeasure
น ้าหนัก cdPersonHeightMeasure
ค่า BMI cdPersonBMIMeasure
สถานะสีของผู้ป่วยล่าสุด emPatientCommitStatusCode 
อุณหภูมิล่าสุด emPatientCommitTemperature
ชีพจรล่าสุด emPatientCommitPulse
ค่าออกซิเจนขณะพักล่าสุด emPatientCommitOxygenSaturation
ค่าออกซิเจนหลังออกก าลังล่าสุด emPatientCommitOxygenSaturationPost
ค่าความแตกต่างของออกซิเจน emPatientCommitOxygenSaturationDiff
ค่าความดันโลหิตตัวบนล่าสุด emPatientCommitSystolic
ค่าความดันโลหิตตัวล่างล่าสุด emPatientCommitDiastolic
อัตราการหายใจล่าสุด emPatientCommitInspirationRate
มีการตัง้ครรภ์ emPatientPregnancyStatus
จ านวนสัปดาห์ท่ีตัง้ครรภ์ emPatientPregnancyWeeks
ผู้ป่วยติดเตียง emPatientBedriddenStatus
อาการทัว่ไปล่าสุด emPatientSymptomsText
การแพ้ยา emPatientAllergyDrug
การแพ้อาหาร emPatientAllergyFood
การบริโภคอาหารเฉพาะ emPatientFoodText

Made Exchange Standard to Save Every Life
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Q&A

Thailand Government Information 
Exchange Standard (TGIX)
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ICON ICON ICON ICON

Data Governance
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

Open Data
การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ

Digitalization
กระบวนการหรือ

การด าเนินงานทางดิจิทัล

Data Exchange
การเช่ือมโยงและ

แลกเปล่ียนข้อมูลดิจิทัล 

ภำพรวมในกำรจัดท ำมำตรฐำนรัฐบำลดิจิทัล
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1
TC

2
SC

3
DGS

4
DG

5
PUBLISH

STAKEHOLDERS

STAKEHOLDERS

Technical Committee
คณะท างานเทคนคิฯ

1. ด้านความมัน่คงปลอดภัย
2. ด้านบัญชีข้อมูล

3. ด้านการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล

Standard Committee
คณะกรรมการจัดท าร่างมาตรฐาน 

ข้อก าหนด และหลักเกณฑ์ 
ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารงาน

และการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

Digital Government
Subcommittee
คณะอนุกรรมการ

สถาปัตยกรรมและมาตรฐาน
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

Digital Government
Committee
คณะกรรมการ

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล

Publish
ประกาศ หรือเผยแพร่
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ

ด้วยความร่วมมือกับหนว่ยงานต่าง ๆ เช่น

คณะกรรมกำรฯ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรพัฒนำมำตรฐำนรัฐบำลดิจิทัล
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ธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ 1

คณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
มีมติเห็นชอบ 
(ร่าง) ประกาศฯ ในคราว
การประชุมครัง้ที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2562
ประกาศราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/
DATA/PDF/2563/E/074/T_0047.PDF

ประกาศ
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล การเปิดเผย

ข้อมูลเปิดภาครัฐ
ในรูปแบบข้อมูล
ดิจิทัลต่อสาธารณะ 2

คณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
มีมติเห็นชอบ 
(ร่าง) ประกาศฯ ในคราว
ประชุมครัง้ที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 12 ม.ีค. 2563 
ประกาศราชกิจจาฯ 
เมื่อวันที่ 24 ม.ิย. 2563
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/
DATA/PDF/2563/E/148/T_0026.PDF



13ตัวอย่างระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลของประเทศไทยจ าเป็นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้

เป็นแพลตฟอรม์ของระบบการรบัส่ง
ข้อมูลและเอกสารดิจิทลัภาครัฐ มีรูปแบบ
การด าเนินงานสอดคล้องกับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และจะเป็นฐานของ
การต่อยอดไปสู่การพัฒนาบรกิารดิจิทัล
ภาครัฐแบบเบ็ดเสรจ็

เป็นระบบการบรกิารเชื่อมโยงข้อมูล
หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ 
(G2G,G2B และ B2B) ส าหรับการน าเข้า 
ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน และประเทศในภูมภิาคอื่นๆ

เป็นระบบการบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบรกิารภาครฐั โดย
กรมการปกครองเป็นหนว่ยงานกลางใน
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกบัส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง

เป็นระบบเพ่ือให้หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมมีมาตรฐานและศักยภาพทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ามารถบูรณา
การข้อมูลและตอบสนองตอ่การบริหาร
และปฏิบัติงานในกระบวนการยุตธิรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาพ โปร่งใส 
และตรวจสอบได้

ข้อมูลด้านการให้บริการภาครัฐ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลด้านการน าเข้า-ส่งออก
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ 

และระหว่างประเทศ

ข้อมูลด้านบุคคล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

เพ่ือให้เกิดการบูรณาการข้อมูลและการปฎิบัติร่วมของหน่วยงานภาครัฐทัง้หมด
มาตรฐานด้านแลกเปล่ียนข้อมูลภาครัฐเป็นส่ิงจ าเป็น
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▪ 13 พ.ค. 64 คกก DG เห็นชอบมาตรฐาน 
การใช้ดิจิทัลไอดีส าหรับบริการภาครัฐ 
ส าหรับบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย และ
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

▪ เม.ย. หารือกับ ETDA NDID และ DBD 
ส าหรับแนวทาง Digital ID นิติบุคคล 
ท่ีจะปรับใช้แนวทาง Digital ID บุคคล 
ร่วมกับหนังสือมอบอ านาจออนไลน์

▪ พ.ค. หารือกับกรมบัญชีกลางส าหรับ
กรณีศึกษาการลงทะเบียนผู้ค้ากบัภาครัฐ
ออนไลน์

31 2 DATA Exchange (TGIX)DATA CALATOGDIGITAL ID

▪ หน่วยงานภาครัฐน าร่องกับ สสช. จ านวน 
31 หน่วยงาน และ 3 จังหวัด EEC พร้อม
สนับสนุนหน่วยงานให้จัดท าชุดข้อมูลได้ตามเป้าหมาย 

▪ หน่วยงานตาม KPI ก.พ.ร. จ านวน 
84 แห่ง (ส่วนราชการ 51 แห่ง/องค์การ
มหาชน 33 แห่ง) (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ. 2564)

▪ เป้าหมายให้บริการ Digital Transcript ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ใน
ปี 2563 (กลางปี พ.ศ. 2564) 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่เป็นนิติบุคคล 88 แห่ง
▪ มหาวิทยาลัยน าร่อง 23แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2563)

DIGITAL TRANSCRIPTGD Catalog
ผลงานการน ามาตรฐานไปใช้ในการด าเนินงาน

▪ 13 พ.ค. 64 คกก DG เห็นชอบหลักการ
และแนวทางการจัดท าบญัชีข้อมูลภาครัฐ 
(GD Catalog) และ สพร./สสช. 
ด าเนินการออกประกาศ มรด. และอนุมัติให้ 
สสช. เป็นนายทะเบียน GD Catalog

▪ จัดท าร่างฉบับ DD : แนวทางการ
ลงทะเบียนระบบ GD Catalog / ร่าง 
Template นโยบาย/แนวปฏิบตัิ Data 
Governance / ร่างเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 64

▪ 13 พ.ค. 64 DG คกก DG เห็นชอบแผน(r
oadmap) และให้ สพร. ด าเนินการจัดท า
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนว
ทางการด าเนินการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล
กลาง (GDXs) ร่วมกับหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
มาตรฐาน

▪ พ.ค. รับข้อเสนอแนะการปรับปรุงเอกสาร (
ร่าง) กรอบแนวทางฯ จากคณะท างานฯ

Digital ID: DOPA APP
▪ น าร่องจ านวน 100,000 ราย ในโครงการ D.DOPA 

APP
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▪ พ.ค. หารือกับกรมบัญชีกลางส าหรับกรณีศึกษาการ
ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐออนไลน์

▪ มิ.ย. ประชุมกับ DBD ETDA NDID กรมบัญชีกลาง 
หารือกรณีศึกษา

▪ 17 ม.ิย. ประชุม TC1 สรุป แนวทางการใช้ Digital ID 
ส าหรับธุรกรรมออนไลน์ของนติิบุคคลส าหรับภาครัฐใน 
2 รูปแบบ 

1. ใช้ Digital ID บุคคล (กรรมการ 1 ท่านหรือมากกว่า)
+ หนังสือมอบอ านาจอเิล็กทรอนกิส์

2. ก าหนด Juristic Digital ID นิติบุคคล ให้เป็น
กรณีศึกษาในอนาคต (Future Study)

31 2 DATA Exchange (TGIX)DATA CALATOGDIGITAL ID

▪ หน่วยงานภาครัฐน าร่องกับ สสช. จ านวน 31 หน่วยงาน 
และ 3 จังหวัด EEC พร้อมสนับสนุนหน่วยงานให้จัดท า
ชุดข้อมูลได้ตามเป้าหมาย คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ก.ค. 64

▪ หน่วยงานตาม KPI ก.พ.ร. จ านวน 84 แห่ง (ส่วนราชการ 
51 แห่ง/องค์การมหาชน 33 แห่ง) (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ. 
2564)

▪ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Digital Transcript 
ครัง้ที่ 1 ในวันที่ 10/6/64 และ ครัง้ที่ 2 วันที่ 18/6/64 มี
หน่วยงานสถานศึกษาของรัฐเข้าร่วมประชุมจ านวน 103 
แห่ง เพ่ือแชร์ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องให้คณะท างานทราบ
https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-
news/62556/

DIGITAL TRANSCRIPTGD Catalog
ผลงานการน ามาตรฐานไปใช้ในการด าเนินงาน

▪ จัดท าร่างฉบับ DD : แนวทางการ
ลงทะเบียนระบบ GD Catalog และ ร่าง 
Template นโยบาย/แนวปฏิบตัิ Data 
Governanceคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
เดือน มิ.ย. 64 และจะเสนอให้คณะท างาน T
C2 และ SC ในเดือน ก.ค. 64 เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและน าร่างไปจัดPublic H
earing ตามขัน้ตอนการจัดท ามาตรฐาน
ต่อไป

▪ น า (ร่าง) กรอบแนวทางฯ ฉบับแก้ไขเวียนเข้าคณะท างาน 
TC3 เพ่ือขอนุมัตนิ าเข้าคณะกรรมการ SC

▪ น า (ร่าง) มาตรฐานฯ ด้านความหมายข้อมลู เรื่องข้อมูล
บุคคล เวียนเข้าคณะท างาน TC3 เพ่ือขอข้อเสนอแนะ

▪ น าเสนอแนวทางการพัฒนามาตรฐานฯ ด้านความหมาย
ข้อมูล เรื่องข้อมูลนิติบุคคล ร่วมกับ DBD

▪ ขอความร่วมมือจาก กรมการปกครอง กรมศุลกากร และ 
สพร. เพ่ือวิเคราะห์ระบบด้านเทคนคิเชิงลึก สืบเนื่องจาก
แบบสอบถามครัง้ที่ 1

Digital ID: DOPA APP
▪ น าร่องจ านวน 100,000 ราย ในโครงการ D.DOPA 

APP
▪สพร. ประสานกรมบัญชีกลางกับกรมการปกครอง ส าหรับ
การเข้าเป็นกรณีศึกษาใน D.DOPA (มิ.ย. 64)
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▪ 22 ก.ค. 64 TC1 มีมติที่ประชุม ดังนี้
1. เห็นชอบกรอบแนวทางพัฒนามาตรฐานทีเ่กี่ยวข้องกับ

ดิจิทัลไอดีส าหรับบริการ ภาครัฐของนิติบุคคล

2. เห็นชอบแนวทางการก าหนดวิธีปฏิบัติส าหรับการมอบ
อ านาจ และ ตราสารอิเล็กทรอนกิส์ 
1) เห็นชอบน าแนวทาง Best Practice ของ DBD และ 

RD มาจัดท าวิธีปฏิบัติมาตรฐานกลางส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 

2) เห็นชอบเพ่ิมช่องทางการยื่นเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์
เพ่ืออ านวยความสะดวก ให้กับผู้ประกอบการ ตาม
นโยบายของ DBD
- การเพ่ิมช่องทางการอัพโหลดข้อมูลหนังสือมอบอ านาจ
และการจ่ายอากร แสตมป์ในระบบ e-Registration
ของ DBD 

- การเชื่อมโยงระบบ e-Registration กับ ระบบ 
e-Stamp Duty แบบอัตโนมัติ เพ่ือตรวจสอบข้อมูล
ระหว่างกัน

31 2 DATA CALATOGDIGITAL ID

GD Catalog

ผลงานการน ามาตรฐานไปใช้ในการด าเนินงาน

Digital ID: DOPA APP
▪ น าร่องจ านวน 100,000 ราย ในโครงการ D.DOPA 

APP (น าร่องไปแล้ว 3,000 ราย )
▪สพร. ประสานกรมบัญชีกลางกับกรมการปกครอง ส าหรับ
การเข้าเป็นกรณีศึกษาใน D.DOPA
(กรมการปกครองไม่มีข้อขัดข้อง)

as of 23 July 2021

DATA EXCHANGE

TGIX Semantic 

▪ 13 ก.ค. 64 TC2 เห็นชอบรา่งฉบับ DD : 
ร่างข้อเสนอแนะส าหรับการจัดท านโยบายและแนว
ปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล และ ร่างแนวทางการ
ลงทะเบียนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ และเวียน TC2 
เพ่ือรับรองร่างให้น าเสนอ SC พิจารณาเห็นชอบและ
น าร่างไปจัด Public Hearing ตามขัน้ตอนการจัดท า
มาตรฐานต่อไป

▪ หน่วยงานภาครัฐน าร่องกับ สสช. จ านวน 31 หน่วยงาน และ 3 
จังหวัด EEC พร้อมสนับสนุนหน่วยงานให้จัดท าชุดข้อมูลได้ตาม
เป้าหมาย คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ส.ค. 64

▪ หน่วยงานตาม KPI ก.พ.ร. จ านวน 
84 แห่ง (ส่วนราชการ 51 แห่ง/องค์การมหาชน 33 แห่ง

▪ หน่วยงานจังหวัด จ านวน
40หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ. 2564)

▪ โครงการ A-MED (Home Isolation)
▪ วิเคราะห์ฐานข้อมูล MongoDB ในแพลตฟอร์ม A-

MED เพ่ือน าไปสังเคราะห์ Data Dictionary
▪ หาแนวทางการประยุกต์ใช้ NIEM Emergency 

Management (EM) กับโครงการดังกล่าว

▪ น า (ร่าง) กรอบแนวทางฯ ฉบับ Committee Draft fo
r Vote (CDV) เข้าสู่กระบวนการประชาพิจารณ์ 

▪ น า (ร่าง) มาตรฐานฯ ด้านความหมายข้อมลู เรื่อง
ข้อมูลบุคคล ฉบับแก้ไขครัง้ที่ 1 เวียนเข้าคณะท างาน T
C3 เพ่ือขอน าเข้าคณะกรรมการ SC

▪ น า (ร่าง) มาตรฐานฯ ด้านความหมายข้อมลู เรื่อง
ข้อมูลนิติบุคคล เวียนเข้าคณะท างาน TC3 เพ่ือขอ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข (ร่วมกับ DBD)

▪ น าเสนอสถาปัตยกรรมอ้างอิงของมาตรฐานฯ ด้าน
การเชื่อมโยงข้อมลู (Intra-TGIX, Inter-TGIX และ Fe
derated-TGIX)

▪ มีการประชุมกับ EGAT เพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาการแลกเปล่ียนข้อมูลในโดเมนพลังงาน



การบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชน
และการบริการภาครัฐ
(Linkage Center)

ส านักบริหารการทะเบียน



มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 มีนาคม 2559 

1) ให้ส ำนักทะเบียนกลำงเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลประชำชนของส่วนรำชกำร 
(Population Information Linkage Center) และท ำหน้ำที่เป็นผู้ให้บริกำรข้อมูล (Gate Way) ตำมที่ส่วนรำชกำรร้องขอ 

2) ให้ส่วนรำชกำรจัดท ำฐำนข้อมูลประชำชนของตนเองตำมอ ำนำจหน้ำที่ โดยใช้เลขประจ ำตัวประชำชน 
๑๓ หลัก เป็นดัชนีในกำรจัดเก็บข้อมูลและมีหน้ำที่ปรับปรุงฐำนข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

3) ให้ส่วนรำชกำรที่มีฐำนข้อมูลประชำชนจัดท ำระบบให้บริกำรตรวจสอบข้อมูล (Services) เพื่อรองรับ
กำรอ่ำนข้อมูลประชำชน (Read Only) จำกระบบคอมพิวเตอร์ของส ำนักทะเบียนกลำง กรมกำรปกครอง 

4) ให้ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจที่มีหน้ำที่ให้บริกำรประชำชนปรับปรุงระบบกำรบริกำรประชำชน
เพื่อรองรับกำรใช้บัตรประจ ำตัวประชำชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) และเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์
กับระบบคอมพิวเตอร์ของส ำนักทะเบียนกลำง กรมกำรปกครอง เพื่อเรียกใช้ข้อมูลในกำรให้บริกำรประชำชนจำก
ระบบฐำนข้อมูลประชำชนของหน่วย งำนต่ำง ๆ ผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ ของส ำนักทะเบียนกลำง 
กรมกำรปกครอง ทดแทนกำรใช้ส ำเนำเอกสำร  



แนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 มีนาคม 2559 

Linkage Center



มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 

เรื่อง การขับเคลื่อนแนวทางการบรูณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังน้ี

1. ให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐแจ้งรำยชื่อฐำนข้อมูลที่ต้องใช้ในกำรบริกำรประชำชนไปยัง มท. ภำยใน 
3 เดือน แล้วให้ มท. รวบรวมรำยชื่อฐำนข้อมูลดังกล่ำวแจ้งให้หน่วยงำนเจ้ำของฐำนข้อมูลทรำบโดยเร็ว 

2. ให้หน่วยงำนเจ้ำของฐำนข้อมูลจัดเตรียมฐำนข้อมูลให้แล้วเสร็จภำยใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งรำยชื่อฐำนข้อมูล
จำก มท. แล้วให้ มท. ด ำเนินกำรเชื่อมระบบฐำนข้อมูลดังกล่ำวกับระบบฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎรและเปิดให้หน่วยงำนที่ร้องขอ    
ใช้งำนโดยเร็ว ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรฯ ให้เป็นไปตำมควำมเห็นของส ำนักงบประมำณ                              

3. ให้ มท. เป็นเจ้ำภำพหลักร่วมกับส ำนักงำน ก.พ.ร. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส ำนักงำน
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ในกำรขับเคลื่อนแนวทำงบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนและกำรบริกำรของภำครัฐ ให้
บรรลุผลส ำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้งติดตำมและประเมินผลกำรเชื่อมโยงข้อมูลของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐเป็น
ระยะ ๆ ต่อไป                                                                 

4. ให้ มท. รับควำมเห็นของกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ส ำนักงำน ก.พ.ร. และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติไปพิจำรณำประกอบกำรด ำเนินกำรตอ่ไปด้วย



แนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที ่4 กรกฎาคม 2560





ผลการด าเนินงาน

226 Service 74 หน่วยงาน ทีเ่ปิดให้บริการบนระบบบูรณาการฐานข้อมูล

ประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) ข้อมูล ณ วันที ่30 กรกฎาคม 2564 
(https://linkagemgmt.bora.dopa.go.th)



1. หน่วยงานทีไ่ด้รับอนุญาตในการใช้โปรแกรมส าหรับอา่นข้อมูลจาก

บัตรประจ าตัวประชาชน กับกรมการปกครอง จ านวน 691 หน่วยงาน
2. หน่วยงานของรัฐมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกับส านักทะเบียนกลาง 

กรมการปกครอง จ านวน 271 หน่วยงาน

ผลการด าเนินงาน (ต่อ)



การจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าทีข่องส่วนราชการ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์รองรับ
การอ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชน 

1. การพัฒนาโปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชน (Offline) 
จ านวน 691 หน่วยงาน 4,675 คน (ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน)

2. การพัฒนาโปรแกรมการเชื่อมโยงแลกเปลีย่นข้อมูลประชาชน 
(Linkage Center) จ านวน 193 หน่วยงาน 1,051 คน



ตัวอย่างค าร้องอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ข้อมูลจากระบบ Linkage Center
(ลดส าเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจ าตัวประชาชน) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
(ใบค าร้องขอขึ้นทะเบียน
ผู้ตรวจสอบอาคาร)

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(ใบลงทะเบียนเลือก และเปลี่ยนสิทธิ

รักษาพยาบาล)

กรมทางหลวงชนบท 
(ใบค าร้องขอคืนหลักประกันสัญญา)

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
(ใบแสดงตนเพ่ือลงบัญชีทหาร

กองเกิน (แบบ สด.44) 

การไฟฟ้านครหลวง 
(ใบค าร้องขอใช้ไฟฟ้า)

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(ใบรับแจ้งเอกสารหาย) 

ส านักงานประกันสังคม
(ขึ้นทะเบียนกองทุนทดแทนและ

กองทุนประกันสังคม)

กรมการปกครอง 
(ค าร้องขอมีบัตรประจ าตัว

ประชาชน)

กรมการกงสุล
(ค าร้องขอมีหนังสือเดินทาง)

กรมการขนส่งทางบก
(ค าขอใบอนุญาตรถยนต์ส่วน

บุคคลชั่วคราว)



ปริมาณการใช้งานระบบ Linkage Center
ปริมาณการใช้งานข้อมูลประชาชนบนระบบ Linkage Center ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ค. 2564) จ านวน 100,985,728 รายการ รายละเอียดดังนี้

1. สิทธิประชาชน จ านวน 
337,871 รายการ

2. สิทธิเจ้าหน้าที่ จ านวน    
100,647,857 รายการ  



ปัจจัยความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรค

1. หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลไม่มีควำมพร้อมในกำรเชื่อมโยง
2. หน่วยงำนภำครัฐขำดบุคลำกรในกำรพัฒนำเชื่อมโยง

ระบบกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลฯ
3. ขำดงบประมำณให้กำรสนับสนุนระบบบูรณำกำรฐำนข้อมูลฯ
ของหน่วยงำนภำครัฐ

4. กำรแก้ไขระเบียบ กฎหมำยในกำรบริกำรประชำชนของ
หน่วยงำนภำครัฐ

5. บุคลำกรขององค์กรมีกำรโยกย้ำยขำดควำมต่อเนื่อง
ในกำรด ำเนินกำร

ปัจจัยความส าเร็จ 
ได้รับควำมร่วมมือของส่วนรำชกำรและหน่วยงำน
ของรัฐในกำรขับเคล่ือนกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูล
ประชำชนและกำรบรกิำรภำครฐั (Linkage Center)

ปัญหาอุปสรรค



รางวัลเลิศรัฐ ปี 2562 Digital Transformation Award 2019 Digital Government Awards 2019

รางวัลที่ได้รับ
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Thailand National Single Window
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พ.ศ. 2541 เริ่ม
ให้บริการระบบ 
EDI

พ . ศ .  2 5 4 8 
ค ว า ม ต ก ล ง 
ASW

มติ ครม. วันที่ 
6  ธั น ว า ค ม 
2548 ให้กรม
ศุ ล ก า ก ร เ ป็ น
เจ้าภาพจัดตั้ ง
ระบบ NSW 

พ.ศ. 2549  น า
ร่ อ ง ร ะ บ บ 
e-Customs

พ.ศ. 2551 ใช้
ร ะ บ บ
e-Customs ทั้ง
ประเทศ และน า
ร่ อ ง ให้บริ การ
ระบบ NSW

พ . ศ .  2 5 5 4 
พั ฒ น า ร ะ บ บ
NSW ของ
ป ร ะ เ ท ศ แ ล้ ว
เสร็จ

ประวัติและความเป็นมา

เป้าหมายของการพัฒนาระบบ NSW

อ านวยความสะดวกการน าเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์1 ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมของประเทศ2

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ3
2
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การบริหารจัดการและก ากับดูแลการพัฒนาระบบ NSW 

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสนิค้าและบรกิารของประเทศ (กบส.)ระดับนโยบาย 

คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและก ากับดูแลระบบ National Single Window (NSW)ระดับบริหารนโยบาย

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้าส่งออกและโลจิสติกส์

(กรมศุลกากร)

องค์กรผู้ให้บริการระบบ NSW
(National Telecom : NT Plc.)

ระดับปฏิบัติการ

ภารกิจ

ด้านนโยบาย 
การวางแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา 

ด้านบริหารจัดการระบบ 
และความปลอดภัย

ของระบบ 

การพัฒนา
และเพิ่มรูปแบบ
การให้บริการ

Help Desk / 
Call Center 

3
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ด าเนินการแทน100,000 ราย 

หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ

37 หน่วยงาน 13,000

ผู้ประกอบการ

ราย

กลุ่มผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ผู้น าผ่าน

ตัวแทนออกของตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า

กลุ่มบริษัทเรือและสายการบิน

กลุ่มบริษัทรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

กลุ่มท่าเรือเอกชน เป็นต้น

~

~

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW

18

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคาร

4
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การเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Single Window : ASW)

> หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าอาเซียน : ATIGA e-FORM D ไทยเริ่มเชื่อมโยงเมื่อ 1 มกราคม 2561
> การเชื่อมโยงข้อมูล ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) ไทยเริ่มเชื่อมโยงเม่ือ 31 มีนาคม 2564

5



WWW.THAINSW.NET 6หมายเหตุ : 1. ข้อมูลสถิติเป็นข้อมูลตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม ของแต่ละปี  2. ข้อมูลสถิติของปี 2564 เป็นข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2564

สถิติการรับ-ส่งข้อมูล (Transaction) ผ่านระบบ National Single Window

หน่วย : เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 - 2564
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1
ระบบการขอใบแจ้งการน าเข้า/ส่งออกสินค้าเคมี วัตถุอันตรายด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

2 ระบบ NSW e–Tracking on Mobile

3 ระบบ Uploading Supporting Document

4

การให้บริการ e-Form ผ่านระบบ NSW

7

5
ระบบค าขอใบอนุญาตส่งหรือน าซากดึกด าบรรพ์หรือซากดึกด าบรรพ์ท่ีได้ถูกแปรสภาพ 
หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกด าบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักร 
ออกนอกราชอาณาจักร 

ระบบค าขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากรและใบช าระเงินค่าธรรมเนียม 
และหนังสือรับรองคุณภาพยาง และใบรายงานผลการทดสอบคุณภาพยาง
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6 ระบบค าขอหนังสือรับรองแหล่งก าเนิดสินคา้ (Certificate of Origin) 

7

8

ระบบค าขอใบอนุญาตน าเข้า และส่งออกน้ าตาลทรายในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW

9

การให้บริการ e-Form ผ่านระบบ NSW

8

ระบบคืนอาการเพื่อการส่งออก ตามมาตรา 29

10
ระบบตรวจคัดเลือกและประเมินผลผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 
(Thai AEO System : TAS)

ระบบค าขอใบอนุญาต/ใบรับรอง
(Sanitary and Phyto-sanitary Certificate : SPS) 
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THANK YOU
Thailand National Single Window

callcenter@thainsw.net

NSW Call Center Tel : 02-034-9500

ThaiNSW

http://www.thainsw.net



Government Data
Exchange

Data Exchange Service
Overview

1



Pain Points

2

➔ ประชาชน
◆ การติดต่อราชการจ าเปน็ต้องใช้เอกสาร/ข้อมูลประกอบเยอะ ท้ังท่ีเปน็เอกสารท่ีภาครัฐมีอยู่

แล้ว
➔ หน่วยงานของรัฐ

◆ อยากเชื่อมข้อมูล .... เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน แต่ไม่รู้ต้องเร่ิมอย่างไร
◆ ข้อมูล .... ของหน่วยงานมีผู้สนใจขอเช่ือมโยงมาก แต่ไม่รู้จะเปดิให้หน่วยงานอื่นเชื่อมโยง

อย่างไร
➔ หน่วยงานระดับนโยบาย หรือหน่วยงานก ากับดูแล

◆ ต้องบูรณาการข้อมูล (Integrate) ข้อมูลจากหลายหน่วยงาน เพ่ือการวิเคราะห์ และการ
ตัดสินใจ



สถานการณ์การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลภาครัฐ

◼ ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่มีความพร้อมจะเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันภายใต้
วิธีการท่ีตกลงร่วมกัน ยากที่จะขยายผลไปใช้ในวงกว้าง

◼ หน่วยงานภาครัฐบางหน่วยจึงจัดท า “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล” เพ่ือเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูล
ในบางเรื่อง เช่น
◼ ระบบ Linkage Center ของกรมการปกครอง - บูรณาการฐานข้อมูลประชาชน
◼ ระบบ National Single Window (NSW) ของกรมศุลกากร - ข้อมูลการน าเข้า/ส่งออก
◼ ระบบศูนย์กลางข้อมลูกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) ของส านักงานกิจการ

ยุติธรรม

◼ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ระบุให้มี
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง และให้ สพร. ด าเนินการให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเป็นการ
ช่ัวคราวแต่ไม่เกิน ๒ ปี

3



พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้
บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

4



เป้าหมาย

เปน็เครื่องมือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึง เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน และการบริหารราชการแผ่นดินได้ ภายใต้มาตรฐานและวิธีการ
เดียวกัน โดยมีความม่ันคง ปลอดภัย และสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5



◼เชื่อมโยงข้อมูลทีละรายการ (Transaction) แบบ Real Time

◼ข้อมูลยังอยู่กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

◼ในอนาคตจะเพ่ิมเติมให้สามารถขอ Consent จากเจ้าของข้อมูลกรณีเข้าถึง Sensitive Data

◼ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ก. ต้องการตรวจสอบข้อมูลของนาย ข. จากระบบฐานข้อมูล
ของหน่วยงาน ค. โดยแจ้งเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักของนาย ข.

◼วัตถุประสงค์ - บริการประชาชน / ลดการขอส าเนาเอกสารราชการฯ

ลักษณะการให้บริการ Data Exchange Service
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◼เร่ิมต้นพัฒนาและใช้กับบริการภายในของ สพร. ต้ังแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

◼เร่ิมให้บริการกับหน่วยงานภายนอกในรูปแบบ API Interface ต้ังแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผ่านโครงการส าคัญท่ี สพร. มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

◼ โครงการลดส าเนากระดาษเพ่ือการบริการประชาชน (Smart Service) (พ.ศ. ๒๕๕๘)

◼ โครงการยกเลิกส าเนาเอกสารราชการ (พ.ศ. ๒๕๖๑)

◼เร่ิมให้บริการแบบ Simple GUI ส าหรับหน่วยงานที่ยังไม่พร้อมจะเชื่อมโยงข้อมูลแบบ System-
to-System ต้ังแต่ปลายปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปัจจุบันมีหน่วยงานใช้บริการผ่านช่องทางน้ี
แล้วกว่า ๕๐ หน่วยงาน โดยช่องทางน้ีเปน็มาตรการช่ัวคราวระหว่างหน่วยงานเปลี่ยนผ่านไป
ให้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

ความเป็นมา
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ส่ิงท่ี สพร. ด าเนินการ

◼พัฒนา และให้บริการแพลตฟอร์มกลาง เพ่ือเปน็ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลจากหลากหลาย
หน่วยงาน ภายใต้มาตรฐานและวิธีการเดียวกัน ภายใต้มาตรการการรักษาความปลอดภัยที่
เหมาะสม

◼ให้ค าแนะน า และการสนับสนุนหน่วยงานที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลส าคัญ (โดยเฉพาะ ข้อมูลทะเบียน
ราษฎร และข้อมูลนิติบุคคล) ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

◼ให้ค าแนะน า และการสนับสนุนหน่วยงานที่ต้องการเปดิข้อมูลส าคัญให้หน่วยงานภายนอกสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงานได้
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ส่ิงท่ี หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ต้องด าเนินการ

❏จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล และข้อมูลดังกล่าวต้องอยู่ในรูปแบบที่หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อ

ได้ (Machine Readable) ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ตามมาตรา 8 พระราชบัญญัติการ

บริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

❏จัดเตรียม API (Application Program Interface) เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลที่ตนจัดเก็บ

❏ สพร. อยู่ระหว่างการก าหนดแนวทางการจัดท า API ภาครัฐให้มีมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน

❏จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานของหน่วยงาน หรือเทคโนโลยี ให้รองรับการเชื่อมโยงในปริมาณมาก (Scalable)
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ส่ิงท่ี หน่วยงานผู้ให้บริการ ต้องด าเนินการ

◼หน่วยงานผู้ให้บริการควรมีระบบดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการให้บริการ และระบบดังกล่าวจ าเปน็ต้อง
ได้รับการปรับแก้เพ่ือรองรับการเช่ือมโยงข้อมูลจากหน่วยงานอื่น

◼หน่วยงานผู้ให้บริการต้องปรับปรุง แก้ไขกระบวนการ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลด
การขอข้อมูล/ส าเนาเอกสารจากผู้ขอรับบริการ และใช้วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูลแทน

◼หน่วยงานผู้ให้บริการต้องได้รับสิทธิในการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล เช่น
กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก่อน สพร. จึงจะเปดิให้หน่วยงานเช่ือมโยงข้อมูลน้ันๆ
ได้

◼หน่วยงานสามารถตรวจสอบรายการข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงผ่านระบบ GDX ได้จาก
https://gdx.dga.or.th/DataCatalog/Dictionary หากข้อมูลที่หน่วยงานต้องการใช้งานไม่ได้
อยู่ในรายการ สามารถแจ้งขอรับค าปรึกษาจาก สพร. ได้
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ตัวอย่างบริการ



ขอบคุณครับ
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การจัดท าประชาพิจารณ์

กรอบแนวทางการพัฒนา
มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลภาครัฐ 

Thailand Government Information Exchange (TGIX)

13 สิงหาคม 2564 9.00 - 12.00 น.



2การให้ข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซด์ www.dga.or.th

http://www.dga.or.th/


3การให้ข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซด์ www.dga.or.th (ต่อ)

http://www.dga.or.th/
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ข้อค าถาม

Thailand Government Information 
Exchange (TGIX)



5กรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (ต่อ) 5

ความสามารถในการท างานรว่มกนั หรือ มาตรฐานการท างานรว่มกนั (Interoperability) หมายความ
ว่า การท่ีระบบหรือหน่วยงานซึ่งมีความแตกต่างกันสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้ข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนกัน

การเชือ่มโยงขอ้มูล หมายความว่า การท่ีระบบสารสนเทศตั้งแต่สองระบบขึ้นไปมีการเชื่อมต่อกันและ
รับส่งข้อมูลระหว่างกันผ่านการเรียกใช้ Application Programming Interface (API) 

การแลกเปลีย่นขอ้มูล หมายความว่า การท่ีระบบสารสนเทศตั้งแต่สองระบบขึ้นไปมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างกันและมีการน าข้อมูลท่ีรับส่งกันไปใช้ในการด าเนินงานขององค์กร (Organizational 
Process)

การแลกเปลีย่นขอ้มูลระดับเทคนิค (Technical Data Exchange) หมายความว่า ระบบสารสนเทศ
ตั้งแต่สองระบบขึ้นไปสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้โดยมิได้ค านึงถึงความหมายของข้อมูลที่
แลกเปลี่ยนกัน 

การแลกเปลีย่นความหมายขอ้มูล (Semantic Meaning Exchange) หมายความว่า ระบบสารสนเทศ
ตั้งแต่สองระบบขึ้นไปสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้และสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลที่
แลกเปลี่ยนกัน

ข้อตกลงในขัน้ตอนการด าเนนิงานขององค์กร (Organizational Process Agreement) หมายความ
ว่า องค์กรที่เกี่ยวข้องในข้อมูลท่ีแลกเปลี่ยนกันมีข้อตกลงในการด าเนินงานร่วมกันเมื่อเกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล

ค านิยามที่เกี่ยวข้อง 

ค านิยามทัว่ไป



6กรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (ต่อ) 6

ศูนย์แลกเปลีย่นขอ้มูลกลาง (Data Exchange Center) หมายความว่า ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงาน
ของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล

ผู้ให้บรกิารแลกเปลีย่นขอ้มูล (Data Exchange Provider) หมายความว่า หน่วยงานท่ีมีความ
รับผิดชอบในการด าเนินการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง 

ผู้ให้บรกิารขอ้มูล (Data Provider หรือ Service Provider) หมายความว่า บุคคลหรือหน่วยงานผู้
เป็นเจ้าของข้อมูลท่ีให้บริการอยู่ในศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง

ผู้ใช้บรกิารขอ้มูล (Data Consumer หรือ Service Consumer) หมายความว่า บุคคลหรือหน่วยงาน
ผู้ใช้บริการข้อมูลจากหน่วยงานอื่นท่ีให้บริการข้อมูลอยู่ในศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง 

รีซอรส์ขอ้มูล (Data Resource) หมายความว่า ระบบสารสนเทศท่ีเชี่อมต่อกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล
กลางในการให้บริการข้อมูล ผู้ให้บริการข้อมูลมีความรับผิดชอบต่อระบบสารสนเทศน้ี

แอปพลเิคชนั (Application) หมายความว่า ระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมต่อกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล
กลางใช้ข้อมูลจากรีซอร์สข้อมูลในการให้บริการประชาชน หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน

ค านิยามด้าน
การเชื่อมโยงข้อมูล

ค านิยามที่เกี่ยวข้อง
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ความหมายขอ้มูล (Semantic) หมายความว่า วิธีการในตีความหมายจากข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนกัน 
เช่น "Gender" = "M" หมายถึงเพศชาย "Gender" = "F" หมายถึงเพศหญิง เป็นต้น

กลุ่มขอ้มูลหลกั (Core Data) หมายความว่า กลุ่มข้อมูลท่ีไม่อ้างอิงกับโดเมนข้อมูล (Data Domain) 
ใดๆ เช่น ข้อมูลบุคคล ข้อมูลสถานท่ี ข้อมูลองค์กร เป็นต้น

กลุ่มขอ้มูลอา้งองิท่ัวไป (Common Reference Data) หมายความว่า กลุ่มข้อมูลที่ใช้ส าหรับการ
อ้างอิงจากกลุ่มข้อมูลอื่น เช่น ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลอ าเภอ ข้อมูลต าบล ข้อมูลถนน ข้อมูลเพศ ข้อมูล
ศาสนา เป็นต้น

กลุ่มขอ้มูลขยาย (Extend Data) หมายความว่า กลุ่มข้อมูลเฉพาะทางโดเมนน้ันๆ เช่น กลุ่มข้อมูลด้าน
การเกษตร กลุ่มข้อมูลด้านสาธารณะสุข กลุ่มข้อมูลด้านการเงิน เป็นต้น 

กลุ่มขอ้มูลอา้งองิเฉพาะโดเมน (Domain Reference Data) หมายความว่า ข้อมูลอ้างอิงพ้ืนฐานท่ี
ขึ้นกับความต้องการเฉพาะธุรกิจ (Business Data) เช่น ข้อมูลสถานะนิติบุคคล ข้อมูลรหัส
วัตถุประสงค์นิติบุคคล เป็นต้น

ประเภทขอ้มูล (Data Type) หมายความว่า คลาสข้อมูล (Data Class) หรือ อ็อบเจกต์ข้อมูล (Data 
Object) ท่ีมีการนิยามขึ้นมาส าหรับใช้ในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็นสองประเภทคือ Simple Type และ 
Complex Type 

รูปแบบขอ้มูล (Data Format) หมายความว่า วิธีการน าเสนอข้อมูล (Data Representation) เพ่ือให้
แปลความหมายข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

ค านิยามที่เกี่ยวข้อง

ค านิยามด้าน
ความหมายข้อมูล



8กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ 8

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ในมาตรา 59 ระบุว่า รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐท่ีมิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐหรือ
เป็นความลับของทางราชการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือ
ข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก

พระราชบัญญัติการบรหิารงานและการใหบ้รกิารภาครฐัผา่นระบบดิจทัิล พ.ศ. 2562 ในมาตรา 13 ระบุ
ว่าเพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลท่ีมีการจัดท าและครอบครองตามท่ีหน่วยงานของรัฐแห่ง
อื่นร้องขอที่จะเกิดการบูรณาการร่วมกัน



9กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (ต่อ) 9

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการบรหิารงานและการใหบ้รกิารภาครฐัผา่นระบบดิจทัิล พ.ศ. 2562 มาตรา 15
ระบุว่า ให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและ
ทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ
ในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลและด าเนินการในเรื่องดังต่อไปน้ี 

1. ก าหนดนโยบายและมาตรฐานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้ความเห็นชอบ 

2. ประสานและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล
ระหว่างกัน รวมท้ังก ากับติดตามให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปในแนวทางและมาตรฐาน
เดียวกันตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก าหนด 

3. จัดท าค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ และจัดเก็บบันทึกหลักฐานของการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล 

4. เรื่องอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย



10กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (ต่อ) 10

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการบรหิารงานและการใหบ้รกิารภาครฐัผา่นระบบดิจทัิล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 ระบุว่า 
ในวาระเร่ิมแรก ให้ส านักงานด าเนินการให้มีศูนย์แลกเปล่ียนข้อมูลกลางตามมาตรา 15 เป็นการ
ชั่วคราวแต่ไม่เกินสองปี เมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
พิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐท่ีจะมาด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์
แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง ท้ังน้ี ในกรณีท่ีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเห็นควรให้หน่วยงานของ
รัฐแห่งอื่นใดท าหน้าท่ีแทนส านักงาน ให้เสนอแนวทางการด าเนินการ การโอนภารกิจงบประมาณ
ทรัพย์สินและหน้ีสิน ภาระผูกพัน และบุคลากรไปยังหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนน้ันต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณา 



แนวทางการพัฒนามาตรฐานในส่วน 
Linkage Standard (Technical) 
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มาตรฐานสถาปัตยกรรมการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ สามารถแบ่งการ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ 

ภายในกลุ่ม TGIX-based Data Exchange (TGIX Intra-DX)

ระหว่างกลุ่ม TGIX-based Data Exchange (TGIX Inter-DX)

ระหว่าง TGIX-based Data Exchange กับ Data Exchange อื่นๆ

แนวทางการพัฒนามาตรฐานสถาปัตยกรรมอ้างอิงระบบ 
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ด้านการยืนยันตัวตน การกําหนดสิทธิ์ และบัญชีการใช้งาน 

ด้านโปรโตคอลระดับแอบพลเิคชัน เอนพอยน์ และการจัดการโทเคนและเซสชัน 

ด้านความน่าเชื่อถือและความมั่นคงปลอดภัย 

มาตรฐานขององค์ประกอบย่อยด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรม

ด้านการตรวจสอบระบบและการลงบันทึกล็อค

ด้านการกําหนด namespace ของระบบ
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แนวทางการพัฒนามาตรฐานด้านการยืนยันตัวตน การกําหนดสิทธิ์ และบัญชีการใช้งาน 

1. ใช้มาตรฐาน OpenID Connect 1.0 โดยอ้างอิงจาก https://openid.net/connect/
2. OpenID Connect 1.0 คือ มาตรฐานสําหรับการยืนยันตัวตน (Authentication และการตรวจสอบสิทธิ์

(Authorization) ของบัญชีผู้ใช้งานสําหรับการเชื่อมโยงข้อมูลที่ใช้โปรโตคอล HTTP และ HTTPs โดย 
OpenID Connect สร้างมาจากโปรโตคอล OAuth 2.0 ซึ่งเป็นมาตรฐานสําหรับการตรวจสอบสิทธิ์แล้ว
เพิ่มศักยภาพการยืนยันตัวตนเข้าและปรับปรุง API ให้เรียกใช้งานง่ายขึ้น

3. ส่วนประกอบของมาตรฐาน OpenID Connect 1.0 ได้แก่
• OpenID Connect Identity Provider (OCID) คือระบบที่ให้บริการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานโดยใช้

มาตรฐาน OpenID Connect
• Relying Party (RP) คือ ระบบต่างๆ ที่ใช้บริการยืนยันตัวตนและตรวจสอบสิทธิ์ด้วยมาตรฐาน 

OpenID โดยในมาตรฐาน TGIX จะหมายถึง Consumer, Provider, Consumer Service Gateway, 
Provider Service Gateway เป็นต้น

https://openid.net/connect/
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• การท างานของมาตรฐาน OpenID Connect 1.0 มีดังนี้

OpenID Connect 
Identity Provider

(OCID)

Relying Party
(RP)

(1) AuthN Request

End-User

(2) AuthN & AuthZ

(3) AuthN Response
(ID Token & Access Token)

(4) UserInfo Request

(5) UserInfo Response

อ้างอิงจาก https://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html#Overview

แนวทางการพัฒนามาตรฐานด้านการยืนยันตัวตน การกําหนดสิทธิ์ และบัญชีการใช้งาน (ต่อ) 
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แนวทางการพัฒนามาตรฐานด้าน โปรโตคอลระดับแอบพลเิคชัน เอนพอยน์ และการจัดการโทเคนและเซสชัน 

Protocol
1. HTTP Hypertext Transfer Protocol

• โปรโตรคอลที่ใช้งานส าหรับเผยแพร่ข้อมูล

2. HTTPS  Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer
• โปรโตคอลที่ระบุถึงการเชื่อมต่อแบบ Secure http เพื่อความปลอดภัย ในการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต

3. TCP Transmission Control Protocol
• เป็นโปรโตคอลที่ท าหน้าที่ควบคุมการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ เพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

4. TLS Transport Layer Security
• เป็นโปรโตคอลความปลอดภัยส าหรับการส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
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แนวทางการพัฒนามาตรฐานด้าน โปรโตคอลระดับแอบพลเิคชัน เอนพอยน์ และการจัดการโทเคนและเซสชัน (ต่อ) 

Token-based architecture
• เป็นบริการตรวจสอบสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและ

จําเป็นสําหรับการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยง
• สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น User 

access to Service, Service to Service 
• รองรับการ scalable, highly flexible 
• เป็นที่นิยมสําหรับความปลอดภัยของ API และการ

ควบคุมการเข้าถึง Microservices

Security token service (STS)
• Cross-platform open standard 
• มีหน้าที่ให้บริการ issuing token, validating token, 

renewing token and cancelling Token
• อ้างอิงตามมาตรฐาน OpenID, JWT

Session Management
• Cookies: HTTP State Management Mechanism
• HTTPS communication
• Manage sessions properly
• Session ID without user-specific data
• อ้างอิงตามมาตรฐาน RFC 2965, RFC 2109
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แนวทางการพัฒนามาตรฐานด้าน ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงปลอดภัย 

มาตรฐานการตรวจสอบสิทธิ์ 
(Authentication) 

• อ้างอิงตามมาตรฐานการบริหารจัดการ 
Authentication และ Access Control
และ บัญชีผู้ใช้งาน Accounting

มาตรฐานการรักษาความเป็นสว่นตวัของข้อมูล 
(Data Confidentiality)

• อ้างอิงตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 (Thailand PDPA)

ความสมบูรณ์ถูกต้อง สอดคล้อง และเที่ยงตรงของการรับส่งข้อมูล 
(Data Integrity)

• ใช้โปรโตคอลมาตรฐานการเข้ารหัสการส่งผ่านข้อมูลในเครื่องข่าย
คอมพิวเตอร์ Transport Layer Security (TLS) encryption

• ใช้การเข้ารหัสข้อมูลสําคัญที่ได้มาตรฐานในปัจจุบันและมีความแข็งแรง 
เช่น AES-128 bits ขึ้นไป

การบริหารจัดการชั้นความลับของข้อมูล 
(Level of Confidentiality)

• อ้างอิงตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

การออกแบบการทํางานของ API ตามแนวปฏิบัติที่ดี 
(API Design Best Practice) 

• มีการจํากัดจํานวนคร้ังการเรียกใช้งาน API
• มีการตรวจสอบข้อมูลท่ีนําเข้า (Input Validation)
• มีการจัดการการทํางานท่ีผิดพลาด (Error Handling)
• มีการตรวจสอบ Security Configuration ให้ถูกต้องเสมอ
• มีการจัดเก็บ Logging และการ Monitoring ท่ีถูกต้อง
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แนวทางการพัฒนามาตรฐานด้าน การตรวจสอบระบบและการลงบันทึกล็อค 

มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล (Logging)

• อ้างอิงตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Thailand PDPA)
• เก็บข้อมูลในลักษณะ Big Data บนพื้นฐาน

1. Volume รองรับข้อมูลขนาดใหญ่
2. Velocity ข้อมูลมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
3. Variety ข้อมูลต้องมีความหลากหลาย อาจจะเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง 

ไม่มีโครงสร้าง หรือกึ่งมีโครงสร้าง มาตรฐานการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคต

• ใช้เทคนิค Elastic Search and Analytics
• แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพ

มาตรฐานการติดตาม (Monitoring)

• แจ้งเตือนให้กับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น
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แนวทางการพัฒนามาตรฐานด้าน การกําหนด namespace ของระบบ

การกําหนดรูปแบบโครงสร้างการรับส่งข้อมูล 
(Message Format)

• โครงสร้างการรับส่งข้อมูลของ API โดยจะอยู่ใน
รูปแบบ JSON หรือ XML

การกําหนด URI Component (URI)
• อ้างอิงตามมาตรฐาน RFC3986 

การกําหนดกําหนดพารามิเตอร์ (Field Names)
• กําหนดประเภทพารามิเตอร์ในการรับส่งข้อมูล 

เช่น Objects, Strings และ Numbers เป็นต้น 
• พารามิเตอร์ต้องอยุ่ในรูปแบบ JSON หรือ XML

การกําหนดรูปแบบวันที่ (Managing Dates)
• อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO8601 
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การจัดท าประชาพิจารณ์

กรอบแนวทางการพัฒนา
มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลภาครัฐ 

Thailand Government Information Exchange (TGIX)

13 สิงหาคม 2564 9.00 - 12.00 น.



2สภาพการณ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลของประเทศไทยในปัจจุบัน

เป็นแพลตฟอรม์ของระบบการรบัส่ง
ข้อมูลและเอกสารดิจิทลัภาครัฐ มีรูปแบบ
การด าเนินงานสอดคล้องกับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และจะเป็นฐานของ
การต่อยอดไปสู่การพัฒนาบรกิารดิจิทัล
ภาครัฐแบบเบ็ดเสรจ็

เป็นระบบการบรกิารเชื่อมโยงข้อมูล
หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ 
(G2G,G2B และ B2B) ส าหรับการน าเข้า 
ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน และประเทศในภูมภิาคอื่นๆ

เป็นระบบการบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบรกิารภาครฐั โดย
กรมการปกครองเป็นหนว่ยงานกลางใน
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกบัส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง

เป็นระบบเพ่ือให้หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมมีมาตรฐานและศักยภาพทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ามารถบูรณา
การข้อมูลและตอบสนองตอ่การบริหาร
และปฏิบัติงานในกระบวนการยุตธิรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาพ โปร่งใส 
และตรวจสอบได้

ข้อมูลด้านการให้บริการภาครัฐ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลด้านการน าเข้า-ส่งออก
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ 

และระหว่างประเทศ

ข้อมูลด้านบุคคล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

เพ่ือให้เกิดการบูรณาการข้อมูลและการปฎิบัติร่วมของหน่วยงานภาครัฐทัง้หมด
มาตรฐานด้านแลกเปล่ียนข้อมูลภาครัฐเป็นส่ิงจ าเป็น



3การจะท าให้ให้เกิดบริการดิจิทัลใหม่ๆ จ าเป็นต้องใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ตัวอย่างเช่น PDF File + Digital Signature

เกิดการใช้ Data Exchange ในการท าธุรกรรม
ตัวอย่างเช่น XML หรือ JSON Files + Exchange + Provider + Consumer

Digital Document ที่มีองค์ประกอบพ้ืนฐาน 2 ส่วน คือ ไฟล์เอกสารรูปแบบ 
PDF หรือ PDF/A-3 และ ใบรับรองอิเลก็ทรอนกิส์ (Digital Certificate) ซึ่งจะ
ช่วยป้องกันการปลอมแปลงและมีความนา่เชื่อถือส าหรับผู้ใชง้าน

Data Exchange จะเชื่อมต่อกับผู้ใช้บริการ (Service Consumers) กับ ผู้
ให้บริการ (Service Provider) บนช่องทางการส่ือสารที่มคีวามปลอดภัย 
ตัวอย่างเช่น ระบบการยื่นภาษีของกรมสรรพากรจะขอใชข้อ้มลูบคุคลจาก API 
Service ของกรมการปกครองเป็นตน้

เกิดการใช้ Digital Documents ลดส าเนาเอกสาร



กรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ TGIX 4

From 
Carnegie Mellon University
Software Engineering Institute 
e-Government Interoperability Model

Ref: https://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?assetid=9869



55กรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ TGIX (ต่อ)

มาตรฐานระดับเทคนิคมีการก าหนดชื่อเรียกในการพัฒนา
ว่า “มาตรฐานฯ ด้านการเชือ่มโยงขอ้มูล” หรือ Linkage 
Standard มาตรฐานชุดนี้มุ่งเน้นให้เกิดข้อก าหนดร่วมกัน
ทางเทคนิคเพ่ือให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างระบบ
สารสนเทศของผู้เกี่ยวข้อง

มาตรฐานระดับความหมายมีการก าหนดชื่อในการพัฒนา
ว่า “มาตรฐานฯ ด้านความหมายขอ้มูล” หรือ Semantic 
Standard มาตรฐานชุดนี้มุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐมี
การใช้ข้อมูลที่อ้างอิงบนสคีมา (Schema) เดียวกันและ
แปลความหมายแบบเดียวกัน

เพ่ือท่ีจะผลักดันมาตรฐานระดับเทคนิคและระดับ
ความหมายให้เกิดเป็นมาตรฐานระดับองค์กรและเกิดการ
ใช้งานจริง จ าเป็นจะต้องน ามาตรฐานท้ังสองไปทดสอบ
กับกระบวนการทางธุรกิจ (Use Case) ท่ีมีอยู่หรือท่ีก าลัง
จะเกิดขึ้น 

In
te

ro
p

er
ab

ili
ty

 L
ev

el



6

ปัญหาการใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างกัน

API AAPI B

เพศชาย = 1
เพศหญิง = 0

เพศชาย = M
เพศหญิง = F

วันที่
210421

วันที่
21APR64 

ปัญหาวิธีการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานต่างกัน

API A

API B
ประชาชน

มาตรฐานการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ TGIX 
ประกอบด้วย

1. มาตรฐานฯ ด้านความหมายข้อมูล (Semantic Standard) 
เพ่ือแก้ปัญหาความแตกต่างข้อมูล

2. มาตรฐานฯ ด้านการเช่ือมโยงข้อมูล (Linkage Standard)
เพ่ือแก้ปัญหาความแตกต่างการเชื่อมต่อ

กรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (ต่อ)



7กลุ่มมาตรฐาน TGIX ชุดแรกที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน ปี 2564 -2565 ไตรมาส 3 (64) ไตรมาส 4 (64) ไตรมาส 1 (65) ไตรมาส 2 (65)

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

▪ (ร่าง) กรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปล่ียน
ข้อมูลภาครัฐ

กลุ่มมาตรฐานด้านความหมายข้อมลู (Semantic Standard)

▪ (ร่าง) มาตรฐานฯ เร่ืองข้อมูลบุคคล

▪ (ร่าง) มาตรฐานฯ เร่ืองข้อมูลนติิบุคคล

▪ (ร่าง) มาตรฐานฯ เร่ืองข้อมูลที่อยู่

กลุ่มมาตรฐานด้านการเชื่อมโยงข้อมูล (Linkage Standard)

▪ (ร่าง) มาตรฐานฯ สถาปัตยกรรมอา้งองิระบบการเชื่อมโยงและแลกเปล่ียน
ข้อมูล 

▪ (ร่าง) มาตรฐานฯ ข้อก าหนดการยืนยันตัวตนและการก าหนดสิทธิข์องระบบ

▪ (ร่าง) มาตรฐานฯ ข้อก าหนดของโปรโตคอลระดับแอพลิเคชัน เอนพอยน์ และ 
การจัดการโทเคนและเซสชัน

▪ (ร่าง) มาตรฐานฯ ข้อก าหนดของความน่าเชื่อถือและความมัน่คง
ปลอดภัย 

▪ (ร่าง) มาตรฐานฯ ข้อก าหนดของการตรวจสอบระบบและการลงบันทึก
ล็อค 

Public Hearing

Public Hearing

Public Hearing

Public Hearing

Public Hearing

Public Hearing

Public Hearing

Public Hearing

Public Hearing



8มาตรฐาน TGIX และ แพลตฟอร์ม GDX มีความแตกต่างกันอย่างไร
Existing Systems

TGIX-Based 
Data 

Exchange
n

TGIX-Based 
Data 

Exchange
1

TGIX-Based 
Data 

Exchange
2

Government Data Exchange GDX

GDX เป็นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนข้อมูลท่ีพัฒนา
และด าเนินการโดย สพร. ปัจจุบันแพลตฟอร์ม GDX 
ด าเนินการมาแล้ว 2 ปี จ านวนรายการข้อมูล จ านวน API 
Services และจ านวนหน่วยงานท่ีเข้าร่วมมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง  

เพ่ือให้แพลตฟอร์ม GDX เกิดการขยายตัวด้วยต้นทุนท่ี
คุ้มค่าทาง สพร. จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนา
มาตรฐานน้ีขึ้นเพ่ือให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ภายใต้
ข้อก าหนดเดียวกันและให้ GDX เป็น Implementation 
Reference ของมาตรฐาน

Thailand Government Information Exchange TGIX



9แผนงานการพัฒนามาตรฐาน TGIX และ พัฒนาแพลตฟอร์มอ้างอิง GDX

Phase Phase 0
ปี 62-63

Phase 1 
ปี 64

Phase 2 
ปี 65

Phase 3 
ปี 66

จุดประสงค์
ในช่ วงปี  2562-63 ทาง 
สพร. ได้ท าการพัฒนาศูนย์
แลกเปลี่ ยนข้อมูลภาครั ฐ 
GDX และเปิดให้บริการแก่
หน่วยงานภาครั ฐ ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริการ
ประชาชน 

จากประสบการณ์ ในการ
ด าเนินงานกว่า 2 ปี จึงมี
แนวคิดว่าประเทศไทยควรมี
มาตรฐานการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลภาครัฐเป็นมาตรฐาน
กลางของประเทศเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการใช้ข้อ มูลให้
สูงข้ึน

ส าหรับการพัฒนา
บริการแบบบูรณาการ

ส าหรับการน าข้อมูล
ไปใช้ในการวิเคราะห์

ส าหรับการพัฒนา
บริการแบบบูรณาการขั้นสูง

ส าหรับการพัฒนา
บริการที่ใช้ข้อมูลข้ามโดเมน

ส าหรับการพัฒนา
บริการที่ใช้ข้อมูลข้ามโดเมน

ประเภทข้อมูล Message Transaction Bulk Transaction Message Transaction Message Transaction Message Transaction

รูปแบบการส่ง Query/Response Query/Response
Query/Response +

Orchestration
Query/Response + 

Federation (stateless)
Query/Response + 
Federation (Stateful)

Linkage Standard
(Technical Level)

• Message Transfers
• Trust and Security
• Architecture
• Operation

+ Performance + Availability
+ Resilience
+ Flexibility
+ Scalability

+ Trust (Advance)
+ Operation

+ Trust (Advance)
+ Operation

Semantic Standard
(Semantic Level)

• ข้อมูลบุคคล (Core)
• ข้อมูลนิติบุคคล (Core)
• ข้อมูลอ้างอิงของปรเทศ

(Reference)

• Open Government 
Data

• ข้อมูลภูมิศาสตร์ (Core)

• ภาษี (Extend)
• สวัสดิการสังคม (Extend)

• ยังไม่ได้ก าหนด • ยังไม่ได้ก าหนด

Use Case
(Organizational Level)

• เลือกกรณีศึกษาจาก  
GDX

• Digital Transcript

• เลือกกรณีศึกษาจาก 
data.go.th

• เลือกกรณีศึกษาจาก
Biz Portal

• เลือกกรณีศึกษาจาก 
Linkage Center

• เลือกกรณีศึกษาจาก
NSW 



10ตัวอย่างมาตรฐานฯ ด้านความหมายข้อมูล เรื่องข้อมูลบุคคล

ล าดับ องค์ประกอบข้อมูล ประเภท
1 ข้อมูลบุคคล กลุ่มข้อมูลหลัก
2 ประเภทข้อมูลชื่อบุคคล กลุ่มข้อมูลหลัก
3 ข้อมูลค ำน ำหน้ำชื่อบุคคล กลุ่มข้อมูลอ้ำงอิงทั่วไป
4 ข้อมูลเพศ กลุ่มข้อมูลอ้ำงอิงทั่วไป
5 ข้อมูลสัญชำติบุคคล กลุ่มข้อมูลอ้ำงอิงท่ัวไป
6 ข้อมูลศำสนำ กลุ่มข้อมูลอ้ำงอิงทั่วไป
7 ข้อมูลสถำนะบุคคล กลุ่มข้อมูลอ้ำงอิงทั่วไป
8 รูปแบบข้อมูลวันที่ รูปแบบข้อมูล
9 รุปแบบข้อมูลเบอร์ติดต่อ รูปแบบข้อมุล

หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐTGIX Semantic Standard

< E-Government Interoperability >

In-house Standard In-house Standard

Person Data 
Syntactic / Semantic



การพัฒนามาตรฐานส าหรับนักพัฒนาระบบของหน่วยงานของรัฐ
ที่ใช้แลกเปลี่ยนกันผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ 

(GDX Technical Standard Development) 
ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

13 สิงหาคม 2564

งานรับฟังความคิดเหน็ต่อร่างมาตรฐานรฐับาลดิจิทัล
ว่าด้วย กรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นข้อมูลภาครัฐ



13 สิงหาคม 2564 2

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สงวนลิขสิทธิ์

หัวข้อน าเสนอ

แนะน ามาตรฐาน NIEM

ขั้นตอนการใช้งานมาตรฐาน NIEM

1

2

ตัวอย่างข้อมูลบุคคล3

การปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานของหน่วยงาน4



3

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สงวนลิขสิทธิ์ 13 สิงหาคม 2564

แนะน ามาตรฐาน NIEM

มาตรฐาน NIEM (National Information Exchange Model) เป็นมาตรฐานที่รัฐบาลสหรัฐอเมริการ
อ้างอิงในการด าเนินการภาครัฐ ซึ่ง NIEM มีการประกาศอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี ค.ศ.2005 (พ.ศ. 2548) 
พัฒนามาแล้วประมาณ 15 ปี) ปัจจุบันมชีุดข้อมูลมากกว่า 9,000 ชุดที่ถูก าหนดมาตรฐานไว้ โดย CIO ของ 
U.S. Department of Homeland Security และ the U.S. Department of Justice.

การพัฒนามาตรฐานข้อมูลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นจะท าให้เกิดมูลค่ามหาศาล โดยเฉพาะการ
อนุญาตให้ทุกภาคส่วนสามารถน าไปพัฒนาตนเอง ซึ่งจะประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และทรัพยากร สามารถลด
ปัญหา ลดความเสี่ยง และสร้างสิ่งที่ซับซ้อนให้ลดลงได้ รูปแบบของมาตรฐาน NIEM จะประกอบด้วยการนิยาม
ค่า ความสัมพันธ์ และรูปแบบของข้อมูลแต่ละตัว



4

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สงวนลิขสิทธิ์ 13 สิงหาคม 2564

แนะน ามาตรฐาน NIEM

 โครงสร้างการบริหาร NIEM ของสหรัฐอเมริกา



5

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สงวนลิขสิทธิ์ 13 สิงหาคม 2564

แนะน ามาตรฐาน NIEM

 การจัดกลุ่มข้อมูลในมาตรฐาน NIEM



6

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สงวนลิขสิทธิ์ 13 สิงหาคม 2564

 กลุ่มข้อมูลใน NIEM 5.0

การศึกษามาตรฐาน NIEM และข้อเสนอแนะแนวทางในการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย (ต่อ)



7

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สงวนลิขสิทธิ์ 13 สิงหาคม 2564

 ข้อมูลหลัก (Core Domain)
ข้อมูลบุคคล (Person)
ข้อมูลหลักประชาชนของประเทศ 
หรือข้อมูลที่อ้างอิงบุคคล

ข้อมูลองค์กร (Organization)

ข้อมูลหลักองค์กร เช่น นิติบุคคล หน่วยงาน
ราชการ องค์กรอิสระต่าง ๆ

ข้อมูลสถานที่ (Location) 

ข้อมูลหลักสถานที่ เช่น ต าแหน่งและพิกัดของ
สถานที่ส าคัญ อนุสาวรีย์ ที่ดิน

ข้อมูลสิ่งของที่มีความส าคัญ 
(Item) 
ข้อมูลหลักของสิ่งของที่มคีวามส าคญั 
เช่น รถถัง อากาศยาน เรือด าน้ า ปืน 

ข้อมูลกิจกรรมที่มีความส าคัญ 
(Activity)
ข้อมูลหลักของกิจกรรมส าคัญ เช่น 
กิจกรรมทางศาสนา การเลือกต้ัง

การศึกษามาตรฐาน NIEM และข้อเสนอแนะแนวทางในการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย (ต่อ)
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แนะน ามาตรฐาน NIEM

 NIEM Naming and Design Rules (NDR)
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แนะน ามาตรฐาน NIEM

 การประยุกต์ใช้ NIEM ในประเทศไทย
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 เหตุผลท่ีน ามาตรฐาน NIEM มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย

มีการพัฒนามาเป็นระยะเวลานาน
อย่างต่อเนื่องให้เข้ากับยุคสมัย

NIEM

มาตรฐานท่ีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอ้างอิงใน
การใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล

มาตรฐานเปิดที่เผยแพร่ให้สามารถอ้างอิง
ได้อย่างกว้างขวาง

มาตรฐานท่ีก าหนดถึงนิยามของข้อมูล
ในเชิงลึก และให้ความส าคัญกับการนิยาม

ข้อมูลเดียวกันที่เรียกชื่อแตกต่างกัน 

พัฒนาท้ังสถาปัตยกรรมทางธุรกิจ 
และสถาปัตยกรรมทางเทคนิค

วางกรอบการพัฒนาเป็นระบบเหมาะสม
ที่ประเทศไทยจะใช้วางระบบในระยะเริ่มต้นท า

มาตรฐานข้อมูลของประเทศ

แนะน ามาตรฐาน NIEM
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ขั้นตอนการใช้งานมาตรฐาน NIEM

ED

CD

Core Data
กลุ่มของข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ที่จ าเป็นต้องมี เพื่ออ้างอิงระหว่าง
ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลบุคคล

Extend Data
กลุ่มของข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการ
ของธุรกิจ หรือมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเฉพาะ 
เช่น ข้อมูลทะเบียนบ้าน ข้อมูลใบก ากับภาษี ฯลฯ

Reference Data
กลุ่มของข้อมูลอ้างอิงพื้นฐานทั่วไปที่ใช้งาน
ทั้งภายในหน่วยงานภายในประเทศ 
หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ
❖ Common Reference Data

ข้อมูลอ้างอิงพื้นฐานท่ัวไปท่ีไม่ขึ้นกับ
ความต้องการเฉพาะทางธุรกิจ (Simple Data)

❖ Domain Reference Data

ข้อมูลอ้างอิงพื้นฐานท่ัวไปท่ีขึ้นกับ
ความต้องการเฉพาะธุรกิจ (Business Data)

CR

DR

 การแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลในมารตรฐาน
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ขั้นตอนการใช้งานมาตรฐาน NIEM
กลุ่มข้อมูล (Namespace) Prefix ของประเทศไทย Data Schema ที่ใช้ศึกษา
ข้อมูลหลัก (Core Data) cd: - ข้อมูลบุคคล

- ข้อมูลนิติบุคคล 

ข้อมูลงานบริการสังคม (Human Services) hs: - ข้อมูลทะเบียนบ้าน
- ข้อมูลทะเบียนบ้าน (รายการคนในบ้าน)

ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศและในประเทศ 
(International Trade/Internal Trade)

td: - ข้อมูลบุคคล (กระทรวงพาณิชย์)
- ข้อมูลงบการเงิน (กระทรวงพาณิชย์)
- ข้อมูลผู้ถือหุ้น (กระทรวงพาณิชย์)
- ข้อมูลหนังสือบริคณห์สนธิ (กระทรวงพาณิชย์)
- ข้อมูลนิติบุคคล (กรมสรรพากร)
- ข้อมูลประเภทนิติบุคคล
- ข้อมูลสถานะนิติบุคคล
- ข้อมูลรหัสวัตถุประสงค์นิติบุคคล

ข้อมูลอ้างอิงท่ัวไป (Common Reference Data) เช่น ข้อมลู
ประเทศ ฯลฯ

** ส ำหรับในมำตรฐำน NIEM จะหมำยถึง External Standard 
คือข้อมลูอ้ำงอิงท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำนภำยนอก/สำกล เช่น 
ข้อมลูประเทศ อ้ำงอิงมำตรฐำน ISO3166 ใช้ตวัย่อตำมช่ือ 
มำตรฐำนคือ iso_3166

cr: - ข้อมูลประเทศ
- ข้อมูลจังหวัด
- ข้อมูลอ าเภอ
- ข้อมูลต าบล
- ข้อมูลถนน
- ข้อมูลตรอก
- ข้อมูลซอย
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ข้อมูลเพศ 
- ข้อมูลสัญชาติ
- ข้อมูลสถานะบุคคล
- ข้อมูลค าน าหน้านามบุคคล
- ข้อมูลศาสนา
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ขั้นตอนการใช้งานมาตรฐาน NIEM

Business Name Message Name Value Mult. Format Reference Type Description

แสดงชื่อทางธุรกิจของ 
Data Element

แสดงชื่อรายการข้อมูล
ที่อยู่ใน API

ตัวอย่างค่าของข้อมูล

ระบุรูปแบบข้อมูล
ของรายการข้อมูล

การอ้างอิงข้อมูลจาก 
Reference Data Domain

ผ่าน Primary Key

แสดงรายละเอียด
ของรายการข้อมูล

แสดงจ านวนครั้งต่ าสุดถึงสงูสดุของ

ส่วนนั้นที่ปรากฏในหนึ่งข้อความ

 รายละเอียดในตารางรายการข้อมูล
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มาตรฐานกลุ่มข้อมูลหลัก (Core Data)

 ข้อมูลบุคคล

Data Dictionary

API

https://<API_HostName> /PersonID=”000000000000”
PersonID = หมายเลขบัตรประชาชนประจ าตัวประชาชน 13 หลักที่กรมการปกครอง
ออกให้แก่บุคคล

Domain: Core Data
Data Schema: Person

ข้อมูลบุคคล
นิยาม: เป็นข้อมูลที่เกีย่วข้องกับบคุคล
Thai Data Owner: กรมการปกครอง
Thai Reference: พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
International Standard: -
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ตัวอย่างข้อมูลบุคคล
 รายละเอียดในตารางรายการข้อมูลบุคคล (Data Dictionary)

Business Name Message Name Value Mult. Format Reference Type Description

Person’s Identifier cd:PersonID 3100700500777 [1..1] ตัวอักษรที่มีรูปแบบเป็นตัวเลข
13 หลัก

- หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก
ที่กรมการปกครองออกให้แก่บุคคล

Person’s Name (Thai) cd:PersonNameTH นายสมชาย ทดสอบ [1..1] - cd:PersonNameType ชื่อของบุคคล (ภาษาไทย)
Person’s Name (English) cd:PersonNameEN Mister Somchai TodSorb [1..1] - cd:PersonNameType ชื่อของบุคคล (ภาษาอังกฤษ)
Person’s Gender cd:PersonGender ชาย [0..1] Code Set cr:Gender (GenderCode) เพศของบุคคล
Person’s Nationality cd:PersonNationality ไทย [1..1] Code Set cr:Nationality (NationalityCode) สัญชาติของบุคคล

Date of Birth cd:PersonBirthDate 19800131 [1..1] DateFormat: BasicDate - วันเดือนปีเกิดของบุคคล โดยมีรูปแบบ 
YYYYMMDD

Age cd:PersonAge 32 [1..1] ตัวอักษรที่มีรูปแบบ
เป็นตัวเลข (0-9)

ค านวณจาก ปีปัจจุบัน ลบด้วย 
cd:PersonBirthDate

อายุของบุคคล 

Person’s Religious cd:PersonReligious ศาสนาพุทธ (นิกายเถรวาท) [0..1] Code Set cr:Religious (ReligiousCode) ศาสนาที่บุคคลนับถือ

Status of Person’s cd:PersonStatus มีชีวิตอยู่ [0..1] Code Set cr:StatusOfPerson
(StatusOfPersonCode)

สถานภาพของบุคคล

Person’s Father cd:PersonFather 3100700500700 [0..1] Code Set cd:Person (PersonID) หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
13 หลักของบิดาของบุคคล

Person’s Mother cd:PersonMother 3100700500788 [0..1] Code Set cd:Person (PersonID) หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
13 หลักของมารดาของบุคคล

Person’s Phone cd:PersonPhone 0 2500 8900 [0..1] contactFormat: telNumberTH - เบอร์โทรศัพท์ของบุคคล
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ตัวอย่างข้อมูลบุคคล
 ตัวอย่างข้อมูลอ้างอิงของข้อมูลบุคคล

Reference Type:

nationalityType
สัญชาติ เชื้อชาติของบุคคล

• Thai Data Owner: กรมการกงศุล

• Thai Reference: พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 
และมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รหัสประเทศ (ISO 3166)

• International Standard: ISO 3166-1 Codes for the representation of 
names of countries and their subdivisions –
Part 1: Country codes

Business Name Message Name Mult. Format Reference Type Description

Nationality Code nationalityCode [0..1] ตัวอักษรที่มีรูปแบบเป็นตัวเลข (0-9) - รหัสสัญชาติของบุคคล

Nationality Description (Thai) nationalityDescTH [0..1] ตัวอักษร - สัญชาติของบุคคล (ภาษาไทย)

Nationality Description (English) nationalityDescEN [0..1] ตัวอักษร - สัญชาติของบุคคล (ภาษาอังกฤษ)

ตัวอย่างมาตรฐาน ISO/IEC 3166

- TH = Thailand ประเทศไทย

nationalityDescTH

nationalityCode

nationalityType nationalityDescEN
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ตัวอย่างข้อมูลบุคคล

GDX (Government Data Exchange Platform)
กร ีร้องขอข้อมูลบุคคล

หน่วยงานผู้ขอข้อมูล

ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน

ยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน
(Validate)

<<include>>

ร้องขอข้อมูลบุคคล
(Request: GET)

บันทึก Log ในการใช้งาน
(Access Log)

ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน

<<include>>

บันทึก Log ในการใช้งาน
(Access Log)

กรมการปกครอง

แปลงเป็นรูปแบบ 
Standard Format

ส่งข้อมูลบุคคลกลับ
(Response)

แปลงเป็น 
Owner Format

<<include>>

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

Remark: UML 2.5

เงื่อนไข: Format แตกต่างกัน

เงื่อนไข: Format แตกต่างกัน

 Use Case แสดงการยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน และร้องขอข้อมูลบุคคล
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ตัวอย่างข้อมูลบุคคล
 การท างานของระบบในช่วงเปลี่ยนผ่านมาตรฐาน
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 ข้อมูลบุคคล - Responses Model

ตัวอย่างข้อมูลบุคคล
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การปรับตัวสู่มาตรฐานของหน่วยงาน

ระยะที่ 1

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

ข้อมูลรูปแบบเดิม

ข้อมูลตามมาตรฐานใหม่

หน่วยงานที่ใช้ข้อมูลปัจจุบัน

หน่วยงานใหม่ที่เข้ามาขอใช้ข้อมูล

ข้อมูลรูปแบบเดิม

ระยะที่ 2

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

ข้อมูลตามมาตรฐานใหม่

หน่วยงานที่ใช้ข้อมูลปัจจุบัน

หน่วยงานใหม่ที่เข้ามาขอใช้ข้อมูล

ข้อมูลรูปแบบเดิม
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การปรับตัวสู่มาตรฐานของหน่วยงาน

ระยะที่ 3 (สุดท้าย)

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

ข้อมูลตามมาตรฐานใหม่

หน่วยงานที่ใช้ข้อมูลปัจจุบัน

หน่วยงานใหม่ที่เข้ามาขอใช้ข้อมูล

ข้อมูลตามมาตรฐานใหม่



Thank you


