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ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล
ว่าด้วยเรือ่ ง กรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเชือ่ มโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ
ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
มีวัต ถุประสงค์เพื่อให้การบริหารงานภาครัฐและการจัดทาบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดทาบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล
โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทางานให้มีความสอดคล้องกันและ
เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล
เพื่อให้การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
ข้างต้น โดยที่พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๑๓ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลที่มีการจัดทา
และครอบครองตามที่หน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ร้องขอ ที่จะเกิดการบูรณาการร่วมกัน ประกอบมาตรา ๑๕
กาหนดให้ มีศูน ย์แ ลกเปลี่ยนข้อมูลกลางทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและ
ทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ ในการให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบดิจิทัล และดาเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) ก าหนดนโยบายและมาตรฐานเกี่ย วกั บ การเชื่ อ มโยงและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้ความเห็นชอบ
(๒) ประสานและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ดิจิทัลระหว่างกัน รวมทั้งกากับติดตามให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกาหนด
(๓) จัดทาคาอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ และจัดเก็บบันทึกหลักฐานของการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล
(๔) เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ (๓) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในคราว
การประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๕ วั น ที่ ๒๒ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึ ง มี ม ติ ใ ห้ อ อกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐาน
และหลั กเกณฑ์ การเชื่ อมโยงและแลกเปลี่ย นข้ อมูล ดิจิ ทัล ว่ า ด้ วยเรื่อ ง กรอบแนวทางการพัฒ นา
มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ”
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ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“มาตรฐานการทางานร่วมกัน” (Interoperability) หมายความว่า การที่ระบบหรือหน่วยงาน
ซึ่งมีความแตกต่างกันสามารถทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนกัน
“การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระดั บ เทคนิ ค ” (Technical Data Exchange) หมายความว่ า
ระบบสารสนเทศตั้งแต่สองระบบขึ้นไปสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้โดยมิได้คานึงถึงความหมาย
ของข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกัน
“การแลกเปลี่ยนความหมายข้อมูล ” (Semantic Meaning Exchange) หมายความว่า
ระบบสารสนเทศตั้งแต่สองระบบขึ้นไปสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้และสามารถเข้าใจความหมาย
ของข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกัน
“ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง” (Data Exchange Center) หมายความว่า ศูนย์กลางในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบี ยนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการของ
หน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล
“ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล ” (Data Exchange Provider) หมายความว่า หน่วยงาน
ที่มีความรับผิดชอบในการดาเนินการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง
“ผูใ้ ห้บริการข้อมูล” (Data Provider หรือ Service Provider) หมายความว่า บุคคลหรือ
หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ให้บริการอยู่ในศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง
“ผู้ใช้บริการข้อมูล” (Data Consumer หรือ Service Consumer) หมายความว่า บุคคล
หรือหน่วยงานผู้ใช้บริการข้อมูลจากหน่วยงานอื่นที่ให้บริการข้อมูลอยู่ในศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง
“ทรั พ ยากรข้ อ มู ล ” (Data Resource) หมายความว่ า ระบบสารสนเทศที่ เ ชื่ อ มต่อกับ
ศูน ย์แ ลกเปลี่ยนข้อมูลกลางในการให้บริการข้อมูล ซึ่งผู้ให้บริการข้อมูลมีความรั บผิดชอบต่อระบบ
สารสนเทศนี้
“แอปพลิเคชัน” (Application) หมายความว่า ระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อกับศูนย์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลกลาง โดยใช้ข้อมูลจากรีซอร์สข้อมูลในการให้บริการประชาชน หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน
“กลุ่มข้อมูลหลัก ” (Core Data) หมายความว่า กลุ่มข้อมูลที่ไม่อ้างอิงกับโดเมนข้อ มู ล
(Data Domain) ใด ๆ เช่น ข้อมูลบุคคล ข้อมูลสถานที่ ข้อมูลองค์กร เป็นต้น
“กลุ่ ม ข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง ทั่ ว ไป” (Common Reference Data) หมายความว่ า กลุ่ ม ข้ อ มู ล
ที่ใช้สาหรับการอ้างอิงจากกลุ่มข้อมูลอื่น เช่น ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลอาเภอ ข้อมูลตาบล ข้อมูลถนน
ข้อมูลเพศ ข้อมูลศาสนา เป็นต้น
“กลุ่มข้อมูลขยาย” (Extend Data) หมายความว่า กลุ่มข้อมูลเฉพาะทางโดเมนนั้น ๆ เช่น
กลุ่มข้อมูลด้านการเกษตร กลุ่มข้อมูลด้านสาธารณสุข กลุ่มข้อมูลด้านการเงิน เป็นต้น
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“กลุ่มข้อมูลอ้างอิงเฉพาะโดเมน” (Domain Reference Data) หมายความว่า ข้อมูลอ้างอิง
พื้นฐานที่ขึ้นกับความต้องการเฉพาะธุรกิจ (Business Data) เช่น ข้อมูลสถานะนิติบุคคล ข้อมูลรหัส
วัตถุประสงค์นิติบุคคล เป็นต้น
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๓ เพื่อให้การพัฒนามาตรฐานการเชื่อมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐเป็นไปตาม
กรอบแนวทางที่กาหนดไว้ทั้งสองระดับ ได้แก่
(๑) มาตรฐานการเชื่ อ มโยงและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ภาครั ฐ ด้ า นการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
(TGIX Linkage Standards) หรือมาตรฐานสาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับเทคนิค
(๒) มาตรฐานการเชื่ อ มโยงและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ภาครั ฐ ด้ า นความหมายข้ อ มู ล
(TGIX Semantic Standards) หรือมาตรฐานสาหรับการแลกเปลี่ยนความหมายข้อมูล
ให้สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และหน่วยงานของรัฐสร้างความร่วมมือ
ในการดาเนินการตามแนวทางที่ กาหนดไว้ในมาตรฐานนี้ เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการทางานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐต่อไป
หมวด ๒
การพัฒนามาตรฐานการเชือ่ มโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ
ข้อ ๔ ภายใต้ ก รอบธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล ภาครั ฐ และกรอบแนวทางการพั ฒ นามาตรฐาน
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐฉบับนี้ ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาถึงข้อมูลตามพันธกิจของหน่วยงานว่า หน่วยงานเป็นเจ้าของทรัพยากรข้อมูลใดอยู่
และสามารถให้บริการข้อมูลใดบ้างแก่หน่วยงานอื่น ในบริบทของผู้ให้บริการข้อมูล
(๒) พิจารณาถึงข้อมูลตามพันธกิจของหน่วยงานว่า หน่วยงานเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันใดอยู่
และต้องการบริการข้อมูลใดบ้างจากหน่วยงานอื่น ในบริบทของผู้ใช้บริการข้อมูล
(๓) พิจารณาตามพันธกิจของหน่วยงานว่า หน่วยงานมี (หรือจาเป็นต้องมี) ศูนย์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลกลางหรือไม่ เพื่อให้หน่วยงานร่วมที่อยู่ในพันธกิจเดียวกันสามารถดาเนินการร่วมกันได้ ในบริบท
ของผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล
(๔) พิจารณาถึงทรัพยากรข้อมูลที่สามารถให้บริการแก่หน่วยงานอื่นว่า ข้อมูลเหล่านั้นอยู่ใน
หมวดหมู่ใด ดังต่อไปนี้
(๔.๑) กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป (Common Reference Data)
(๔.๒) กลุ่มข้อมูลหลัก (Core Data)
(๔.๓) กลุ่มข้อมูลขยาย (Extend Data)
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(๔.๔) ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะธุรกิจ (Domain Reference Data)
(๕) พิ จ ารณาถึ ง ทรั พ ยากรข้อ มูล ที่ส ามารถให้บ ริก ารแก่หน่ วยงานอื่น ว่า ข้ อ มู ล เหล่านั้ น
มี ก ารจั ด ท าพจนานุ ก รมข้ อ มู ล (Data Dictionary) ที่ มี ร ายละเอี ย ด เช่ น องค์ ป ระกอบข้ อ มู ล
(Data Element) ประเภทข้อมูล (Data Type) ชื่อแอดทริบิวต์ข้อมูล (Data Attribute Name)
รูปแบบข้อมูล (Data Format) หรืออื่น ๆ หรือไม่ เพื่อให้มีความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่มาตรฐาน
สาหรับการแลกเปลี่ยนความหมายข้อมูลต่อไป
ข้อ ๕ ในระยะเริ่มแรก มิให้นามาตรฐานและหลักเกณฑ์ต ามประกาศนี้มาใช้บัง คั บ กั บ
หน่วยงานของรัฐ จนกว่าจะพ้นกาหนดสอง (๒) ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และมอบหมาย
ให้สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ไปดาเนินการพัฒนาชุดมาตรฐานทั้งสองระดับ
ตามข้อ ๓ ต่อไป
ทั้งนี้ กาหนดให้ อ้างอิงรายละเอียดจากมาตรฐาน เลขที่ มรด ๒-๑ : ๒๕๖๕ ซึ่งข้อมูล
มาตรฐานแสดงไว้ตามแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5
ดอน ปรมัตถ์วินัย
ประธานกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ข้อมูลมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
เลขที่ มรด ๒-๑ : ๒๕๖๕
ชื่อมาตรฐาน

มาตรฐานเลขที่

: มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล ว่าด้ว ย
เรื่อง กรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ภาครัฐ
: มรด ๒-๑ : ๒๕๖๕

ผู้จัดทำ

: สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

คณะกรรมการ

: คณะกรรมการจั ด ทำร่ า งมาตรฐาน ข้ อ กำหนด และหลั ก เกณฑ์ ภายใต้
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิ ทัล
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามคำสั่ง สำนั กงานพัฒ นารัฐ บาลดิ จิ ทัล (องค์การมหาชน)
ที่ ๙/๒๕๖๓
คณะทำงานเทคนิคด้านมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ
ตามคำสั่งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ ๑๑๐/๒๕๖๓

ขอบข่าย

: การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเป็นพื้นฐานหลักที่จำเป็นต่อ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในปัจจุบันประเทศไทยมีแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่ให้บริการอยู่หลายแห่ง แพลตฟอร์มแต่ละแห่งมีแนวทางและพันธกิจ
ในการดำเนิ น งานเป็ น ของตนเอง เป็ น ผลให้ ก ารบู รณาการข้ อ มู ล ภาครั ฐ
จำเป็น ต้องขับเคลื่อนด้ว ยการสร้างมาตรฐานหรือข้อตกลงร่ว มกันในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็น
ความสำคัญในจุดนี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนามาตรฐานเพื่อใช้ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูล
อย่างเป็นรูปธรรม
เป้าประสงค์หลักของการใช้มาตรฐานเป็นตัวขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐ คือเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ชัดเจน มีความสอดคล้องในการเชื่อมต่อระหว่าง
กันซึ่งจะทำให้ต้นทุนในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล
น้อยลง ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์หลักดังกล่าวเอกสารฉบับนี้จึงขอเสนอ

กรอบแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ภาครัฐขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงในการดำเนินการพัฒนามาตรฐานต่อไป
กรอบแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ภาครัฐ (Thailand Government Information Exchange) ฉบับนี้ครอบคลุม
ถึงบทนิยาม กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง แนวคิดการพัฒนามาตรฐาน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ สภาพการณ์ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ
ของประเทศ และระเบี ย บวิ ธ ี ใ นการพั ฒ นามาตรฐานการเชื ่ อ มโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐภายใต้สภาพการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังรวมถึง
กรณีศึกษาที่จะใช้ในการทดสอบมาตรฐานและการเตรียมความพร้อ มของ
หน่วยงานในการใช้มาตรฐานดังกล่าว ส่วนที่เหลือของเอกสารฉบับนี้จะใช้คำ
ว่า “มาตรฐานฯ” แทนคำว่า “มาตรฐานการเชื่ อมโยงและการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลภาครัฐ”
เนื้อหาประกอบด้วย

: บทนำ ขอบข่าย กฎหมายและแนวปฏิบัติ การพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลภาครัฐสำหรับประเทศไทย แนวทางการพัฒนามาตรฐานฯ ด้านการ
เชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล แนวทางการพั ฒ นามาตรฐานฯ ด้ า นความหมายข้ อ มู ล
กรณีศึกษาที่ใช้ในการพัฒนามาตรฐานฯ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลโอเพน
ซอร์ส และแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนข้อมูลของประเทศไทย

จำนวนหน้า

: ๖๔

สถานที่จัดเก็บ

: https://standard.dga.or.th/category/dg-std/

