
การบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ
: แพลตฟอร์มข้อมูลอ้างอิงภาครัฐ (Reference Data Platform)
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ข้อมูลอ้างอิง (Reference Data)
• เป็นข้อมูลที่ก ำหนดค่ำมำตรฐำนของกำรใช้งำนร่วมกันหรือค่ำที่อนุญำตให้ใช้งำน (Permissible Values) 

โดยเฉพาะใช้เพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

GDX System

Org. A

Org. B

Org. C

Org. D

ตัวอย่าง

• ชื่อเอกสาร (ใช้ชื่อและรหัสเอกสารเดียว และมีการระบุ
เจ้าของเอกสารที่ถูกต้อง)

• ชื่อและรหัสหน่วยงาน (ต้องอัพเดทเป็นปัจจุบัน)

• ชื่อกระบวนงาน (มีชื่อและรหัสกระบวนงานที่เป็น 
Common Process) (อ้างอิงถึงหน่วยงานเจ้าของ
กระบวนงานที่ถูกต้อง เอกสารประกอบที่ใช้ใน
กระบวนงานควรเปน็มาตรฐานเดียวกัน)



เป้าหมายแพลตฟอร์มข้อมูลอ้างอิงภาครัฐ (Reference Data Platform)

• ภาครัฐมีฐานข้อมูลหลัก (Master Data) ที่เชื่อถือได้ มีมาตรฐานเดียวกัน และสามารถใช้งาน
ร่วมกัน (น าร่องด้วยข้อมูลหลักเกี่ยวกับ ชื่อหน่วยงานรัฐ ชื่อกระบวนงาน ชื่อเอกสารทะเบียน) 

• ลดการจัดท า / กรอกข้อมูลซ  าซ้อน ท าให้เกิดปัญหาข้อมูลขัดแย้ง หรือไม่สามารถเชื่อมโยงระหว่าง
กันได้

• แพลตฟอร์มรองรับการใช้งานที่สะดวกในการบริหารจัดการข้อมูล
• สามารถเชื่อมต่อด้วยช่องทางดิจิทัลกับระบบบริหารงานและระบบบริการอื่นๆ ได้ เช่น 

Government Data Exchange (GDX), Emenscr เป็นต้น
• สามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เปรียบเทียบจ านวนการ

เรียกใช้เอกสารทะเบียนต่างๆ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น
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หมายเหตุ แพลตฟอร์มข้อมูลอ้างอิง (Reference Data Platform) เป็นแพลตฟอร์มเพื่อการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐที่
เป็นฐานรากให้กับระบบงานต่างๆ ของภาครัฐ ซึ่งเป็นการด าเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๐ และพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒



แนวทางการด าเนินงาน
1. Cleansing ข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีอยู่ เช่น Info.go.th เป็นต้น ด้วย Tools และใช้วิธีการ Manual
2. ค้นหาและสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ และการโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานโดยตรง 
3. ให้หน่วยงานจัดท าข้อมูลบนเครื่องมือง่ายๆ และจัดส่งผ่านช่องทางออนไลน์
4. ให้หน่วยงานจัดท า แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลผ่านระบบ web interface ที่พร้อมเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล (เร็วๆ นี )
5. เมื่อมีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์เพียงพอ ต่อไปผู้ใช้งานสามารถเข้าไปจัดท าและบริหารจัดการข้อมูลผ่าน

แพลตฟอร์มข้อมูลอ้างอิงได้  

4ภาพตัวอย่างระบบแพลตฟอร์มข้อมูลอ้างอิง



ขั นตอนการกรอกชื่อทะเบียนเอกสาร
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ขอบเขต
เฉพาะทะเบียนเอกสารทีห่น่วยงานกลางก าหนดรูปแบบ

และ/หรือเป็นผูอ้อกให้ประชาชนและเอกชน



ท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : https://www.surveymonkey.com/r/govdoc

ดาวน์โหลดไฟล์ส าหรับกรอกชื่อทะเบียนเอกสารโดย Copy URL
ด้านบนไปวางที่ www.google.com
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https://www.surveymonkey.com/r/govdoc


เม่ือวาง URL http://bit.ly/govdoc_download จะแสดงหน้า Google Drive เพ่ือให้ดาวน์โหลดข้อมูล

แล้วคลิก Download
2
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http://bit.ly/govdoc_download


เม่ือท่านดาวน์โหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
หน้าที่ 1 จะเป็นตัวอย่างเอกสาร กรอกข้อมูลตามตัวอย่าง เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว Save ข้อมูลไว้ก่อน

โดยตั งชื่อไฟล์ ดังนี  “ฟอร์มกรอกทะเบียนเอกสาร 07082109._ชื่อหน่วยงานของท่าน” 
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9

ใบอนุญำต/ทะเบียนเอกสำร

แบบฟอร์ม

มีชื่อเอกสารก าหนดชัดเจน
กรอกชื่อเอกสำร ตำม พรบ 
ประกำศ หรือ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีชื่อเอกสารก าหนดชัดเจน

กรณีที่ 2 กรอกชื่อเอกสำรตั้งต้น ต่อท้ำยด้วยชื่อ
กระบวนงำนนั้น 
ตัวอย่าง กรณีไม่มีชื่อทะเบียนเอกสาร
- หนังสืออนุญำต ก่อสร้ำงทำงเชื่อมทุกประเภท
- ใบอนุญำต กำรขออนุญำตก่อสร้ำงทำงเชื่อมทุก
ประเภท เพื่อเป็นทำงเข้ำออกทำงหลวงที่อยู่ใน
หลักเกณฑ์ หรือรูปแบบที่เป็นมำตรฐำนกรมทำง
หลวง (มำตรำ 37)

ไม่ต้องกรอกข้อมูล

กรณีที่ 1 กรอกชื่อเอกสำรตำมที่หน่วยงำน
ของท่ำนเรียก

ตัวอย่าง การกรอก ชื่อทะเบียนเอกสาร ในกรณตี่างๆ

ชื่อทะเบียนเอกสารที่
หน่วยงานท่านเป็น
คนออกให้ประชาชน 
ซึ่งหน่วยงาน
ส่วนกลางก าหนดชื่อ
เอกสารตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

- เป็นใบอนุญำตที่มีผล
บังคับใช้ในปัจจุบัน



กรอกข้อมูลของท่านตามที่ระบบก าหนดทุกข้อให้เรียบร้อย โดยมีทั งหมด 4 ข้อ
4

กลับมาท่ีหน้า https://www.surveymonkey.com/r/govdoc เพ่ือกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย 
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https://www.surveymonkey.com/r/govdoc


เม่ือท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ท่าน Uplond ไฟล์ที่ท่านกรอกชื่อทะเบียนเอกสาร เป็น .DOC ตามขั นตอนด้านล่าง 

กด Choose File
5

กด Upload file เพ่ือแนบไฟล์ชื่อทะเบียน
6
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คลิก Done เพื่อส่งแบบฟอร์ม
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เมื่อท่าน Uplond ไฟล์เรียบร้อยแล้ว คลิก DONE ตามขั นตอนด้านล่าง
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ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
DGA Contact Center

โทร 02 612 6000
Email : contact@dga.or.th

13


