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คำอธิบายขอมูลสวนหลัก (Mandatory Metadata) จำนวน 14 รายการ ประกอบดวยสวนที่เปน

รหัส (Code) จำนวน 7 รายการ และสวนที่เปนขอความ (Text) อีก 7 รายการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 รายละเอียดคำอธิบายขอมูลสวนหลัก (Mandatory Metadata) 14 รายการ 

No. ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนิค คำอธิบาย ตัวเลือก/รูปแบบ 

1 ประเภทขอมูล data_type ชุดขอมูลนี้เปนขอมูลประเภทใด  

 

Code (Character 1 digit (0-9)) 

ดูรายละเอียด “ภาคผนวก” 

2 

 

ชื่อชุดขอมูล  Title ชื่อของชุดขอมูลที่กำหนดโดยองคกรท่ี

รับผิดชอบขอมลู 

Text (150 Characters) 

3 องคกร data_owner ชื่อองคกรท่ีรับผิดชอบขอมูล Text (150 Characters) 

4 ชื่อผูติดตอ contact_person ชื่อกอง สำนัก ฝาย หรือบุคคลท่ีไดรับการ

มอบหมายใหรบัผดิชอบขอมูล 

Text (150 Characters)  

5 อีเมลผูติดตอ 

 

contact_email อีเมลกอง สำนัก ฝาย หรือบุคคลที่ไดรับการ

มอบหมายใหรบัผดิชอบขอมูล 

Text (50 Characters) 

 

6 คำสำคญั 

 

tag_string หัวขอ คำ วลี หรือแท็ก (tag) ที่ใชระบุคำ

สำคัญในชุดขอมลู  

Text แยกแตละ keywords ดวย 

“,”(comma) (200 Characters) 

7 รายละเอียด Notes คำอธิบายรายละเอียดท่ีสำคัญของชุดขอมูล

อยางสั้น เชน คำนิยาม ชุดขอมูลเก่ียวกับ

อะไร มีวิธีการจัดเก็บแบบใดกลุมเปาหมาย

ผูใชงานขอมูลเปนใคร 

Text 

(1,000 Characters) 

 

8 วัตถุประสงค objective อธิบายที่มาและวัตถุประสงคของการจัดทำ

ชุดขอมูล เชน กฎหมาย ภารกิจ โครงการตาม

แผนยุทธศาสตร และเพ่ือใชในการวิเคราะห

หรือตอบโจทยในประเด็นยุทธศาสตรในเรื่อง

ใดที่ผูใชตองการ  

Code  

(Character 2 digits) 

ดูรายละเอียด “ภาคผนวก” 

9.1 หนวยความถี ่

ของการปรับปรุง

ขอมูล 

update_frequen

cy_unit 
สำหรับขอมลูทะเบียน ขอมูลระดบัยอย 

และขอมลูภูมสิารสนเทศเชิงพ้ืนที่ : ความถี่

ที่ขอมูลในระบบคลังขอมูลถูกปรับปรุง/เพ่ิม 

หรือเปลี่ยนแปลง 

สำหรับขอมลูสถิติทั่วไปและสถิติทางการ : 

ความถ่ีในการเผยแพรตอผูใชขอมูล 

Code  

(Character 1 digit (A-Z))  

ดูรายละเอียด “ภาคผนวก” 
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No. ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนิค คำอธิบาย ตัวเลือก/รูปแบบ 

9.2 คาความถ่ีของการ

ปรับปรุงขอมูล 

update_frequen

cy_interval 
ใชคุณสมบตันิี้ประกอบกับหนวยความถี่ใน

การปรับปรุงขอมูล ตัวอยางเชน ถาชุดขอมูล

มีการปรับปรุงทุก ๆ 2 ป ทานสามารถใส 

“2” สำหรับคาความถ่ี และ “รายป” 

สำหรับหนวยความถี ่

Number หรือ เวนวางไว  

10 ขอบเขตเชิง

ภูมิศาสตรหรือ  

เชิงพ้ืนที่ 

geo_coverage สำหรับขอมลูทะเบียน ขอมูลระดบัยอย และ

ขอมูลภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนที่: มิติการจัด

จำแนกขอมูลพ้ืนที่ในระดับยอยสดุท่ีในการ

จัดเก็บขอมลู 

สำหรับขอมลูสถิติทั่วไปและสถิติทางการ: 

มิติการจัดจำแนกขอมลูพ้ืนที่ในระดับยอยสดุ

ที่ในการนำเสนอขอมลู 

Code  

(Character 2 digits)  

ดูรายละเอียด “ภาคผนวก” 

11 แหลงที่มา data_source แหลงที่มาของขอมูลที่นำมาจัดทำชุดขอมูล 

พรอมหนวยงานที่จัดทำ เชน สำรวจ

ภาวะการทำงานของประชากร (สำนักงาน

สถิติแหงชาติ) ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 

(กรมการปกครอง)  

Text 

(200 Characters) 

 

12 รูปแบบการเก็บ

ขอมูล 

data_format รูปแบบของการจัดเก็บขอมูล Code (Character 2 digits)   

ดูรายละเอียด “ภาคผนวก” 

13 หมวดหมูขอมลู

ตามธรรมาภิบาล

ขอมูลภาครัฐ 

data_category หมวดหมูขอมลูตามธรรมาภิบาลขอมูล

ภาครัฐ 

Code (Character 1 digit (1-4)) 

ดูรายละเอียด “ภาคผนวก” 

14 สัญญาอนุญาตให

ใชขอมูล 

right_of_usage สัญญาอนุญาตใหใชขอมูล ตองสอดคลองกับ

หมวดหมูขอมูลตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 

Code (Character 1 digit (0-8)) 

ดูรายละเอียด “ภาคผนวก” 
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ตัวอยาง ชุดขอมูลสถิติ “รายไดจากการทองเที่ยว” ที่มีคำอธิบายขอมูล (Metadata) ที่สอดคลองตามมาตรฐาน 

ที่ สพร. กำหนด (14 รายการ) 

No. รายการคำอธิบายชุดขอมูล “รายละเอียดที่ตองระบุ” 

1 ประเภทขอมูล ขอมูลระดับยอย (Microdata) บนัทึกดวยรหัส “2” 

2 ชื่อชุดขอมูล  รายไดจากการทองเที่ยว 

3 องคกร สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

4 ชื่อผูติดตอ กลุมสารสนเทศดานเศรษฐกิจ 

5 อีเมลผูติดตอ bets@mots.go.th 

6 คำสำคญั รายได, ทองเที่ยว, จังหวัด 

7 รายละเอียด รายไดจากการทองเที่ยว จำแนกรายจังหวัด 

8 วัตถุประสงค - เพ่ือรายงานสถานการณดานการทองเที่ยว  

- แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2560-2564)  

- พันธกิจของ สป.กก. 

บันทึกดวยรหัส “06, 09, 11, 12” 

9.1 หนวยความถี่ของการปรับปรุงขอมูล ป  บันทึกดวยรหัส “A” 

9.2 คาความถ่ีของการปรับปรุงขอมูล 2 

10 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตรหรือเชิงพ้ืนท่ี จังหวัด บันทึกดวยรหัส “06” 

11 แหลงที่มา รายงานสถานการณดานการทองเท่ียว 

12 รูปแบบการเก็บขอมูล CSV, TEXT บันทึกดวยรหัส “02, 07” 

13 หมวดหมูขอมลูตามธรรมาภิบาลขอมูล

ภาครัฐ 

ขอมูลสาธารณะ บันทึกดวยรหัส “1” 

14 สัญญาอนุญาตใหใชขอมูล DGA Open Government License บันทึกดวยรหัส “1” 
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ตัวอยาง ชุดขอมูลสถิติ “จำนวนกำลังแรงงานรวม” ที่มีคำอธิบายขอมูล (Metadata) ที่สอดคลองตามมาตรฐาน 

ที่ สพร. กำหนด (14 รายการ) 

No. รายการคำอธิบายชุดขอมูล “รายละเอียดที่ตองระบุ” 

1 ประเภทขอมูล ขอมูลสถิติทางการ บันทึกดวยรหัส “4” 

2 ชื่อชุดขอมูล  จำนวนกำลังแรงงานรวม 

3 องคกร สำนักงานสถิติแหงชาต ิ

4 ชื่อผูติดตอ กองสถิติสังคม 

5 อีเมลผูติดตอ slaborfs@nso.go.th 

6 คำสำคญั แรงงาน, กำลังแรงงาน 

7 รายละเอียด กําลังแรงงานรวม หมายถึง บุคคลทุกคนท่ีมี อายุ ๑๕ ปขึ้นไป ในสัปดาห

แหงการสํารวจเปนผูอยูในกําลังแรงงานปจจุบัน และเปน 

ผูถูกจัดจําแนกอยูในประเภทกําลังแรงงานที่รอฤดูกาล 

8 วัตถุประสงค - เพ่ือประมาณจํานวนและลักษณะของกําลังแรงงานภายในประเทศ  

- กฎกระทรวง  

- พันธกิจสำนักงานสถิติแหงชาต ิ

บันทึกดวยรหัส “09, 11, 12” 

9.1 หนวยความถี่ของการปรับปรุงขอมูล เดือน บันทึกดวยรหัส “M” 

9.2 คาความถ่ีของการปรับปรุงขอมูล 1 

10 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตรหรือเชิงพ้ืนท่ี จังหวัด บันทึกดวยรหัส “06” 

11 แหลงที่มา สำรวจภาวะการทำงานของประชากร (สำนักงานสถิติแหงชาติ) 

12 รูปแบบการเก็บขอมูล Database, XLS, text, SPSS 

บันทึกดวยรหัส “01, 07, 10, 99 (spss)” 

13 หมวดหมูขอมลูตามธรรมาภิบาลขอมูล

ภาครัฐ 

ขอมูลสาธารณะ บันทึกดวยรหัส “1” 

14 สัญญาอนุญาตใหใชขอมูล License not specified บันทึกดวยรหัส “7” 
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ตัวอยาง  ชุดขอมูล“รายชื่อหนวยงานภาครัฐที่จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง BCP” ที่มีคำอธิบายขอมูล 

(Metadata) ที่สอดคลองตามมาตรฐานท่ี สพร. กำหนด (14 รายการ) 

No. รายการคำอธิบายชุดขอมูล “รายละเอียดที่ตองระบุ” 

1 ประเภทขอมูล ขอมูลทะเบียน  บนัทึกดวยรหัส “1” 

2 ชื่อชุดขอมูล  รายชื่อหนวยงานภาครัฐท่ีจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง BCP 

3 องคกร สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ 

4 ชื่อผูติดตอ กองยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ 

5 อีเมลผูติดตอ krittapon.c@opdc.go.th 

6 คำสำคญั BCP,COVID,แผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง,การบริหารความพรอมตอ

สภาวะวิกฤต 

7 รายละเอียด ชุดขอมูลรายช่ือหนวยงานภาครัฐท่ีมีการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

สำหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (BCP) ซึ่งไดปรับปรุงหรือจัดทำ

ขึ้นใหม ณ ป พ.ศ. 2563 ตามมติ ครม. 

8 วัตถุประสงค มติคณะรัฐมนตรี บนัทึกดวยรหัส “08” 

9.1 หนวยความถี่ของการปรับปรุงขอมูล ป บันทึกดวยรหัส “A” 

9.2 คาความถ่ีของการปรับปรุงขอมูล 1 

10 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตรหรือ เชิงพ้ืนที่ ตำบล บันทึกดวยรหัส “08” 

11 แหลงที่มา รายงานผลการประเมินตนเองเบ้ืองตนของแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

(BCP Checklist) 

12 รูปแบบการเก็บขอมูล CSV, XLSX บนัทึกดวยรหัส “02, 10” 

13 หมวดหมูขอมลูตามธรรมาภิบาลขอมูล

ภาครัฐ 

ขอมูลสาธารณะ บันทึกดวยรหัส “1” 

14 สัญญาอนุญาตใหใชขอมูล Open Data Common บันทึกดวยรหัส “5” 
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ภาคผนวก 

คำอธิบายรายละเอียดตัวเลือก 

สำหรับรายการคำอธิบายขอมูลสวนหลัก (Mandatory Metadata) สำหรับชุดขอมูลภาครัฐ 

รายการท่ี 1 ประเภทขอมูล (data_type) 

Code 

List 

รายการตัวเลือก 

เพื่อแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

1 ขอมูลทะเบียน ขอมูลรายระเบียน (Record) ที่จากระบบ

ฐานขอมูลทะเบยีนหรือจากการบริหารงาน

ของหนวยงาน 

อางอิงจาก World Bank แบงประเภทขอมูลของ

บัญชีขอมูลออกเปน Time Series,  Microdata 

และ Geospatial   

(https://datacatalog.worldbank.org/) 
เพ่ิมเตมิจากมาตรฐาน Dublin core  

เพ่ือการจัดเก็บและใชประโยชนตามประเภท

ขอมูล 

2 ขอมูลระดับยอย ขอมูลระดับยอย (Microdata) ที่ไดจากการ 

สำมะโน/สำรวจดวยตัวอยาง 

3 สถิติท่ัวไป ขอความหรือตัวเลขที่แสดงผลที่ประมวลจาก

ขอมูลที่เก็บรวบรวมได 

4 สถิติทางการ ขอความ หรือตัวเลขที่เปนตัวแทนแสดงถึง

คุณลักษณะของสิ่งตาง ๆ ในประเทศ  

ที่ประมวลตามความเปนจริงจากขอมูลที่เก็บ

รวบรวมไดตามหลักวิชาการทางสถิติและเปน

สถิติท่ีมีความสำคญัตอการใชในการกำหนด

นโยบายเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

5 ขอมูลภูมิสารสนเทศ

เชิงพ้ืนที่ 

ขอมูลหรือสารสนเทศที่มีความสมัพันธกับ

ตำแหนงในพื้นที่ 

9 ขอมูลประเภทอ่ืน ๆ 

ระบุ... 

ขอมูลที่ไมสามารถจัดประเภทไวในที่อ่ืน 
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รายการท่ี 8 วัตถุประสงค (objective) 

Code 

List 

รายการตัวเลือก 

เพื่อแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

01 ยุทธศาสตรชาต ิ ยุทธศาสตรชาติตามกฎหมายวาดวยการจัดทำยุทธศาสตร

ชาติ ซึ่งเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตาม

หลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทาแผนตาง ๆ 

ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดัน

รวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 65) (แผนระดับที่ 1) 

- ตอบไดมากกวา 1 ขอ  

ใหสามารถระบุคำอธิบาย

รายละเอียดของแตละ

ตัวเลือกได 

- อางอิงจากระดับของแผน 

สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต ิ

- เพ่ิมเตมิจากมาตรฐาน 

Dublin core เพ่ือใหเห็นถึง

วัตถุประสงคที่เฉพาะ 

เจาะจงและประโยชนตอ

การติดตามประเมินผลการ

ดำเนินของตามแผนระดับ

ตาง ๆ ของประเทศ 

เช่ือมโยงกับระบบติดตาม

และประเมินผลแหงชาติ 

(eMENSCR) ซึ่งเปนหนาที่

ของหนวยงานของรัฐทกุ

หนวยในการรายงานผลการ

ดำเนินการตามยุทธศาสตร

ชาต ิ

- เพ่ิมเตมิในสวนของ 

ชุดขอมูลเพื่อการใหบริการ

ประชาชน 

02 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาต ิ

แผนสำหรับถายทอดยุทธศาสตรชาติสูกรอบและแนวทางใน

การพัฒนาประเทศในแตละชวงระยะเวลา 5 ป (แผนระดับที่ 2) 

03 แผนความมั่นคงแหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ” 

ตามกฎหมายวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งเปนนโยบาย

และแผนหลักของชาติท่ีเปนกรอบหรือทศิทางในการ

ดำเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัย

คุกคามเพ่ือธำรงไวซึ่งความมั่นคงแหงชาติ ป (แผนระดับที่ 2) 

04 แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาต ิ

แผนแมบทเพื่อบรรลเุปาหมายตามที่กำหนดไว 

ในยุทธศาสตรชาติ (พระราชบัญญัตกิารจัดทำยุทธศาสตรชาต ิพ.ศ. 

2560 มาตรา 3 ป (แผนระดับที่ 2) 

05 แผนปฏิรปูประเทศ แผนและข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ตาม

พระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏริูป

ประเทศ พ.ศ. 2560 ป (แผนระดับที่ 2) 

06 แผนระดับที่ 3 (มติ ครม. 

4 ธ.ค. 2560) 

แผนที่จัดทำขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดำเนนิงานของแผนระดับที่ 

1 และแผนระดับที่ 2 ใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว หรือ

จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณี

หรืออนุสัญญาระหวางประเทศ เชน แผนปฏิบัตริาชการของ

สวนราชการ แผนปฏิบัติการดานตาง ๆ เพื่อถายทอด

เปาหมายและตัวชี้วัด รวมถึงแนวทางการพัฒนาสูการ

ดำเนินงานของหนวยงานอยางเปนระบบ  

07 นโยบายรัฐบาล/ขอสั่ง

การนายกรัฐมนตร ี

 

  

 

08 มติคณะรัฐมนตร ี ผลการตัดสินใจรวมกันของคณะรฐัมนตรีในการบริหาร
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Code 

List 

รายการตัวเลือก 

เพื่อแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

ราชการแผนดินเรื่องตางๆ ตามท่ีกำหนดไวในรัฐธรรมนญู 

กฎหมาย และนโยบายของคณะรฐัมนตรี เชน มติ

คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการอนุมัตริางกฎหมาย การอนมุัติ

งบประมาณ การแตงตั้งโยกยายขาราชการ การกำหนด

ระเบียบและแบบแผนในการปฏิบัติราชการ 

09 เพ่ือการใหบริการ

ประชาชน 

ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติ

ของทางราชการ ที่กำหนดใหหนวยงานของรัฐกำหนด

กระบวนการขั้นตอนและเวลาในการพิจารณาอนุญาติใหมี

ความชัดเจน ซึ่งจะเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชน 

10 กฎหมายท่ีเก่ียวของ  

11 พันธกิจหนวยงาน  

12 ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับ

นานาชาติ 

ขอมูลสำคญัที่แสดงสถานการณและแนวโนมการพัฒนาของ

ประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ  

98 ไมทราบ  

99 อื่น ๆ วัตถุประสงคอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน 
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รายการท่ี 9.1 หนวยความถี่ของการปรับปรุง (update_frequency_unit) 

Code 

List 

รายการตัวเลือก 

เพ่ือแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

A ป - อางอิงจาก SDMX Cross-Domain 

Code Lists 

(https://sdmx.org/?page_id=

3215) เนื่องจาก Dublin Core ไมมี

มาตรฐานสำหรับรายการตัวเลือกของ

หนวยความถี่ นอกจากนี้ ไดมีการ

นิยามรหสัเพิ่มเติมเพ่ือสนับสนุน 

การใชงานจริง 

S ครึ่งป - 

Q ไตรมาส - 

M เดือน - 

W สัปดาห - 

D วัน - 

B วันทำการ - 

H ชั่วโมง - 

N นาท ี - 

R ตามเวลาจริง - 

O ไมมีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บขอมูล - 

X อื่น ๆ ระบุ... - 

U ไมทราบ - 
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รายการท่ี 10 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตรหรือเชิงพื้นที่ (geo_coverage) 

Code 

List 

รายการตัวเลือก 

เพื่อแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

00 ไมม ี  - ในระดับสากลอางอิงตาม 

Geographic Scope of 

Activity ของ UN Data 

Catalog Metadata  

http://undatacatalog.org/meta

data 

- ในระดับประเทศอางอิงตาม 

การแบงเขตการปกครองของ

กระทรวงมหาดไทย และ

สำนักงานสถิติแหงชาติ  

 

01 โลก  

02 ทวีป/กลุมประเทศใน

ทวีป 

ทวีป ไดแก แอฟริกา อเมริกา เอเชีย ยุโรป โอเชียเนยี 

และกลุมประเทศภายใตทวีปดังกลาว 

03 กลุมประเทศทาง

เศรษฐกิจ 

กลุมตามระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ไดแก กลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว กลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว

กำลังพัฒนา กลุมประเทศท่ีมีระดบัการพัฒนานอยท่ีสุด 

กลุมประเทศท่ีไมมีอาณาเขตติดทะเล (Landlocked 

developing countries) กลุมประเทศกำลังพัฒนาที่เปน

หมูเกาะ (Small island developing states) รวมถึงการ

จัดกลุมประเทศในมิติอ่ืน ๆ เชน OECD, ASEAN+3, 

OPEC ฯลฯ 

04 ประเทศ  

05 ภาค  

06 จังหวัด  

07 อำเภอ  

08 ตำบล  

09 หมูบาน  

10 เทศบาล/อบต. องคการปกครองสวนทองถ่ิน 

11 พิกัด คาของตัวเลขที่ใชอธิบายตำแหนงของจุดบนระนาบหรือ

ปริภูมิ ตัวอยางเชน ระดับความสูงจากน้ำทะเล กเ็ปน

พิกัดอยางหนึ่งท่ีอธิบายตำแหนงของจุดเหนือระดับ

พื้นผิวโลก โดยกำหนดพิกัดละติจดู และลองจูด เปน

ทศนิยม 6 หลัก  

99 อื่น ๆ ระบุ... ขอบเขตเชิงภูมิศาสตรหรือเชิงพ้ืนท่ีซึ่งมิไดจดัประเภทไว

ในท่ีอื่น เชน กลุมจังหวัด เขตปกครองพิเศษ เขต

พัฒนาการทองเที่ยว เขตสงเสริมพิเศษ เขตสาธารณสุข 

เขตพ้ืนที่การศึกษา   

98 ไมทราบ   
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รายการท่ี 12 รูปแบบการเก็บขอมูล (data_format) 

Code 

List 

รายการตัวเลือก 

เพ่ือแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

01 Database - มาตรฐานรูปแบบการจัดเก็บขอมลูโดย Dublin 

Core (DCMI Metadata Terms) ไมไดกำหนด

ตัวเลือกสำหรับรูปแบบการเก็บขอมูล 

(Format) ที่ชัดเจน คณะผูจัดทำจงึกำหนด

ตัวเลือกเหลานี้ขึ้นโดยอางอิงจากรปูแบบไฟล 

ที่ใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน และ

ประยุกตใชบางรายการจากประเภทของ MIME 

(Internet Media Types) ที่ Dublin Core 

แนะนำเปนแนวทาง 

02 CSV - 

03 XML - 

04 Image - 

05 Video - 

06 Audio - 

07 Text - 

08 JSON - 

09 HTML - 

10 XLS - 

11 PDF - 

99 อื่น ๆ ระบุ ..... - 
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รายการท่ี 13 หมวดหมูขอมูลตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (data_category) 

Code 

List 

รายการตัวเลือก 

เพื่อแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

1 ขอมูลสาธารณะ ขอมูลที่สามารถเปดเผยได สามารถนำไปใชไดอยาง

อิสระ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสาร ขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

อางอิงประกาศคณะกรรมการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลขอมูล

ภาครัฐ 

2 ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล ที่ทำใหสามารถ

ระบุตัวหรือรูตัวของบุคคลนั้น ๆ ได ไมวาจะเปน

ขอมูลการศึกษา ประวัตสุิขภาพ ลายพิมพนิ้วมือ  

เปนตน 

3 ขอมูลความมั่นคง ขอมูลเก่ียวกับความมั่นคงของรัฐ ที่ทำใหเกิดความ

สงบเรียบรอย การมีเสถียรภาพความเปนปกแผน 

ปลอดภัยจากภัยคุกคาม เปนตน 

4 ขอมูลความลับทางราชการ ขอมูลที่อยูในความครอบครองหรอืควบคุมดูแลของ

หนวยงานของรัฐที่มีคำสั่งไมใหมีการเปดเผย และมี

การกำหนดชั้นความลับของขอมูล 
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รายการท่ี 14 สัญญาอนุญาตใหใชขอมูล (right_of_usage) 

Code 

List 

รายการตัวเลือก 

เพ่ือแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

1 DGA Open Government 

License 

 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องคการมหาชน) ที่อางอิงตาม

หมวดหมูขอมูลตามธรรมาภิบาล

ขอมูลภาครัฐ ชื่อทางเทคนิค 

อางอิงจาก  

- http://opendefinition.org

/licenses/   

- https://licenses.opendefi

nition.org/licenses/group

s/ckan.json   

- https://docs.ckan.org/en

/ckan-

2.7.3/maintaining/config

uration.html  

2 Creative Commons 

Attributions 

อนุญาตใหผูอื่นสามารถนำผลงานไปใช ทำซ้ำ แจกจาย 

หรือดัดแปลงงานนั้นได แตตองใหเครดติท่ีมาของ

เจาของผลงาน ซึ่งหากตองการใชผลงานนั้นโดยไมให

เครดติท่ีมาชื่อเจาของผลงานกำกับ จะตองทำการขอ

อนุญาตเจาของผลงานกอน 

3 Creative Commons 

Attribution Share-Alike 

อนุญาตใหผูอื่นสามารถนำผลงานไปใช ทำซ้ำ แจกจาย 

หรือดัดแปลงงานนั้นได แตผลงานที่ดัดแปลงนั้นจะตอง

กำกับดวยสญัญาอนญุาตเงื่อนไขเดียวกันกับตนฉบับ 

เวนแตวาจะไดรบัอนุญาตจากเจาของผลงานกอน 

4 Creative Commons Non-

Commercial (Any) 

อนุญาตใหผูอื่นสามารถนำผลงานไปใช ทำซ้ำ แจกจาย 

หรือดัดแปลงงานนั้นได แตตองไมใชเพื่อการคา เวนแต

วาจะไดรับอนุญาตจากเจาของผลงานกอน 

5 Open Data Common อนุญาตใหผูอื่นสามารถนำผลงานไปใช ทำซ้ำ แจกจาย 

หรือดัดแปลงงานนั้นได โดยไมมีขอจำกัด ยกเวนบางครั้ง

ตองใหเครดติท่ีมาของเจาของผลงานและไดรับอนญุาต

จากเจาของผลงานกอน หากมีการรองขอ 

6 GNU Free 

Documentation License 

มีลักษณะเปดกวาง หรือเรียกวา copy left โดยใหผูอ่ืน

สามารถนำขอมูลสวนใดสวนหนึ่ง หรือทั้งหมดไปใชไดฟรี

โดยมเีงื่อนไขวา ผลงานที่สรางใหมตองใชสัญญาอนญุาต

เอกสารเสรีของกนู เชนกัน ผลงานที่สรางใหมนั้นสามารถ

ใชในเชิงพาณิชยได แตถามีการขายเปนจำนวนมากจะมี

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเตมิเขามา สัญญาอนญุาตเอกสารเสรี

ของกนู ครอบคลุมสำหรับ คูมือคอมพิวเตอร ตำรา และ

แหลงอางอิงอ่ืนทั้งในการเรียนการสอนและการทำงาน 

7 License not specified ไมสามารถระบสุัญญาอนุญาติได 

8 อื่น ๆ เชน Attribution, Non-Commercial, Not open, 

Open และ Public Domain เปนตน 

 


