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ท่ีมาโครงการ

ศนูยก์ลางแลกเปล่ียนข้อมลูภาครฐั 

(GDX) 5
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หมายเหตุ : อ่านพระราชกฤษฎกีา วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบบัเตม็ไดท้ี ่

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0253.PDF

¼İš,̈́ ć╟ďÝ╠ćğ̄ şĎ̂Ŀ̂ð¦ ╣ŀşą
ćĘ−ę̂ďİ¹ İĘ̄ďİˆĘ̋̂ ďİ¹╠ď×ĿĞěĂ̧þęŔ
ÝęĄ̈́Ğę³ş¹ Ḑ̌̆Ď¹ ń̌ ╠̈́ćĎ×þęŔ̈́1 ¼̆ ,̈́
2562

ń×ćďİąĿİĘŔĞŀİˆ đ¼İ,̈́ ˝ą̋ ĎÝń̄ ╠Ğę̈́
ŀ¼şý¾Ăİ╣ĞÝĘ̋ĘþĎşˆşḑ̌ ₣̈́ďğń×̈́
90 ćĎ×̈́ İ̄ěĂ̈́₣ďğń×̈́30 ̂ ˘ ,̈́
2562

đ╟ć×İď̌ ˆďİń̌ ╠ŀ¼şý¾Ăİ╣Ğ
ÝĘ̋ĘþĎşˆşḑ̌ń̄ ╠ŀş╠ćĿđİő̋₣ďğń×̈́2 
² ╗̈̄́İěĂ̈́₣ďğń×̈́30 ̂ ˘ ,̈́2564
(đ╟ć×İď̌ ˆďİŇĞ╟İćĞĂ̧˘╣̂İ
² ˆ˘İĂ̧đ╟ć×þ╠Ă̧ÞĘŔ×'
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หลกัการดาํเนินการของ สพร.

▰ สพร. จะดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบั พรฎ.วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี

▰ ในระยะเริม่แรก สพร. จดัใหม้บีรกิารภายใตแ้พลตฟอรม์ดจิทิลักลาง โดยจะไมก่ระทบกบัหน่วยงานของรฐัอื่นทีไ่ดม้ี

การเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอ้มลูกนัอยูก่่อนแลว้

▰ หน่วยงานใดทีเ่ชือ่มโยงกบัแพลตฟอรม์อื่นอยูแ่ลว้ สามารถเชือ่มโยงขอ้มลูที ่แพลตฟอรม์ดจิทิลักลาง เป็นอกี

ชอ่งทางหน่ึง

▰ สพร. จะดาํเนินการใหม้ ี“ศนูยแ์ลกเปลีย่นขอ้มลูกลางทาํหน้าทีเ่ป็นศนูยก์ลางในการแลกเปลีย่นขอ้มลูดจิทิลัและ

ทะเบยีนดจิทิลัระหวา่งหน่วยงานของรฐั เพือ่สนบัสนุนการดาํเนินการของหน่วยงานของรฐัในการใหบ้รกิารประชาชน

ผา่นระบบดจิทิลั” โดยรวม “แพลตฟอรม์ดจิทิลักลาง” ดว้ย ทัง้น้ีเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการพฒันารฐับาลดจิทิลั

กาํหนด 



แผนการดาํเนินงาน

12

ระยะเวลา 90 วนั 

(พ.ค.-ก.ค. 2562)

ระยะเวลา 1 ปี

(ก.ค. 2563)

ระยะเวลา 2 ปี 

(ก.ค. 2564)

ใหบ้รกิารภายใตแ้พลตฟอรม์ดจิทิลั

กลาง

• ศนูยแ์ลกเปลีย่นขอ้มลูกลาง 

(GDX ระยะที ่1)

• ระบบบรูณาการบรกิาร

ภาครฐัเพือ่ภาคธุรกจิ 

(Biz Portal)

https://biz.govchannel.go.t

h/

2. สรา้งการรบัรู/้ความเขา้ใจ แก่

หน่วยงานของรฐั

1. ระยะที ่1 : ใหค้าํปรกึษาและ

สนบัสนุนการใชบ้รกิารภายใต้

แพลตฟอรม์ดจิทิลักลาง 

2. ระยะที ่2 : 

• พฒันา และ ใหค้าํปรกึษา/

สนบัสนุน การเชื่อมโยงและ

แลกเปลีย่นขอ้มลูภาครฐัผา่น

ศนูยแ์ลกเปลีย่นขอ้มลูกลาง 

(GDX ระยะที ่2)

• ยกระดบัสูบ่รกิารสาธารณะ

แบบเบด็เสรจ็ (OSS)

ใหค้าํปรกึษา/สนบัสนุน การเชื่อมโยง

และแลกเปลีย่นขอ้มลูภาครฐัผา่นศนูย์

แลกเปลีย่นขอ้มลูกลางและขยายผล

บรกิารสาธารณะแบบเบด็เสรจ็ (OSS)

ในทีส่ดุ

https://biz.govchannel.go.th/
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ระบบบรูณาการบรกิารภาครฐัเพือ่ภาคธุรกจิ (Biz Portal) ทาํเรือ่งทางราชการผา่นระบบ

ออนไลน์ ใหก้ารจดทะเบยีนต่างๆ เกีย่วกบัการทาํธุรกจิจบไดใ้นจุดเดยีว ไมต่อ้งยืน่เอกสาร 

แต่ทาํผา่นอนิเทอรเ์น็ตไดเ้ลย

https://biz.govchannel.go.th/

https://biz.govchannel.go.th/
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ทศิทางการพฒันาบรกิารภาครฐัแบบเบด็เสรจ็ ครบ

วงจร ณ จุดเดยีวหรอื 𝗢𝗢𝗻𝗻𝗲𝗲 𝗦𝗦𝘁𝘁𝗼𝗼𝗽𝗽 𝗦𝗦𝗲𝗲𝗿𝗿𝘃𝘃𝗶𝗶𝗰𝗰𝗲𝗲 (𝗢𝗢
𝗦𝗦𝗦𝗦) ทีจ่ะเพิม่ความสะดวกใหป้ระชาชน ทัง้ในเรือ่ง

✔ ชอ่งทางการใหบ้รกิาร

✔ การยนืยนัตวัตน

✔ เอกสารต่างๆ เชน่ แบบฟอรม์ เอกสารสาํเนา 

ใบอนุญาต

✔ การเชือ่มโยงขอ้มลู

✔ การอนุมตั ิเชน่ การลงนาม

✔ การชาํระเงนิ

✔ การรบัเอกสาร

✔ ระบบดจิทิลัภาครฐั
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วตัถปุระสงค์

▰ เพือ่ใหห้น่วยงานสามารถเชือ่มโยง/ตรวจสอบขอ้มลูตามเอกสารราชการทีต่อ้งใช้

ประกอบการพจิารณาอนุมตั/ิอนุญาต จดทะเบยีน/จดแจง้ จากหน่วยงานทีม่คีวามพรอ้ม

ในการเชือ่มโยงขอ้มลูได ้

▰ เพือ่สนบัสนุนการลดสาํเนา เอกสารทะเบยีนของหน่วยงานจากการรอ้งขอเพือ่ทาํ

ประกอบการทาํธุรกรรม

▰ เพือ่เป็นจุดเริม่ตน้และรากฐานสาํคญัในการใหบ้รกิารแบบดจิทิลั อนัจะนําไปสูร่ฐับาล

ดจิทิลัต่อไป



รายละเอียดโครงการ

ศนูยก์ลางแลกเปล่ียนข้อมลูภาครฐั 

(GDX) 16

4



“ GDX เป็นศนูยก์ลางในการแลกเปลีย่นขอ้มลูและเอกสาร

ทะเบยีนดจิทิลัระหวา่งหน่วยงานภาครฐั เพือ่อาํนวยความ

สะดวกแก่ประชาชนและภาคเอกชนเมือ่ใชบ้รกิารจาก

ภาครฐั ชว่ยใหห้น่วยงานภาครฐัสามารถแลกเปลีย่น

เชือ่มโยงขอ้มลูในรปูแบบดจิทิลั และเมือ่ภาครฐัสามารถ

แลกเปลีย่นขอ้มลูในรปูแบบดจิทิลัได ้กจ็ะไมจ่าํเป็นตอ้งใช้

สาํเนาเอกสารในรปูแบบกระดาษต่อไป

1717
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ประเภทของโครงการ GDX

▰ แบบสาํเรจ็รปู : โดยใชง้านผา่น https://gdx.dga.or.th สามารถใชแ้ทนสาํเนา เขา้ใช้

งานขอ้มลูไดท้นัท ีเหมาะสาํหรบัหน่วยงานทีต่อ้งการความสะดวกรวดเรว็ในการใชง้าน 

ทีย่งัไมม่รีะบบสารสนเทศรองรบั ไมต่อ้งจดัซือ้ซอฟแวรแ์ละฮารด์แวร ์งา่ยในการใชง้าน

▰ แบบ API : โดยนํา API (ชดุคาํสัง่สาํหรบัเรยีกดงึขอ้มลู) ที ่สพร. จดัเตรยีมไวแ้ลว้ ไป

พฒันาเพิม่เตมิ ดว้ย Government API https://api.egov.go.th เหมาะสาํหรบั

หน่วยงานทีต่อ้งการความยดืหยุน่ในการนําขอ้มลูไปใชง้านในรปูแบบทีต่อ้งการ

https://gdx.dga.or.th/


Place your screenshot here
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โครงการ GDX แบบสาํเรจ็รปู

เขา้ใชง้านผา่นเวบ็ไซตท์ี ่URL:

https://gdx.dga.or.th

https://gdx.dga.or.th/
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โครงการ GDX แบบ API

ตวัอยา่งระบบขอมเิตอรต์ดิตัง้

ประปาใหมก่ารประปานครหลวง 

กรณีประชาชนมาตดิต่อขอรบั

บรกิารดว้ยตนเอง (Counter 

Service)

ประชาชน

เจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน

พนกังานทาํการเปิดโปรแกรมของ

หน่วยงานเพือ่ทาํการลงทะเบยีนจากนัน้จงึ

ทาํการเสยีบบตัรประชาชน จากนัน้จะมี

การไปอ่านขอ้มลูจากบตัรประชาชน หรอื

ฐานขอ้มลูของทะเบยีนราษฎร

ฐานข้อมลูทะเบียนราษฎร

ฐานข้อมลูระบบงาน



โครงการ GDX แบบสาํเรจ็รปู

21

5
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ข้อมลูท่ีพร้อมเช่ือมโยง 

ข้อมลูนิติบคุคล กรมพฒันาธรุกิจการค้า

▰ ขอ้มลูตามหนงัสอืรบัรองนิตบุิคคล

▰ ขอ้มลูผูถ้อืหุน้

▰ หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละอื่นๆ

▰ ขอ้มลูงบการเงนิ

ข้อมลูทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง

▰ การเรยีกขอ้มลูแบบ Offline 

▻ ขอ้มลูจากบตัรประชาชนสมารท์การด์ (On Card)

▰ การเรยีกขอ้มลูแบบ Online 

▻ ขอ้มลูบุคคล จากฐานขอ้มลู IKNO 

▻ ขอ้มลูบุคคล จากฐานขอ้มลู LinkageCenter

ขอ้มลูสว่นบุคคล (จากฐานขอ้มลู)

ขอ้มลูสมาชกิในบา้น(ทะเบยีนบา้น)

ขอ้มลูการเปลีย่นชื่อ-นามสกุล

ขอ้มลูทีอ่ยู่



หน้าจอการใช้งาน
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GDX แบบสาํเรจ็รปู
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หน้าสาํหรบัเข้าสู่ระบบ https://gdx.dga.or.th

https://gdx.dga.or.th/
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1 2
การลงทะเบยีนเข้าระบบครัง้แรก

รอผูด้แูลระบบหน่วยงานของท่าน ตรวจสอบและอนุมติัทาง

อีเมล 

(ระยะเวลา ขึน้อยู่กบัผูด้แูลหน่วยงานกาํหนดเอง)



หน้าตวัอย่างอีเมลจากระบบเมื่อลงทะเบยีนครัง้แรก

26

ส่งจาก gdx@dga.or.th



ส่ิงท่ีต้องเตรียมก่อนเข้าใช้งานโปรแกรม GDX แบบสาํเรจ็รปู

27

▰ บตัรประชาชนสมารท์การด์ของเจา้หหน้าทีห่น่วยงานนัน้ๆ ทีข่อใชข้อ้มลู

▰ รหสัลบับุคคล (PIN Code: Personal Identification Number Code)

▰ เครือ่งอ่านบตัรประชาชน (Smart Card Reader)



หน้าแรกหลงัเข้าสู่ระบบ

1

2

3

28



หน้าตรวจสอบข้อมลู (On Card)

29

กดปุ่ มอ่านบตัร

ประชาชน

ปุ่ มดาวน์โหลดเอกสาร

1



เอกสารดาวน์โหลดจากหน้าตรวจสอบข้อมลู (On Card) ในรปูแบบ PDF

30



หน้าตรวจสอบข้อมลูบคุคล (Linkage)

31

2



32

กดปุ่ มเข้าสู่

ระบบ

หน้าตรวจสอบข้อมลูบคุคล (Linkage)2
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ระบ ุPIN 4 หลกั

ขอได้จากสาํนักงานเขต

หน้าตรวจสอบข้อมลูบคุคล (Linkage)2
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หน้าตรวจสอบข้อมลูบคุคล (Linkage)2
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หน้าตรวจสอบข้อมลูบคุคล (Linkage)

ระบเุลขบตัรประชาชนท่ี

ต้องการตรวจสอบข้อมลู

2



36

ข้อมลูท่ีสามารถ

ตรวจสอบได้

หน้าตรวจสอบข้อมลูบคุคล (Linkage)2



ข้อมลูท่ีสามารถตรวจสอบได้

หน่วยงานสามารถเรียกเอกสาร/ข้อมลู ได้ตาม

สิทธ์ิท่ีได้รบัจากกรมการปกครอง

หน้าตรวจสอบข้อมลูบคุคล (Linkage)

37

2



หน้าตรวจสอบข้อมลูนิติบคุคล

38

ข้อมลูท่ีสามารถตรวจสอบได้

หน่วยงานสามารถเรียกเอกสาร/ข้อมลู ได้ตาม

สิทธ์ิท่ีได้รบัจากกรมพฒันาธรุกิจการค้า

3



39

หน้าตรวจสอบข้อมลูนิติบคุคล

ระบเุลขนิติบคุคล

3



หน้าตรวจสอบประวติัการเรียกดเูอกสาร
ข้อมลูท่ีสามารถตรวจสอบได้

40



หน้าตรวจสอบประวติัการดาวน์โหลดเอกสาร

41



หน้าประวติัการเข้าใช้งาน

42



โครงการ GDX แบบ API

43

5



44

ข้อมลูท่ีพร้อมเช่ือมโยง 

ข้อมลูนิติบคุคล กรมพฒันาธรุกิจการค้า

▰ ขอ้มลูตามหนงัสอืรบัรองนิตบุิคคล

▰ ขอ้มลูผูถ้อืหุน้

▰ หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละอื่นๆ

▰ ขอ้มลูงบการเงนิ

ข้อมลูทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง

▰ ขอ้มลูบุคคล ตามสทิธทิีไ่ดร้บั

ข้อมลูอ่ืนๆ จาก Linkage Management

▰ https://linkagemgmt.bora.dopa.go.th/



https://linkagemgmt.bora.dopa.go.th/

45



46

กรมการปกครอง

หน่วยงานผู้ขอใชบ้ริการ กรมพฒันาธรุกจิการคา้

สพร.

- ทาํหนงัสอืขออนุญาตเชื่อมโยงขอ้มลู 

- มอบหมายใหเ้จา้หน้าทีท่ีด่งึขอ้มลู ดาํเนินการขอ 

PIN Code 4 หลกั

1

อนุญาตและตอบกลบั2

- ทาํหนงัสอืขออนุญาตเชื่อมโยงขอ้มลู 

- ขอ Username / Password สาํหรบัใช ้Login 

เขา้ถงึขอ้มลู

1

อนุญาตและตอบกลบั2

- สง่แบบฟอรม์ขอใชบ้รกิาร

- แจง้ Username / Password จากกรมพฒันาธุรกจิการคา้
1

สง่ Consumer Key และ Secret Key เพือ่ใชใ้นการ

เขา้ถงึบรกิารขอ้มลูผา่น API พรอ้มจดัสง่คูม่อืใน

การพฒันาใหห้น่วยงานทางอเีมล

2

ขัน้ตอนการขอใช้บริการ

Presenter
Presentation Notes
1) หน่วยงานราชการทำหนังสือขออนุญาตเชื่อมโยงข้อมูล ไปยังหน่วยงานเจ้าของข้อมูล2) กรณีต้องการเชื่อมโยงข้อมูลกับทะเบียนราษฎร์หน่วยงานราชการจะต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ดึงข้อมูล ดำเนินการขอ PIN Code 4 หลัก  เพื่อใช้เปิดบริการเรียกใช้ข้อมูลกรณีต้องการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้าติดต่อขอ Username / Password สำหรับใช้ Login เข้าถึงข้อมูล 3) กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการมายัง สพร. พร้อมทั้ง แจ้ง Username / Password จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (กรณีต้องการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคล)4) สพร. จะออก Consumer Key และ Secret Key เพื่อใช้ในการเข้าถึงบริการข้อมูลผ่าน API พร้อมจัดส่งคู่มือในการพัฒนาให้หน่วยงานทางอีเมล5) พัฒนาหรือปรับปรุงระบบงานโดยใช้ API ของ สพร.
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ตวัอย่างระบบงานท่ีใช้งาน GDX แบบ API

กระทรวงแรงงาน

ระบบตดิตามผลการตรวจและ

คุม้ครองแรงงาน

เป็นระบบสาํหรบัตดิตามคุม้ครอง

แรงงาน จงึมคีวามจาํเป็นในการที ่

จะตอ้งมกีารเชือ่มโยงขอ้มลูนิติ

บุคคล อาทเิลขทะเบยีนนิตบุิคคล 

ของนายจา้ง นัน้ๆ 

สาํนักงาน

ประกนัสงัคม 

ระบบตรวจสอบความถกูตอ้งของ

การขึน้ทะเบยีนผูป้ระกนัตน

(ม40)

เพือ่ใชใ้นการยนืยนัตวับุคคลของ

การขึน้ทะเบยีนผูป้ระกนัตนโดย

การเชือ่มโยงขอ้มลูจากขอ้มลู

ทะเบยีนราษฎร ์

สาํนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา

ระบบ iConnect

เชือ่มโยงขอ้มลุนิตบุิคคล กรมพฒันา

ธุรกจิการคา้ สาํหรบัยนืยนัตวัตน

ผูส้มคัร โดยใหผุ้ป้ระกอบการสมคัร

ขอรบับรกิารผา่น kiosk ของ อย. 
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ข้อควรระวงัในการใช้งานระบบ GDX

▰ การควบคมุและระวงัเรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต

▰ ควรมกีารมอบหมายเจา้หน้าทีท่ีม่ตีาํแหน่งเหมาะสมในการควบคมุดแูล และตดิตามการปฏบิตังิานของ

เจา้หน้าทีใ่นการเขา้ถงึและใชข้อ้มลูจากบตัรประจาํตวัประชาชนเพือ่ป้องกนัมใิหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูโดย

ไมไ่ดร้บัอนุญาต และเกดิความเสยีหายแกเ่จา้ของขอ้มลู

▰ กรณีทีม่คีวามเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากการนําขอ้มลูของเจา้ของบตัรไปใชใ้นทางมชิอบ หรอืไม่

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการปฏบิตัหิน้าที ่สว่นราชการนัน้จะตอ้งรบัผดิชอบในผลของความเสยีหายที่

เกดิขึน้ทัง้ในทางแพง่และอาญา

▰ สว่นราชการ/หน่วยงานตอ้งมภีารกจิความจาํเป็นในการขอตรวจสอบขอ้มลูของบตัรประจาํตวัประชาชน  

และ/หรอืตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของบตัรใหต้รวจสอบความถกูตอ้งของบตัรประจาํตวัประชาชน



THANKS!
Any questions?

You can find us at
contact@dga.or.th
), 77*!1!3723!7171

mailto:contact@dga.or.th
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